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І. Опис дисципліни «Деонтологія управління навчальним закладом» 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

  

Кількість кредитів - 3 

Галузь знань 

(шифр, назва) 07 Управління та 

адміністрування 

Вибіркова 

Рік підготовки 

2 2 

Семестр 

3 3 

Лекції 

Модулів – 2   

Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

20 8 

Практичні, семінарські 

20 4 

Змістових модулів – 2 Лабораторні 

          - - 

Самостійна робота 

50 78 

Індивідуальні завдання 

- 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

«Шляхи удосконалення 

управління 

навчальними 

закладами» (на 

матеріалі навчального 

закладу, в якому   

студент проходив 

практику).  

 

Вид контролю 

Залік 

 

Загальна кількість 

годин – 90 Освітній рівень: 

Другий (магістерський) рівень 

 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи – 3 



 

 

 

ОК 2 Управління освітньою діяльністю та якість освіти, ОК 06 

Керівник закладу освіти та техніка управлінської діяльності, ОК 

08 Кадровий менеджмент,  ОК 11 Теорія та менеджмент 

організації. 

 
 

 
2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.Метою викладання навчальної дисципліни «Деонтологія управління навчальним 

закладом» сформувати систему етичних цінностей управлінської професійної діяльності 

керівника навчального закладу. Розкрити етичні принципи, форми та методи 

управлінської діяльності, сформувати моральні якості та ціннісні орієнтири морально-

етичних відносин в колективі та іншими людьми. Обгрунтувати професійно-важливі 

якості керівника навчального закладу для оволодіння психологічним інструментарієм 

управління колективом навчального закладу із застосування евристичних методів і 

прийомів, пошук гнучких методів роботи, які мотивували б до спільної плідної науково-

педагогічної роботи та сприяли поліпшенню взаємин у педагогічному колективі.  

 Основними завданнями вивчення дисципліни «Деонтологія управління 

навчальним закладом» є  

1. Формування соціальної та психологічної значущості дотримання керівником 

навчального закладу норм професійної етики. 

2. Систематизація знань з застосування принципів, норм і правил професійної та 

управлінсько-педагогічної поведінки. 

3. Формування вміння діагностувати проблеми та проблемні ситуації в 

управлінській діяльності. 

4. Формування  знань щодо моральних цінностей керівника та відповідних його 

якостей. 

5.  Розвиток етичної культури на рефлексивній основі, спонукання до самоаналізу 

своїх вчинків. 

6. Систематизація типових помилок поведінки керівника, пов'язаних із 

порушенням норм професійної моралі. 

7.  Формування знань щодо етичної поведінки керівника навчального закладу при 

розв'язанні складних виробничих та конфліктних ситуацій. 

8. Розвиток алгоритму індивідуальної взаємодії керівника з колективом на етичній 

основі. 

9.  Формування  системи етичних цінностей управлінської професійної діяльності 

керівника навчального закладу.  

 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти: 

загальні компетенції: 

            ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

 
спеціальні компетентності: 
 



СК1.  Здатність обирати і використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, у тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів.  

 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

СК 4. Здатність до ефективного використання і розвитку ресурсів 

організації. 

 
3. Очікувані результати навчання. 

Програмні результати навчання:   

1. ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати в команді, взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

2. ПРН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

3. ПРН14. Використання знань з психології при розв’язуванні управлінських завдань в освітній 

сфері. 

4. ПРН15. Вміти формувати ефективну систему трудових відносин, управляти персоналом 

відповідно до діючого законодавства та етики ділового спілкування, створювати умови для 

розвитку персоналу навчального закладу. 

5. ПРН16. Вміти приймати рішення і нести за них відповідальність. 

4.Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль № 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕОНТОЛОГІЇ 

В УПРАВЛІННІ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  

ТЕМА 1. Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в системі етичного 

знання  

Сутність та зміст поняття «етика». Відмінності між поняттями «етика» та «мораль» 

Завдання етики. Особливості функціонування моралі. Взаємодія моралі з управлінням та 

політичними процесами. Основні підходи до розуміння етичних відносин в управлінській 

діяльності. Спільні та специфічні риси права та моралі. Професійна мораль та професійна 

етика. Професійна мораль керівника навчального закладу. Етика освіти. Етика керівника 

навчального закладу. Етика керівника навчального закладу як вид професійної етики. 

Етичний кодекс педагогічних працівників: сутність та особливості реалізації. Етична 

інфраструктура освіти.  

ТЕМА 2. Місія, основні принципи та норми етики керівника навчального закладу  

Основне завдання керівника навчального закладу. Професійне призначення керівника 

навчального закладу.. Місія керівника навчального закладу в колективі та суспільстві. 

Правила  етичної поведінки  керівника навчального закладу в колективі та за його 

межами. Етичні особливості представництва інтересів навчального закладу в суспільстві, 

учасниками навчального процесу та представниками органів влади різних рівнів.  

Принципи етичної поведінки в різних напрямах професійної діяльності. Норми, стандарти 

етичної поведінки керівника навчального закладу та педагогічних працівників. 



Тема 3. Особистість керівника навчального закладу : професійно-етичні аспекти  

Стилі управління керівника навчальним закладом. Напрями професійно-етичних впливів. 

