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Організація діяльності структурних підрозділів вищого навчального закладу 

 
Анотація. Дисципліна «Організація діяльності структурних підрозділів вищого навчального закладу» 
належить до переліку дисциплін вільного вибору аспіранта. Вона сприяє засвоєнню знань та 
відпрацюванню вмінь, навичок необхідних майбутнім науково-педагогічним працівникам для успішної 
діяльності, розуміння змісту, логіки, нормативних засад функціонування структурних підрозділів ВНЗ, 
їх управління. 
Програма дисципліни розкриває основні категорії наукової організації праці в діяльності структурних 
підрозділів ВНЗ, допомагає аспірантам засвоїти сутність наукових підходів до управління освітніми і 
адміністративними процесами у сучасному закладі вищої освіти, формує вміння осмислювати факти 
дійсності, що пов’язані з оптимізацією навчально-виховного процесу, аналізувати зміст і підходи до 
організації управління на рівні основних його ланок, визначити коло знань та навичок, необхідних для 
успішної діяльності в майбутньому у професійно-визначальних ситуаціях, надає знання з організації та 
проведення емпіричних досліджень в сфері управління, їх аналізу та використання отриманих 
результатів у менеджменті вищого навчального закладу, формує здатності особи до компетентної 
професійної діяльності, яка є динамічним поєднанням знань, розуміння, навичок, умінь, досвіду та 
здібностей (приймати правильні професійні рішення, прогнозувати результати дій, нести 
відповідальність тощо), які необхідні для професійної діяльності і кар’єрного зростання. 
Кількість кредитів: 4. 
Викладач: Жиленко Микола Володимирович, к.пед.н., доцент кафедри педагогіки факультету 
психології. 
Мета навчальної дисципліни: засвоєння аспірантами знань з теорії та практики організації 
діяльності структурних підрозділів вищого навчального закладу; розвиток управлінського мислення; 
формування умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності, пов’язаної із 
науковою організацією праці в системі управління вищим навчальним закладом. 
Попередні вимоги: 

Аспірант повинен знати: основи наукової організації праці, сутність її понять, закономірностей і 
принципів, загальні теорії управління. Систему вищої освіти, права і обов’язки учасників освітнього 
процесу. 

Аспірант повинен вміти: творчо використовувати у навчальній, дослідницькій та викладацькій 
діяльності знання щодо актуальності наукової організації праці на рівні самоорганізації освітньої та 
наукової роботи. 
Змістові модулі:  
наукова організація праці, поняття, зміст і принципи, історія розвитку науки про управління;  

 структура і нормативно-правове забезпечення управління вищим навчальним закладом; 

 система наукової організації управлінської праці, фактори і основні детермінанти її 
ефективності;  

 зміст і організація праці керівника, методи ефективної організації управлінської праці; 

 науково-організаційні умови підбору персоналу; 

 робота з документами, підготовка і проведення нарад, проведення ділових зустрічей, 
переговорів; 

 створення прийнятних режиму і умов праці; 

 культура професійного спілкування керівника; 

 оцінка результатів управлінської праці. 
Мова викладання: українська. 
Місце у структурно-логічній схемі: ДВА.3.02.06 вивчається на другому році навчання за освітньо-
науковим рівнем «доктор філософії». 
Термін вивчення: дисципліна вивчається на в обсязі 120 годин, у тому числі 24 години аудиторних 
занять (18 год. – лекційні заняття, 4 год. – практичні заняття, 2 год. – консультація), 96 годин 
самостійної роботи. 


