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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників
для роботи у закладах освіти
(освітня програма дистанційного курсу)
Програму підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників розроблено відповідно до сучасної державної
освітньої політики, Концепції Нової української школи та стратегії реформування освіти в Україні.

1. Найменування: «Креативний менеджмент в умовах змін (на прикладі управління закладами
позашкільної освіти)».
2. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних
установ та їх заступників) тощо.
3. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна. Онлайн-навчання відбувається на сайті
https://vseosvita.ua/.
4. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».
Автор(ка) - Просіна Ольга Володимирівна, доцентка кафедри філософії і освіти дорослих
Центрального інституту післядипломної освіти Державного вищого навчального закладу «Університет
менеджменту освіти» НАПН України, кандидатка педагогічних наук, керівниця ГО «Центр освітніх
ініціатив «Толока»
5. Цільова аудиторія: рекомендовано для адміністративних працівників закладів освіти, методистів
методичних кабінетів (центрів).
6. Мета програми: підвищити теоретичний та практичний рівні професійної компетентності керівників
та методистів закладів освіти, методистів методичних кабінетів (центрів) з питань креативного
управління в умовах змін.
7. Зміст програми:
Процес, які відбуваються в українському суспільстві, наприклад, демократизація, декомунізація,
децентралізація, інтеграція та інші суттєво впливають і на систему освітньої діяльності сучасного
закладу освіти та потребують від адміністрації швидко реагувати на ці зміни.
У курсі ми актуалізовано значення креативного менеджменту в епоху освітніх трансформацій і
визначимо підходи, інструменти розвитку творчого потенціалу управлінців. У ході курсу розкриваються
основні підходи теорії управління І. Адізеса: ви зможете дізнатися, чи можливо стати ідеальним
керівником, в чому сутність матриці управління І. Адізеса, як формувати взаємодовнювальні команди та
інше.
8. Обсяг (тривалість) навчання: 30 годин/1 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної системи (ЄКТС).
9. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:
загальні: розуміння сутності поняття «зміни», «креативний менеджмент»; усвідомлення механізму
супротиву змінам; знання засад теорії управління І. Адізеса; розуміння сутності підходів до
командотворення за теорієї І. Адізеса; усвідомлення причин неефективного менеджменту; вміння
створювати взаємодоповнювальні команди за матрицею PAEI; готовність до інновацій, творчого пошуку,
самоосвіти, співпраці;
фахові: підприємницька компетентність – вміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у
життя з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку суспільства і
держави; компетентність соціальної взаємодії із суспільством, спільнотою, колективом, друзями на
основі співпраці, прийняття іншого з усіма його особливостями, запобігання виникненню конфліктів,
створення ситуації довіри, встановлення взаєморозуміння і взаємопідтримки;

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019
року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової
освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти відповідно до
вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392)