Особистісні підходи в освітньо-управлінській системі. Контроль за дотриманням етичних 

вимог в управлінні навчальним закладом. .Взаємовпливи процесів гуманізації та 

демократизації на морально-етичні принципи управління навчальним закладом. Сутність 

патріотизму та національної ідеї в управлінні навчальним закладом. Взаємозвязок 

професіоналізму та етичних норм в управління навчальним закладом. Професійна 

відповідальність та професійна етика керівника навчального закладу перед колективом, 

учасниками навчального процесу, державою та суспільством. Сутність «виконавчої 

сумлінності» та її роль в управління навчальним закладом. Толерантність як вагома 

професійно-етична риса керівника навчального закладу Роль  професійної честі та 

професійної гідності керівника  в управлінні навчальним закладом..  

Тема 4. Етичні засади взаємовідносин керівника навчального закладу та трудового 

колективу  

Форми та методи побудови толерантних взаємовідносин в колективі. Принципи відносин 

керівника навчального закладу з представниками органів державної влади.Особливості  

формування доброзичливих взаємовідносин керівника з учасниками навчального процесу 

та їх близькими та рідними. Сутність взаємовідносин керівника навчального закладу з 

громадянами територіальної громади. Морально-етичні принципи  культури спілкування з 

підлеглими та учасниками навчально-виховного процесу. Комунікативні бар’єри 

спілкування у взаємовідносинах: з педагогічними працівниками, технічним персоналом, 

представниками органів державної влади і громадянами. Морально-етичні якості 

керівника та їх вплив на побудову взаємовідносин. Авторитет керівника навчального 

закладу у взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування. Довіра як 

основоположний принцип побудови взаємин учасниками управлінського процесу 

навчальним закладом. Ознаки довіри. Фактори, що визначають рівень довіри трудового 

колективу до керівника. Процес встановлення довірливих відносин з педагогічними 

працівниками,технічним персоналом, представниками органів державної влади і 

громадянами. 

Тема 5. Конфлікти інтересів в управлінні навчальним закладом: етичні аспекти 

Види конфліктів інтересів в управління навчальним закладом. Зовнішні та внутрішні 

причини виникнення конфліктів інтересів. Внутрішні причини виникнення конфліктів 

інтересів між керівником навчального закладу та їх сутність, з: педагогічними 

працівниками, технічним персоналом, учасниками навчально-виховного процесу. 

Зовнішні причини виникнення конфліктів інтересів та їх сутність: з органами державної 

влади, близькими та родичами учасників навчального процесу, територіальною громадою, 

членами суспільства. Принципи,форми, методи та засоби розгляду конфліктних ситуацій. 

Документаційний супровід конфліктів інтересів. Нормативно-правові форми 

врегулювання конфліктів інтересів. Інституціональні засоби протидії конфлікту інтересів. 

Роль професійних спілок та професійних об’єднань у з врегулювання конфліктів інтересів.  

 
Змістовий модуль 2. ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

Тема 6.Взаємовідносини та взаємодія у колективі навчального закладу 

Сутність морально-психологічного клімату в колективі. Рівні взаємовідносин та ієрархічні 

засади спілкування у колективі навчального закладу. Форми та методи впливу керівника 

навчального закладу на формування позитивного морально-психологічного клімату в 

колективі.  Дисципліна як показник моральної зрілості колективу. Дисципліна та контроль 



в управлінні та взаємовідносинах трудового колективу навчального закладу.  Етичні 

правила взаємодії та взаємовідносин між колегами. Морально-етичні принципи  родинних 

стосунків у  взаємовідносинах та взаємодії  в колективі навчальнго закладу. Нормативно-

правові принципи підпорядкування  на підставі родинних зв’язків. Соціально-етичний 

портрет керівника навчального закладу. Роль формального та неформального лідерства у 

взаємовідносинах колективу навчального закладу. Роль громадських об’єднань в побудові 

взаємовідносин та взаємодії керівника навчального закладу та трудового колективу.  

Тема 7. Діловий та службовий етикет керівника навчального закладу  

Роль етикету в адміністративній діяльності керівника навчального закладу. Етика 

проведення ділових нарад. Етика ділового спілкування в управлінні навчально-виховним 

процесом. Морально-етичні аспекти усних та письмових розпоряджень керівника 

навчального закладу. Роль зовнішнього вигляду в формуванні іміджу керівника 

навчального закладу. Етикет у службових взаємовідносинах керівника та колективу. 

Морально-етичні складові службової та особистісної репутації керівника навчального 

закладу. Етичні правила спілкування керівника з відвідувачами навчального закладу.   

Тема 8. Етико-психологічні правила критики. 

Психологічно-управлінська сутність ділової критики. Види ділової критики. Форми та 

методи використання критики. Правила застосування ділової  критики. Вербальні та 

невербальні форми ділової критики. Критика як моральне стимулювання колективу в 

управлінні  навчальним закладу. Відкриті та закриті форми використання критики.  

Виконавська дисципліна та контроль як каталізатори застосування критики в управління 

навчальним закладом. 

Тема 9. Інституційні механізми підтримки етики керівника навчального закладу  

Сутність інституційних механізмів підтримки етики керівника навчального закладу. 

Чинники бюрократичних деформацій в управлінні навчальним закладом. Морально-

етичний кодекс педагогічної та управлінської діяльності. Ієрархічні рівні органів 

державного управління з діяльності підтримки етики керівника навчального закладу. Роль 

професійних спілок у запобіганні порушення етичних норм управління навчальним 

закладом.. Роль комісій з педагогічної та управлінської етики в дотриманні етичних 

правил всіма учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу.  

Тема 10. Корупція та її наслідки для іміджу навчального закладу та його керівника. 

