
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах дисципліни  

«Конструктивні практичні навички (Soft-skills) освітніх управлінців» 

викладач – проф. Кічук Надія Василівна 

 

Посилання на відеозустріч 14.03.2023 р. о 13.00: 

https://meet.google.com/sjb-qdyg-qiu 

 

1. Як співвідноситься поняття «професійне зростання» і «професійне 

лідерство» у контексті діяльності освітнього управлінця? Обґрунтуйте свою 

позицію. 

2. Схарактеризуйте своєрідність аналітичної діяльності керівника закладу 

освіти в умовах сьогодення.  

3. Аналітична діяльність керівника – лідера: підсистема управління 

документацією. 

4. Який зміст Ви вкладаєте в поняття «адміністративна служба успішного 

закладу освіти»? Аргументуйте свою позицію. 

5.  Сучасний керівник-лідер. Наведіть найсуттєвіші навички успішного 

освітнього управлінця саме XXI століття, які характеризують його здатність до 

інновацій; спроможність до співробітництва; підготовленість до 

конструктивного комунікування у полікультурному соціумі. 

6. Схарактеризуйте аналітичні навички керівника щодо стратегічного 

управління в розрізі їх різновиду та шляхів самовдосконалення. 

7. Чи правомірним, на Ваш погляд, є судження про те, що   Soft-skills 

(«м’які навички») аналітичної діяльності керівники закладу освіти постають 

ключем до кар’єрного зростання? Доведіть свою точку зору. 

8. Розкрийте аналітичні методи управління дисциплінарними 

відносинами саме у сучасному закладі освіти. 

9. Розкрийте порівняльну ефективність інструментів аналітичної 

діяльності освітніх управлінців, спираючись на конструктивний вітчизняний 

досвід та практику зарубіжжя. 

10. Доведіть, що аналітична діяльність освітнього управлінця є основою 

його підприємницької компетентності та одним з освітніх трендів 2023 року. 

 

 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів-розмислів) (мінімальний обсяг – 2 сторінки) із додаванням списку 

використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

https://meet.google.com/sjb-qdyg-qiu


завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної 

діяльності, дату виконання). 
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

kursiidgu@ukr.net до 18 березня 2023 року (у темі листа вказуйте Ваші ПІБ 

та назву дисципліни). 
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