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 ВСТУП 

 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни “Інформаційний менеджмент для 

системи освіти” складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів з 

галузі знань 01  –  Освіта/Педагогіка,   спеціальності 114  – Середня освіта (Інформатика), відноситься до 

циклу самостійного вибору ВНЗ. 

У курсі розглядаються як основи традиційного менеджменту так й інформаційний та освітній 

менеджмент. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є підходи до розуміння управління організацією 

в умовах інформаційного суспільства в загалів та до управління навчальним закладом. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна “Інформаційний менеджмент для системи освіти” 

базується на знаннях отриманих під час вивчення курсів “Основи програмування”, “Історія 

інформатики”. 

Матеріал курсу використовується при вивченні дисциплін: Основи педагогіки”, “Бази даних та 

інформаційні системи”, “Дидактика” та ін.  

Програма навчальної дисципліни складається з наступних змістових модулів: 

1. Концептуальні основи інформаційного менеджменту в освітньому процесі. 

2. Основи освітнього менеджменту. 

3. Технології інформаційного менеджменту. 

4. Управління інформаційними зв’язками. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою курсу є надання студентам систематизованих знань з теорії і практики 

інформаційного менеджменту, інноваційного освітнього менеджменту, інформаційних систем та 

технологій, формування комплексних компетентностей майбутнього вчителя, розвиток 

організаторських здібностей, системного, творчого, аналітичного мислення та сприяння формуванню 

вмінь створювати психологічно комфортну атмосферу та підтримувати дух партнерства в 

навчальному закладі.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Інформаційний менеджмент для системи 

освіти” є розширити й поглибити базові знання з історії та сучасного стану розвитку інформаційного 

суспільства, процесів глобальної інформатизації; засвоїти знання про сучасну інфраструктуру 

інформаційного менеджменту;  сформувати вміння аналізувати наявний стан інформаційної системи 

управління в організації взагалі та у навчальному закладі зокрема та забезпечувати розробку нових 

проектів для їх модернізації.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

предмет інформаційного менеджменту, історію його зародження і розвитку, основні підходи 

до розуміння управління в умовах інформаційного суспільства та у сучасному закладі освіти; 

теоретичні концепції, сукупність яких забезпечує пояснення закономірностей переходу до 

інформаційного суспільства; основні поняття і категорії інформаційної сфери, сутність інформації як 

стратегічного ресурсу; правові засади державного регулювання інформаційної діяльності в Україні; 

сучасну інфраструктуру інформаційного менеджменту; роль і значення інформаційних ресурсів як 

базового компоненту інформаційного менеджменту; роль і значення інформаційних технологій як 

важливого засобу організації інформаційного процесу управління; сутність, властивості, структуру 

інформаційної системи управління в загалі та навчальним закладом зокрема; можливості 

проектування інформаційних систем управління в сучасних умовах; проблеми захисту інформації, 

сучасні методи і засоби забезпечення безпеки інформації; 

вміти: 

аналізувати стан нормативно-правового забезпечення та державного регулювання 

інформаційної діяльності в Україні; орієнтуватись в сучасній інфраструктурі інформаційного 

менеджменту; визначати можливості формування технологічного середовища організації з метою 

удосконалення інформаційної системи управління; самостійно розробляти проекти інформаційних 

систем управління; аналізувати особливості сучасного інформаційного ринку; виявляти наявні 
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проблеми забезпечення захисту інформації та здійснювати розробку комплексної замкненої системи 

забезпечення інформаційної безпеки в організації; здійснювати аналіз наявних інформаційних систем 

управління та вибір найбільш ефективних систем, вносити власні розробки для їх удосконалення. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться __240___ години/__8__ кредити ECTS. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1. Концептуальні основи інформаційного менеджменту  

Тема 1. Складові та сутність поняття «інформаційний менеджмент». Інформаційний 

менеджмент: предмет і структура курсу, завдання інформаційного менеджменту. Роль і значення 

інформаційних професій в умовах інформатизації суспільства. Переорієнтація діяльності сучасної 

організації та її системи управління на активне використання інформаційних ресурсів, створення 

інформаційного потенціалу. 

Поняття «інформація» і «менеджмент» як системоутворюючі складові поняття 

«інформаційний менеджмент». Концептуальні підходи до визначення змісту поняття «інформаційний 

менеджмент». Атрибутивний та функціональний підходи до визначення природи інформації. 

Менеджмент як інноваційна діяльність з активізації навчально-виховного процесу та розвитку 

особистості. Основні функції управління. 