Сутність прояву корупції в навчальному закладі. Види корупції. Ієрархічні рівні корупції в 

системі освіти вцілому та навчальному закладі зокрема. Сутність взаємовідносин в 

колективі заснованих на формах корупції. Професійні, психологічні та моральні наслідки 

корупції для керівника навчального закладу та його колективу. Форми та методи 

запобігання проявам корупції в навчальному закладі та управлінні ним. Особливості 

кар’єрного росту заснованого на корупції  та наслідки для навчального закладу. Рівні 

відповідальності за прояв корупції керівництва та колективу навчального закладу. 

Нормативно-правові форми запобігання проявам корупції у навчальному закладі. 

 
 

5. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьог у тому числі усьог у тому числі 



о  л п ла

б 

інд с.р. о  л п лаб ін

д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1  

Змістовий модуль № 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ДЕОНТОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  

Тема 1. Професійна 

етика: специфіка, 

проблематика, місце в 

системі етичного знання  

9 2 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 2. Місія, основні 

принципи та норми 

етики керівника 

навчального закладу  

9 2 2 - - 5 9 2 - - - 7 

Тема 3. Особистість 

керівника навчального 

закладу: професійно-

етичні аспекти  

9 2 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 4. Етичні засади 

взаємовідносин 

керівника навчального 

закладу та трудового 

колективу  

9 2 2 - - 5 9 - 2 - - 7 

Тема 5. Конфлікти 

інтересів в управлінні 

навчальним закладом: 

етичні аспекти 

9 2 2 - - 5 12 2 - - - 10 

Разом за змістовим модулем 

1 
45 10 10 - - 25 44 4 2 - - 38 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 2. ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

Тема 6. 

Взаємовідносини та 

взаємодія у колективі 

навчального закладу 

9 2 2 - - 5 11 2 - - - 9 

Тема 7. Діловий та 

службовий етикет 

керівника навчального 

закладу  

9 2 2 - - 5 9 - 2 - - 7 

Тема 8. Етично-

психологічні правила 

критики. 

9 2 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 9. Інституційні 

механізми підтримки 

етики керівника 

навчального закладу  

9 2 2 - - 5 7 - - - - 7 

Тема 10. Корупція та її 

наслідки для іміджу 

навчального закладу та 

його керівника. 

9 2 2 - - 5 12 2 - - - 10 

Разом за змістовим модулем 

2 
45 10 10 - - 25 46 4 2 - - 40 



Усього годин 90 20 20 - - 50  90 8 4 - - 78 

 

 

 

 

 

6.Теми семінарських занять 
№ 

з/п 

Назва теми та їх зміст Кількість 

годин 

Змістовий модуль № 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕОНТОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  

1 ТЕМА 1. Професійна етика: специфіка, проблематика, місце в 

системі етичного знання  

1. Відмінності між поняттями «етика» та «мораль»  

2. Особливості функціонування моралі.  

3. Взаємодія моралі з управлінням та політичними процесами. 

4.  Основні підходи до розуміння етичних відносин в 

управлінській діяльності.  

5. Спільні та специфічні риси права та моралі.  

6. Професійна мораль та професійна етика.  

7. Професійна мораль керівника навчального закладу.  

8. Етика освіти.  

9. Етика керівника навчального закладу.  

10. Етика керівника навчального закладу як вид професійної 

етики. 

2 

2 Тема 2. Місія, основні принципи та норми етики керівника 

навчального закладу  
1. Основне завдання керівника навчального закладу.  

2. Професійне призначення керівника навчального закладу. 

3.  Місія керівника навчального закладу в колективі та 

суспільстві.  

4. Правила  етичної поведінки  керівника навчального закладу в 

колективі та за його межами.  

5. Етичні особливості представництва інтересів навчального 

закладу в суспільстві, учасниками навчального процесу та 

представниками органів влади різних рівнів.  

6.  Принципи етичної поведінки в різних напрямах професійної 

діяльності.  

7. Норми, стандарти етичної поведінки керівника навчального 

закладу та педагогічних працівників. 

2 

3 Тема 3. Особистість керівника навчального закладу : 

професійно-етичні аспекти  

1. Стилі управління керівника навчальним закладом.  

2. Напрями професійно-етичних впливів.  

3. Особистісні підходи в освітньо-управлінській системі. 

4.  Контроль за дотриманням етичних вимог в управлінні 

навчальним закладом. . 

5. Взаємовпливи процесів гуманізації та демократизації на 

2 



морально-етичні принципи управління навчальним закладом. 

6.  Сутність патріотизму та національної ідеї в управлінні 

навчальним закладом.  

7. Взаємозвязок професіоналізму та етичних норм в управління 

навчальним закладом.  

8. Професійна відповідальність та професійна етика керівника 

навчального закладу перед колективом, учасниками навчального 

процесу, державою та суспільством.  

9. Сутність «виконавчої сумлінності» та її роль в управління 

навчальним закладом.  

10. Толерантність як вагома професійно-етична риса керівника 

навчального закладу  

11. Роль професійної честі та професійної гідності керівника  в 

управлінні навчальним закладом..  

4 Тема 4. Етичні засади взаємовідносин керівника навчального 

закладу та трудового колективу  

1. Форми та методи побудови толерантних взаємовідносин в 

колективі.  

2. Принципи відносин керівника навчального закладу з 

представниками органів державної влади. 

3. Особливості  формування доброзичливих взаємовідносин 

керівника з учасниками навчального процесу та їх близькими 

та рідними.  

4. Сутність взаємовідносин керівника навчального закладу з 

громадянами територіальної громади.  

5. Морально-етичні принципи культури спілкування з 

підлеглими та учасниками навчально-виховного процесу. 

6.  Комунікативні бар’єри спілкування у взаємовідносинах: з 

педагогічними працівниками, технічним персоналом, 

представниками органів державної влади і громадянами. 

