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Зміст програми 
дистанційного 
курсу 

Процеси, 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 актуалізується значення креативного менеджменту в епоху освітніх 
трансформацій і визначимо підходи, інструменти розвитку творчого потенціалу 
управлінців. 
У ході курсу слухач познайомиться з основними підходами теорії управління       
І. Адізеса, зможе дізнатися чи можливо стати ідеальним керівником, в чому 
сутність матриці управління І. Адізеса, як формувати взаємодовнювальні 
команди та інше. 

Обсяг програми  Тривалість дистанційного курсу складає 30 академічних годин, що дорівнює 1 
кредиту ЄКТС. 

Рівень програми Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої 
освіти, державних службовців, претендентів на вступ на державну службу. 

Форма і місце 
проведення 
навчання за 
програмою  

Навчальні заняття за програмою курсу проходять у дистанційному форматі – 
засобами лекційного викладу матеріалу, практичних занять і тестів. 
Програма курсу реалізується через дистанційний етап на платформі 
https://vseosvita.ua. Навчання може відбуватись з будь-якого пристрою (гаджету) 
у зручний для слухача час.  

Цільова аудиторія Цільовою аудиторією програми дистанційного курсу є педагогічні працівники 
закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної та позашкільної освіти. 

Система 
оцінювання 

Результати навчання за програмою дистанційного курсу оцінюються як 
зараховано/не зараховано через виконання тестування. Отримання сертифікату 
за успішне проходження програми дистанційного курсу. 

Програмні результати навчання 
- 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; 
- уміння створювати взаємодоповнювальні команди за матрицею PAEI; 
- готовність до інновацій, творчого пошуку, самоосвіти, співпраці. 

 
 
 
 
 