Тема 2. Передумови виникнення і розвитку інформаційного менеджменту. Розвиток 

наук інформаційно-комунікаційного циклу. Вітчизняні концепції інформатики. Еволюція 

інформаційної діяльності в умовах розвитку інформаційних технологій та інформаційної 

інфраструктури.  

Основні підходи до напрямів діяльності у галузі інформаційного менеджменту. 

«Інформаційний» та «управлінський» підходи. Галузі, на перетині яких розвивається інформаційний 

менеджмент. Управління впровадженням і використанням інформаційних технологій. ІТменеджмент 

або менеджмент інформаційних систем. Структурна схема інформаційного менеджменту. Система 

діяльності в галузі інформаційного менеджменту: документно-інформаційні ресурси – управління 

інформаційною діяльністю – комунікації.  

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення суспільних інформаційних відносин. 
Інформаційне суспільство та інформаційна політика. Основні терміни та визначення. Інформаційні 

відносини. Основні принципи інформаційних відносин. Державна інформаційна політика. Головні 

напрями державної інформаційної політики.  

Нормативно-правова база здійснення інформаційної діяльності. Закони України „Про 

інформацію”, „Про науково-інформаційну діяльність”, „Про електронний документ та електронний 

документообіг”, „Про Концепцію Національної програми інформатизації ” та ін. Поняття 

“інформаційний потенціал суспільства”. 

Тема 4. Державна інформаційна інфраструктура. Основні складові державної 

інформаційної інфраструктури. Організаційно-правове забезпечення державної інформаційної 

інфраструктури. Проблеми розвитку ринку інформаційних технологій в Україні. Інформаційні 

ресурси суспільства. Інформаційні ресурси різної приналежності та форми власності як складові 

частини національних інформаційних ресурсів. 

Тема 5. Джерела інформації. Інформаційні потреби. Сутнісні особливості інформаційних 

потреб. Характеристики і вимоги до інформації. Якісні характеристики. Кількісні характеристики. 

Ціннісні характеристики. 

Семантична теорія інформації. Тезаурус споживача інформації. Перевірка достовірності 

інформації. 

Тема 6. Документ як джерело інформації. Визначення документа. Електронний документ. 

Документальні джерела інформації.  

Види документів. Первинні документи: опубліковані, неопубліковані, непублікуємі 

документи. Вторинні документи. Основні функції вторинних документів.  

Документальний інформаційний потік. Структурно-якісний склад документального потоку. 

Закон Бредфорда. Властивості недокументальних повідомлень. Переваги і недоліки 

недокументальних повідомлень. Чутки як не документальні джерела інформації. 
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Нормативно-правові документи освітнього процесу. 

Тема 7. Властивості документальних джерел інформації. Атрибутивні, прагматичні, 

динамічні властивості документальних джерел інформації. Показники якості джерел інформації. 

Визначення відносної цінності різних джерел інформації з точки зору їх використання у 

системі інформаційного забезпечення. Контроль достовірності інформації. 

Тема 8. Переведення документа у електронну форму. Електронний документ. 

Класифікація документів з точки зору переведення у електронну форму. Класифікація документів з 

точки зору переведення у електронну форму. Правовий статус електронного документа.  

Стадії автоматизації документообігу. Види систем електронного документообігу. Загальні 

принципи побудови системи електронного документообігу.  Основні вимоги до систем 

електронного документообігу. Популярні системи електронного документообігу. 

 

Змістовий модуль 2. Основи освітнього менеджменту 

Тема 9. Менеджмент в освіті. Концепція та специфіка освітнього менеджменту. Основні 

функції та складові освітнього менеджменту. Методи управління в освітньому менеджменті. Головна 

мета ефективного менеджменту в освіті. Рівні управління освітою. Вибір ефективних методів 

управління в освітньому менеджменті. 

Тема 10. Керівник-менеджер в системі освіти. Психологічні особливості менеджера 

освіти. Основні якості керівника навчального закладу та вчителя як менеджера. Професіограма. 
Особливості інноваційного процесу управління навчальним закладом. Характеристика менеджерів у 

процесі управління.  

Ефективні чинники, що впливають на стиль керівництва. Стилі керівництва навчальними 

закладами. Параметри стилю керівництва в освіті. Стилі керівництва за цільовою ознакою, за 

характером контактності, перевагою одноосібних або групових способів впливу на навчальний 

процес.  

Освітня управлінська діяльність та її особливості. Соціально-психологічні вимоги до 

менеджера освіти. Визначення особливостей стилю управління шкільного менеджера. 