7.  Морально-етичні якості керівника та їх вплив на побудову 

взаємовідносин.  

8. Довіра як основоположний принцип побудови взаємин 

учасниками управлінського процесу навчальним закладом. 

9.  Ознаки довіри.  

10. Фактори, що визначають рівень довіри трудового колективу 

до керівника.  

2 

5 Тема 5. Конфлікти інтересів в управлінні навчальним закладом: 

етичні аспекти 

1. Види конфліктів інтересів в управління навчальним закладом. 

2.  Зовнішні та внутрішні причини виникнення конфліктів 

інтересів.  

3. Внутрішні причини виникнення конфліктів інтересів між 

керівником навчального закладу та їх сутність, з: педагогічними 

працівниками, технічним персоналом, учасниками навчально-

виховного процесу.  

4. Зовнішні причини виникнення конфліктів інтересів та їх 

2 



сутність: з органами державної влади, близькими та родичами 

учасників навчального процесу, територіальною громадою, членами 

суспільства.  

5. Принципи,форми, методи та засоби розгляду конфліктних 

ситуацій.  

6. Документаційний супровід конфліктів інтересів.  

7. Нормативно-правові форми врегулювання конфліктів 

інтересів.  

8. Інституціональні засоби протидії конфлікту інтересів.  

9. Роль професійних спілок та професійних об’єднань у з 

врегулювання конфліктів інтересів. 

 Разом за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль 2. ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

6 Тема 6. Взаємовідносини та взаємодія у колективі навчального 

закладу 

1. Сутність морально-психологічного клімату в колективі.  

2. Рівні взаємовідносин та ієрархічні засади спілкування у 

колективі навчального закладу.  

3. Форми та методи впливу керівника навчального закладу на 

формування позитивного морально-психологічного клімату в 

колективі.   

4. Дисципліна як показник моральної зрілості колективу. 

5.  Дисципліна та контроль в управлінні та взаємовідносинах 

трудового колективу навчального закладу.  

6.  Етичні правила взаємодії та взаємовідносин між колегами.  

7. Морально-етичні принципи  родинних стосунків у  на 

взаємовідносинах та взаємодії  в колективі навчальнго закладу. 

8.  Нормативно-правові принципи підпорядкування  на підставі 

родинних зв’язків.  

9. Соціально-етичний портрет керівника навчального закладу.  

10. Роль формального та неформального лідерства у 

взаємовідносинах колективу навчального закладу. 

11.  Роль громадських об’єднань в побудові взаємовідносин та 

взаємодії керівника навчального закладу та трудового колективу. 

2 

7 Тема 7. Діловий та службовий етикет керівника навчального 

закладу  

1. Роль етикету в адміністративній діяльності керівника 

навчального закладу. 

2.  Етика проведення ділових нарад. 

3.  Етика ділового спілкування в управлінні навчально-виховним 

процесом.  

4. Морально-етичні аспекти усних та письмових розпоряджень 

керівника навчального закладу.  

5. Роль зовнішнього вигляду в формуванні іміджу керівника 

навчального закладу. 

6.  Етикет у службових взаємовідносинах керівника та 

колективу.  

7. Морально-етичні складові службової та особистісної 

2 



репутації керівника навчального закладу.  

8. Етичні правила спілкування керівника з відвідувачами 

навчального закладу.   

8 Тема 8. Етико-психологічні правила критики. 

1. Психологічно-управлінська сутність ділової критики.  

2. Види ділової критики.  

3. Форми та методи використання критики.  

4. Правила застосування ділової  критики.  

5. Вербальні та невербальні форми ділової критики.  

6. Критика як моральне стимулювання колективу в управлінні  

навчальним закладу.  

7. Відкриті та закриті форми використання критики.  

8.  Виконавська дисципліна та контроль як каталізатори 

застосування критики в управління навчальним закладом. 

2 

9 Тема 9. Інституційні механізми підтримки етики керівника 

навчального закладу  

1. Сутність інституційних механізмів підтримки етики керівника 

навчального закладу.  

2. Чинники бюрократичних деформацій в управлінні 

навчальним закладом.  

3. Морально-етичний кодекс педагогічної та управлінської 

діяльності. 

4.  Ієрархічні рівні органів державного управління з діяльності 

підтримки етики керівника навчального закладу.  

5. Роль професійних спілок у запобіганні порушення етичних 

норм управління навчальним закладом..  

6. Роль комісій з педагогічної та управлінської етики в 

дотриманні етичних правил всіма учасниками навчально-

виховного процесу навчального закладу.  

 

2 

10 Тема 10. Корупція та її наслідки для іміджу навчального закладу 

та його керівника. 

1. Сутність прояву корупції в навчальному закладі.  

2. Види корупції. Ієрархічні рівні корупції в системі освіти 

вцілому та навчальному закладі зокрема.  

3. Сутність взаємовідносин в колективі заснованих на формах 

корупції.  

4. Професійні, психологічні та моральні наслідки корупції для 

керівника навчального закладу та його колективу.  

5. Форми та методи запобігання проявам корупції в навчальному 

закладі та управлінні ним.  

6. Особливості кар’єрного росту заснованого на корупції  та 

наслідки для навчального закладу.  

7. Рівні відповідальності за прояв корупції керівництва та 

колективу навчального закладу.  

8. Нормативно-правові форми запобігання проявам корупції у 

навчальному закладі. 

2 

Разом за змістовим модулем 2 10 



Всього годин 20 

 

7. Теми практичних занять 

Не  передбачені навчальним планом 

8. Теми лабораторних робіт 

Не  передбачені навчальним планом 
 

9.Теми для самостійної роботи  
№ 

з/п 

Назва теми та їх зміст Кількість 

годин 

Змістовий модуль № 1  ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДЕОНТОЛОГІЇ В 

УПРАВЛІННІ  НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ  

1 Тема 1. Професійна етика : специфіка, проблематика, місце в 

системі етичного знання  

1. Проаналізувати літературу та наукові джерелала з єтики та 

визначити теоретико-методлологічні аспекти деонтології в 

управлінні навчальним закладом. 

2. Розкрити сутність та зміст поняття «етика».  

3. Визначити відмінності між поняттями «етика» та «мораль». 

4.  Дослідити завдання етики взагалі в і в управлінні навчальним 

закладом зокрема.  

5. Проаналізувати особливості функціонування моралі. 

6. Дослідити взаємодію моралі з управлінням та політичними 

процесами.  

7. Визначити основні підходи до розуміння етичних відносин в 

управлінській діяльності.  

8. Проаналізувати професійну мораль та професійну етику.  

5 

2 Тема 2. Місія, основні принципи та норми етики керівника 

навчального закладу  

1. Розкрити професійне призначення керівника навчального 

закладу. 

2.  Визначити місію керівника навчального закладу в колективі 

та суспільстві.  

3. Дослідити правила  етичної поведінки  керівника навчального 

закладу в колективі та за його межами. 

4. Проаналізувати принципи етичної поведінки в різних 

напрямах професійної діяльності.  

5. Дослідити норми, стандарти етичної поведінки керівника 

навчального закладу та педагогічних працівників. 

5 

3 Тема 3. Особистість керівника навчального закладу : 

професійно-етичні аспекти  

1. Розглянути стилі управління керівника навчальним закладом. 

2.  Визначити напрями професійно-етичних впливів.  

3. Розкрити особистісні підходи в освітньо-управлінській 

системі.  

4. Обгрунтувати контроль за дотриманням етичних вимог в 
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управлінні навчальним закладом. . 

5. Дослідити взаємовпливи процесів гуманізації та 

демократизації на морально-етичні принципи управління 

навчальним закладом.  

6. Розкрити сутність патріотизму та національної ідеї в 

управлінні навчальним закладом.  

7. Проаналізувати професійну відповідальність та професійну 

етику керівника навчального закладу перед колективом, учасниками 

навчального процесу, державою та суспільством.  

8. Вивчити сутність «виконавчої сумлінності» та її роль в 

управління навчальним закладом.  

9. Обгрунтувати роль  професійної честі та професійної гідності 

керівника  в управлінні навчальним закладом..  

 Тема 4. Етичні засади взаємовідносин керівника навчального 

закладу та трудового колективу  

1. Вивчити форми та методи побудови толерантних 

взаємовідносин в колективі.  

2. Дослідити принципи відносин керівника навчального закладу 

з представниками органів державної влади. 

3. Розкрити особливості  формування доброзичливих 

взаємовідносин керівника з учасниками навчального процесу та їх 

близькими та рідними.  

4. Проаналізувати сутність взаємовідносин керівника 

навчального закладу з громадянами територіальної громади. 

5.  Розглянути морально-етичні принципи  культури спілкування 

з підлеглими та учасниками навчально-виховного процесу. 

6.  Обгрунтувати комунікативні бар’єри спілкування у 

взаємовідносинах: з педагогічними працівниками, технічним 

персоналом, представниками органів державної влади і 

громадянами.  

7. Дослідити морально-етичні якості керівника та їх вплив на 

побудову взаємовідносин.  

8. Обгрунтувати авторитет керівника навчального закладу у 

взаємовідносинах з органами місцевого самоврядування.  

9. Розкрити довіру як основоположний принцип побудови 

взаємин учасниками управлінського процесу навчальним закладом. 

10.  Проаналізувати процес встановлення довірливих відносин з 

педагогічними працівниками,технічним персоналом, 

представниками органів державної влади і громадянами. 

5 

 Тема 5. Конфлікти інтересів в управлінні навчальним закладом: 

етичні аспекти 

1. Вивчити види конфліктів інтересів в управління навчальним 

закладом.  

2. Визначити зовнішні та внутрішні причини виникнення 

конфліктів інтересів.  

3. Проаналізувати внутрішні причини виникнення конфліктів 

інтересів між керівником навчального закладу та їх сутність, з: 

педагогічними працівниками, технічним персоналом, учасниками 
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навчально-виховного процесу.  

4. Дослідити зовнішні причини виникнення конфліктів інтересів 

та їх сутність: з органами державної влади, близькими та родичами 

учасників навчального процесу, територіальною громадою, членами 

суспільства.  

5. Розкрити принципи,форми, методи та засоби розгляду 

конфліктних ситуацій.  

6. Обгрунтувати документаційний супровід конфліктів 

інтересів.  

7. Вивчити нормативно-правові форми врегулювання конфліктів 

інтересів.  

8. Розкрити інституціональні засоби протидії конфлікту 

інтересів.  

9. Обгрунтувати роль професійних спілок та професійних 

об’єднань у з врегулювання конфліктів інтересів.  

 Разом за змістовим модулем 1 25 

Змістовий модуль 2. ДЕОНТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ УПРАВЛІНСЬКО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ  

5 Тема 6. Взаємовідносини та взаємодія у колективі навчального 

закладу 

1. Проаналізувати сутність морально-психологічного клімату в 

колективі.  

2. Дослідити рівні взаємовідносин та ієрархічні засади 

спілкування у колективі навчального закладу.  

3. Визначити форми та методи впливу керівника навчального 

закладу на формування позитивного морально-психологічного 

клімату в колективі.   