Тема 11. Школа як педагогічна система і об’єкт управління. Школа як педагогічна 

система. Умови функціонування педагогічної системи. Особливості структурних компонентів 

педагогічної системи: системо утворюючі фактори, соціально-педагогічні і тимчасові умови. 

Керуюча підсистема управління. Функціональні компоненти управління.  

Процес управління в системі освіти. Психодіагностичний, прогностичний, проектувальний 

компоненти процесу управління навчальним закладом. 

Структура управління освітою із використанням інформаційних технологій. Інформаційні 

системи управління навчальним закладом.  

Тема 12. Державне управління системою НЗ та системою загальної середньої освіти. 

Принципи управління системою загальної середньої освіти. Державні органи управління освітою. 

Місцеві органи державної влади. Заклади системи загальної освіти.  

Особливості та зміст внутрішкільного управління. Закономірності та принципи процесу 

управління навчальним закладом. Функції внутрішнього управління. Організаційні структури 

навчального закладу. Педагогічна рада. Змістом внутрішкільного контролю педагогічного процесу. 

Основні методи здійснення контролю. 

 

Змістовий модуль 3. Технології інформаційного менеджменту 

Тема 13. Управлінська діяльність та інформаційне забезпечення управління. 

Інформація як стратегічний ресурс розвитку підприємства. Види управлінської діяльності за 

ступенем інтелектуальності і складності. Структура прийняття управлінського рішення. 

Інформаційне забезпечення управлінської діяльності. Основні етапи діяльності з  інформаційного 

забезпечення. Категорії  управлінської інформації: стратегічного планування, контрольна, 

оперативна.  

Критерії відбору інформації. Поліментність, активність, евристичність, достатність 

(оптимальний мінімум). 

Тема 14. Інформаційні системи в управлінні. Роль інформаційних систем в управління 

сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних 
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систем. Глобальне інформаційне суспільство. Основоположна роль інформаційних систем в 

управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій.  

Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкуренті переваги підприємств, що 

використовують інформаційні технології. Значущість використання інформаційних технологій в 

управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 

Тема 15. Види інформаційно-аналітичної діяльності. Аналітична діяльність як 

процедури і процеси інтелектуальної діяльності. Моніторингові, ініційовані і кумулятивні аналітичні 

дослідження. Комунікативний аудит.  

Оглядово-аналітична діяльність. Основні цілі оглядово-аналітичної діяльності. Огляд як 

науково-технічний документ. Процеси підготовки оглядової інформації. Вимоги до змісту оглядово-

аналітичних документів. Класифікація оглядів. 

Тема 16. Система управління інформаційними ресурсами. Інформаційна діяльність у 

системі організаційного управління  в умовах функціонування автоматизованих систем. 

Концептуальні моделі «електронних офісів». Інформаційно-технологічний простір системи 

інформаційного забезпечення організації. Структурно-функціональний склад інформаційного 

середовища організації. Основні види інформаційних обмінів в організації. 

Інформаційні потоки в організації. Основні характеристики інформаційного потоку. 

Тема 17. Етапи розвитку та сутність інформаційних систем у менеджменті. Концепції 

розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем. Поняття 

інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. Завдання 

інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність 

автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих систем 

управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем. 

Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, інформаційні. 

Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. Системи управління 

процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види інформаційних систем: 

експертні, управлінських знань, стратегічної інформації, бізнес-інформації, інтегровані інформаційні 

системи. Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем. Життєвий цикл 

автоматизованої інформаційної системи. Функції управління на етапах  існування інформаційної 

системи. Життєвий цикл Web-ресурсу. Менеджмент інформаційних систем. 

Тема 18. Основні підходи створення інформаційних систем. Функціональні системи. 

Інтегровані системи. Використання інтеграційних платформ. Компоненти інтеграційних платформ. 

Загальна логіка процесу створення інформаційної системи. Системоутворюючі чинники. Можливі 

стратегії її створення. Платформи, що призначені для створення інформаційних систем. 

Тема 19. Автоматизація управління навчальним процесом. Нормативно-правові бази 

даних для закладів освіти. Інформаційний сайт Верховної Ради. Концептуальні ідеї побудови 

автоматизованих систем контролю за результатами навчання Автоматизовані системи тестування 

психологічних і предметних показників учнів як основа групової диференціації та відстеженні 

динаміки якісних змін особистості. Загальнодержавна автоматизована система обліку видач 

документів про освіту. 

Тема 20.  Інформаційні продукти і послуги. Сучасний інформаційний ринок. 