4. Проаналізуувати дисципліну як показник моральної зрілості 

колективу.  

5. Вивчити роль дисципліни та контролю в управлінні та 

взаємовідносинах трудового колективу навчального закладу.   

6. Розкрити етичні правила взаємодії та взаємовідносин між 

колегами.  

7. Обгрунтувати морально-етичні принципи  родинних 

стосунків у  взаємовідносинах та взаємодії  в колективі навчальнго 

закладу.  

8. Дослідити нормативно-правові принципи підпорядкування  на 

підставі родинних зв’язків.  

9. Розкрити соціально-етичний портрет керівника навчального 

закладу.  

10. Визначити роль формального та неформального лідерства у 

взаємовідносинах колективу навчального закладу.  

11. Обгрунутвати роль громадських об’єднань в побудові 

взаємовідносин та взаємодії керівника навчального закладу та 

трудового колективу.  

5 

 Тема 7. Діловий та службовий етикет керівника навчального 

закладу  

1. Долсідити роль етикету в адміністративній діяльності 
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керівника навчального закладу.  

2. Розкрити етику проведення ділових нарад.  

3. Вивчити єтику ділового спілкування в управлінні навчально-

виховним процесом.  

4. Проаналізувати морально-етичні аспекти усних та письмових 

розпоряджень керівника навчального закладу.  

5. Визначити роль зовнішнього вигляду в формуванні іміджу 

керівника навчального закладу.  

6. Обгрунтувати етикет у службових взаємовідносинах 

керівника та колективу.  

7. Проаналізувати морально-етичні складові службової та 

особистісної репутації керівника навчального закладу.  

8. Розкрити етичні правила спілкування керівника з 

відвідувачами навчального закладу.   

6 Тема 8. Етично-психологічні правила критики. 

1. Проаналізувати психологічно-управлінську сутність ділової 

критики.  

2. Вивчити види ділової критики.  

3. Обгрунтувати форми та методи використання критики. 

4.  Розкрити правила застосування ділової  критики.  

5. Дослідити вербальні та невербальні форми ділової критики. 

6.  Проаналізувати критику як моральне стимулювання 

колективу в управлінні  навчальним закладу.  

7. Вивчити відкриті та закриті форми використання критики. 

8.  Обгрунтувати виконавську дисципліну та контроль як 

каталізатори застосування критики в управління навчальним 

закладом. 

5 

 Тема 9. Інституційні механізми підтримки етики керівника 

навчального закладу  

1. Розкрити сутність інституційних механізмів підтримки етики 

керівника навчального закладу.  

2. Визначити чинники бюрократичних деформацій в управлінні 

навчальним закладом.  

3. Проаналізувати морально-етичний кодекс педагогічної та 

управлінської діяльності.  

4. Визначити ієрархічні рівні органів державного управління з 

діяльності підтримки етики керівника навчального закладу.  

5. Дослідити роль професійних спілок у запобіганні порушення 

етичних норм управління навчальним закладом. 

6.  Обгрунтувати роль комісій з педагогічної та управлінської 

етики в дотриманні етичних правил всіма учасниками навчально-

виховного процесу навчального закладу.  

5 

 Тема 10. Корупція та її наслідки для іміджу навчального закладу 

та його керівника. 

1. Вивчити нормативно-правову базу даяльності навчального 

закладу , права, обов’язки та відповідальність учасників навчально-

виховного процесу. 
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2. Розкрити сутність прояву корупції в навчальному закладі.  

3. Визначити види корупції.  

4. Дослідити ієрархічні рівні корупції в системі освіти вцілому 

та навчальному закладі зокрема.  

5. Проаналізувати сутність взаємовідносин в колективі 

заснованих на формах корупції.  

6. Розкрити професійні, психологічні та моральні наслідки 

корупції для керівника навчального закладу та його колективу.  

7. Визначити форми та методи запобігання проявам корупції в 

навчальному закладі та управлінні ним.  

8. Обгрунтувати особливості кар’єрного росту заснованого на 

корупції  та наслідки для навчального закладу.  

9. Дослідити рівні відповідальності за прояв корупції 

керівництва та колективу навчального закладу.  

10. Вивчити нормативно-правові форми запобігання проявам 

корупції у навчальному закладі. 

 Разом за змістовим модулем 2 25 
Всього годин 50 

 

10.ІНДЗ 

ІНДЗ передбачає виконання реферативного повідомлення, а також 

розроблення одного індивідуального завдання « Шляхи удосконалення 

морально-етичних засад управління  колективом та навчальним і 

виховним процесом» (на матеріалі установи, в якій  студент проходив 

практику). 

 

11. Методи навчання 
МН1 - словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо); 
МН2 - практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 
МНЗ - наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій); 
МН4 — робота з навчально-методичною літературою (конспектування, 

тезування, анотування, рецензування, складання реферату); 
МН6 — самостійна робота (розв’язання завдань); 
 

12. Методи оцінювання 
М02 —усне або письмове опитування  
МО6 реферати, есе; 
М07 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
М09- захист лабораторних і практичних робіт; 
М10- залік 

13. Засоби діагностики результатів навчання 

-реферати, есе;  

-презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

 

 

14. Критерії оцінювання результатів навчання 

Суми Оцінк Значення оцінки Критерії оцінювання Рівень Оцінка за 



балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

а 

ЄКТС 

ЄКТС компетентності національною 

шкалою 

Екзамен Залік 

90–100 A відмінно здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 

знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті 

знання і вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 

розкриває власні здібності 

Високий 

(творчий) 

відмінно 

зарахо

вано 

82–89 B дуже добре здобувач вищої освіти вільно 

володіє теоретичним 

матеріалу, застосовує його на 

практиці, вільно розв'язує 

вправи і задачі у стандартних 

ситуаціях, самостійно 

виправляє допущені 

помилки, кількість яких 

незначна 

Достатній 

(конструктивно

-варіативний) 

добре 74–81 C добре здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати інформацію 

під керівництвом викладача, 

загалом самостійно 

застосовувати її на практиці; 

контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати аргументи 

для підтвердження думок 

 

64–73 D задовільно здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння 

основних положень, за 

допомогою викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній 

(репродуктивн

ий) 

задовільн

о 

60–63 E достатньо здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому 

 



за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що 

становлять незначну частину 

навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадовіл

ьно 

не 

зарахо

вано 
1–34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на 

рівні елементарного 

розпізнання і відтворення 

окремих фактів, елементів, 

об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний

) 

 

 

 

 

15.Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої школи 

Поточне тестування та самостійна робота Інд. 

завд. 

 

Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10  

20 

100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 15 Модульний контроль - 15 

 

 
№ 

з.п. 

Вид навчальної діяльності Оціночні бали Кількість балів 

Т1 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

… 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т2 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т3 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т4 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

1 

2 

1 

 

5 



Виконання завдань самостійної роботи 1 

 

Т5 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Модульний контроль (контрольна робота) 15 15 

Т6 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т7 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т8 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т9 Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Т10  Робота на лекційних заняттях, опорні конспекти лекцій 

Виконання завдань під час практичних занять 

Фронтальне / індивідуальне опитування та участь в 

обговоренні під час практичних занять 

Виконання завдань самостійної роботи 

1 

2 

1 

 

1 

 

5 

Модульний контроль (контрольна робота) 15 15 
ІНДЗ: 

Проект на тему (згідно варіанта) 

Ессе на тему (згідно варіанта) 

 

12 

8 

 

20 

Разом 100 

 

16.Методичне забезпечення 

 
1. Методичні вказівки до виконання індивідуального науково практичного завдання. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних завдань 

3. Опорний  конспект лекцій 

4. Електронні підручники 
 

17. Питання до підготовки підсумкового контролю 
ПИТАННЯ ДО  ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ  

 «ДЕОНТОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ» 



1. Професійна деонтологія : специфіка, проблематика, місце в системі 

етичного знання. 

2.  Сутність та зміст поняття «етика».  

3. Відмінності між поняттями «етика» та «мораль»  

4. Завдання деонтології.  

5. Особливості функціонування моралі.  

6. Взаємодія моралі з управлінням та політичними процесами.  

7. Основні підходи до розуміння етичних відносин в управлінській діяльності.  

8. Спільні та специфічні риси права та моралі.  

9. Професійна мораль та професійна етика.  

10. Професійна мораль керівника навчального закладу.  

11. Деонтологія освіти.  

12. Деонтологія керівника навчального закладу.  

13. Деонтологія керівника навчального закладу як вид професійної етики.  

14. Етичний кодекс педагогічних працівників: сутність та особливості 

реалізації.  

15. Деонтологічна інфраструктура освіти.  

16. Місія, основні принципи та норми етики керівника навчального закладу.  

17. Основне завдання керівника навчального закладу щодо морально-

психологічних відносин в колективі.  

18. Професійно-етичне  призначення керівника навчального закладу.  

19. Морально-етична місія керівника навчального закладу в колективі та 

суспільстві.  

20. Правила  етичної поведінки  керівника навчального закладу в колективі та за 

його межами.  

21. Етичні особливості представництва інтересів навчального закладу в 

суспільстві, учасниками навчального процесу та представниками органів влади різних 

рівнів.   

22. Принципи етичної поведінки в різних напрямах професійної діяльності.  

23. Норми, стандарти етичної поведінки керівника навчального закладу та 

педагогічних працівників. 

24. Особистість керівника навчального закладу : професійно-етичні аспекти. 

25.  Стилі управління керівника навчальним закладом.  

26. Напрями професійно-етичних впливів керівника на підлеглих.  

27. Особистісні морально-етичні підходи управління в  системі освіти.  

28. Контроль за дотриманням етичних норм в управлінні навчальним закладом.  

29. .Взаємовпливи процесів гуманізації та демократизації на морально-етичні 

принципи управління навчальним закладом.  

30. Сутність патріотизму та національної ідеї в морально-етичному управлінні 

навчальним закладом.  

31. Взаємозвязок професіоналізму та етичних норм в управління навчальним 

закладом.  

32. Професійна відповідальність та професійна етика керівника навчального 

закладу перед колективом, учасниками навчального процесу, державою та суспільством.  

33. Сутність «виконавчої сумлінності» та її роль в управління навчальним 

закладом.  



34. Толерантність як професійно-етична риса керівника навчального закладу.  

35. Роль  професійної честі та професійної гідності керівника  в управлінні 

навчальним закладом. 

36. Етичні засади взаємовідносин керівника навчального закладу та трудового 

колективу. 

37.  Форми та методи побудови толерантних взаємовідносин в колективі.  

38. Принципи морально-етичних відносин керівника навчального закладу з 

представниками органів державної влади. 

39. Особливості  формування доброзичливих взаємовідносин керівника з 

учасниками навчального процесу та їх близькими та рідними.  

40. Сутність взаємовідносин керівника навчального закладу з громадянами 

територіальної громади.  

41. Морально-етичні принципи  культури спілкування з підлеглими та 

учасниками навчально-виховного процесу.  