Постачальники інформаційних продуктів. Інфраструктура інформаційного ринку. Основні сектори 

світового ринку інформації: сектор ділової інформації, сектор професійно-орієнтованої інформації, 

сектор масової споживчої інформації. Структура товарів і послуг інформаційного ринку: ділова 

інформація, інформація для фахівців, послуги освіти, інформаційні системи і засоби, споживча 

інформація. Особливості інформації як товару. Головні критерії оцінки якості інформаційного 

товару. 

Тема 21. Електронні публікації. Стратегія електронного бізнесу для сучасного 

суспільства. Створення електронних видань. Особливості електронних публікацій. Способи 

поширення електронних публікацій. Компоненти розроблення електронних публікацій. Стандартні 

види сайтів: «візитна картка», Інтернет-представництво, корпоративний сайт.  

Тема 22. Інформаційний консалтинг. Управлінське консультування як професійна 

діяльність. Основні завдання управлінського консультування. Вимоги до роботи консультантів. 

Потреба у допомозі консультантів. Потенційні користувачі консалтингових послуг. Інформаційні 
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посередники. Діяльність інформаційних брокерів: організація комунікацій у глобальному 

інформаційному середовищі, адаптація інформаційних ресурсів підприємства до поширення їх через 

глобальні інформаційні мережі та ін. 

Тема 23. Інформаційна безпека. Поняття  інформаційної безпеки. Об’єкти інформаційної 

безпеки. Джерела загроз соціальному і ресурсному об’єктам  інформаційної безпеки. Інформаційні 

війни.  Класифікація джерел небезпеки ресурсних об’єктів. Класифікація інформації за видами 

доступу. Державна таємниця. Службова таємниця. Комерційна таємниця.  Об’єктно-структурні 

складові системи інформаційної безпеки. 

Тема 24. Методи захисту інформації. Поняття «захист інформації». Методи захисту 

інформації. Засоби захисту інформації. Стратегія і тактика захисту інформації у комп’ютерних 

системах. Компоненти національної інфраструктури захисту інформації. 

 

Змістовий модуль 4. Управління інформаційними зв’язками  

Тема 25. Методи та засоби одержання інформації, необхідної для управління 

навчальним закладом. Одержання, використання, поширення та збереження інформації – основні 

види інформаційної діяльності управлінця. Методи та засоби одержання, використання, поширення 

та збереження управлінської інформації. Технології інформаційної діяльності в управлінні. Захист 

управлінської інформації. Сутність, класифікація та процес вироблення управлінських рішень. Умови 

та процес прийняття управлінських рішень. 

Тема 26. Комунікаційні технології в процесі управління. Роль комунікацій у процесі 

управління. Сутність комунікацій. Комунікаційний процес, його елементи та етапи. Види та форми 

комунікацій. Формальні та неформальні комунікації. Організація процесів комунікації. 

Комунікаційні мережі. Комунікаційні перешкоди і засоби їх подолання. 

Тема 27. Засоби спілкування у мережі  internet. соціальні комп’ютерні мережі. 
Програми для миттєвого обміну повідомленнями. Соціальні комп’ютерні мережі.Освітні ресурси 

Інтернету та он-лайнові освітні середовища. Соціальні сервіси в освітній діяльності. Технологія Вікі. 

IP-телефонія.  

Тема 28. Освітні портали. Загальна характеристика освітніх порталів. Вимоги до системи 

сервісу і служб порталу. Cтворення освітнього порталу. Системи створення освітнього порталу. 

Інформаційне наповнення освітніх порталів. Закордонні освітні інтернет-портали. 
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2001. – 355 с.  
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М. Ю. Кадемія. – Вінниця, ДОВ «Вінниця», 2002. – 116 с.  

6. Даниленко Л.І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності директора 
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К.: ІЗМН, 1996. – 80 с. 

12. Матвієнко О. В. Інформаційний менеджмент: навч. посіб. / О. В. Матвієнко, М. Н. Цивін. 

– К.: Довіра –  2006. – 170 с.  

13. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К.: 

Шкільний світ, 2003. – 400 с. 
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15. Плескач В.Л. Інформаційні технології та системи: Навч.посібник./ В.Л. Плескач, 
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17. Балик, Н. Р. Використання соціальних сервісів Web 2.0 в галузі вузівської та 

післявузівської педагогічної освіти з інформатики [Текст] / Н. Р. Балик // Наукові записки 

Тернопільського нац. пед. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – 2008. – № 7. – С. 88–90.    
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