42. Комунікативні бар’єри спілкування у взаємовідносинах: з педагогічними 

працівниками, технічним персоналом, представниками органів державної влади і 

громадянами.  

43. Морально-етичні якості керівника та їх вплив на побудову взаємовідносин.  

44. Авторитет керівника навчального закладу у взаємовідносинах з органами 

місцевого самоврядування.  

45. Довіра як основоположний принцип побудови взаємин учасниками 

управлінського процесу навчальним закладом.  

46. Фактори, що визначають рівень довіри трудового колективу до керівника.  

47. Процес встановлення довірливих відносин з педагогічними 

працівниками,технічним персоналом, представниками органів державної влади і 

громадянами. 

48. Конфлікти інтересів в управлінні навчальним закладом: етичні аспекти. 

49. Види конфліктів інтересів в управління навчальним закладом.  

50. Зовнішні та внутрішні причини виникнення конфліктів інтересів.  

51. Внутрішні причини виникнення конфліктів інтересів між керівником 

навчального закладу та їх сутність, з: педагогічними працівниками, технічним 

персоналом, учасниками навчально-виховного процесу.  

52. Зовнішні причини виникнення конфліктів інтересів та їх сутність: з 

органами державної влади, близькими та родичами учасників навчального процесу, 

територіальною громадою, членами суспільства.  

53. Принципи,форми, методи та засоби розгляду конфліктних ситуацій.  

54. Документаційний супровід конфліктів інтересів.  

55. Нормативно-правові форми врегулювання конфліктів інтересів.  

56. Інституціональні засоби протидії конфлікту інтересів.  

57. Роль професійних спілок та професійних об’єднань у з врегулювання 

конфліктів інтересів.  

58. Роль громадських професійних об’єднань у з врегулювання конфліктів 

інтересів 

59. Принципи побулови взаємовідносин та взаємодії у колективі навчального 

закладу. 

60. Сутність морально-психологічного клімату в колективі.  



61. Рівні взаємовідносин та ієрархічні засади спілкування у колективі 

навчального закладу.  

62. Форми та методи впливу керівника навчального закладу на формування 

позитивного морально-психологічного клімату в колективі.   

63. Дисципліна як показник моральної зрілості колективу.  

64. Дисципліна та контроль в управлінні та взаємовідносинах трудового 

колективу навчального закладу.   

65. Етичні правила взаємодії та взаємовідносин між колегами.  

66. Морально-етичні принципи  родинних стосунків у  взаємовідносинах та 

взаємодії  в колективі навчального закладу.  

67. Нормативно-правові принципи підпорядкування в колективі навчального 

закладу  на підставі родинних зв’язків.  

68. Соціально-етичний портрет керівника навчального закладу.  

69. Роль формального та неформального лідерства у взаємовідносинах 

колективу навчального закладу.  

70. Роль громадських об’єднань в побудові взаємовідносин та взаємодії 

керівника навчального закладу та трудового колективу.  

71. Діловий та службовий етикет керівника навчального закладу. 

72.  Роль етикету в адміністративній діяльності керівника навчального закладу.  

73. Етика проведення виробничих  нарад.  

74. Етика ділового спілкування в управлінні навчально-виховним процесом.  

75. Морально-етичні аспекти усних та письмових розпоряджень керівника 

навчального закладу.  

76. Роль зовнішнього вигляду в формуванні іміджу керівника навчального 

закладу.  

77. Етикет у службових взаємовідносинах керівника та колективу.  

78. Морально-етичні складові службової та особистісної репутації керівника 

навчального закладу.  

79. Етичні правила спілкування керівника з відвідувачами навчального закладу.   

80. Етично-психологічні правила застосування критики у професійній 

діяльності керівника. 

81. Психологічно-управлінська сутність ділової критики.  

82. Види ділової критики.  

83. Форми та методи використання критики.  

84. Правила застосування ділової  критики.  

85. Вербальні та невербальні форми ділової критики.  

86. Критика як моральне стимулювання колективу в управлінні  навчальним 

закладу.  

87. Відкриті та закриті форми використання критики.   

88. Виконавська дисципліна та контроль як каталізатори застосування критики в 

управління навчальним закладом. 

89. Інституційні механізми підтримки етики керівника навчального закладу. 

90.  Сутність інституційних механізмів підтримки етики керівника навчального 

закладу.  

91. Чинники бюрократичних деформацій в управлінні навчальним закладом.  

92. Морально-етичний кодекс педагогічної та управлінської діяльності.  



93. Ієрархічні рівні органів державного управління з діяльності підтримки етики 

керівника навчального закладу.  

94. Роль професійних спілок у запобіганні порушення етичних норм управління 

навчальним закладом. 

95.  Роль комісій з педагогічної та управлінської етики в дотриманні етичних 

правил всіма учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу.  

96. Корупція та її наслідки для іміджу навчального закладу та його керівника. 

97. Форми прояву корупції в навчальному закладі.  

98. Види корупції.  

99. Ієрархічні рівні корупції в системі освіти вцілому та навчальному закладі 

зокрема.  

100. Сутність взаємовідносин в колективі заснованих на формах корупції.  

101. Професійні, психологічні та моральні наслідки корупції для керівника 

навчального закладу та його колективу.  

102. Форми та методи запобігання проявам корупції в навчальному закладі та 

управлінні ним.  

103. Особливості кар’єрного росту заснованого на корупції  та наслідки для 

навчального закладу.  

104. Рівні відповідальності за прояв корупції керівництва та колективу 

навчального закладу.  

105. Нормативно-правові форми запобігання проявам корупції у навчальному 

закладі. 
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