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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Національний технічний університет 

«Дніпровська політехніка» 

СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Керівник адміністративної служби» 

 

       Ступінь освіти Магістр 

       Освітня програма 076, 073 

       Тривалість викладання 4 чверть 

       Заняття:  

       Лекції: 2 години на тиждень 

       Практичні заняття: 3 години на тиждень 

       Мова викладання українська 

 

 

Викладач:  Комарова Катерина Володимирівна,  

кандидат економічних наук, доцент кафедри ПЕППУ  

Персональна сторінка  

https://pe.nmu.org.ua/ua/pro-kafedru/vikladachi.php 

E-mail: Komarova.K.V@nmu.one 

Консультації: за окремим розкладом, погодженим зі здобувачами вищої 

освіти 

Онлайн-консультації: група у Teams 

 

 
1. Анотація до курсу 

 

Сучасний керівник адміністративної служби – це людина, яка постійно працює 

над собою, над  своїми  професійними  і  особистісними  якостями.  Щоб відповідати 

сучасним вимогам керівникові необхідно мати  великий  запас  складних  

управлінських  умінь:  уміння  ставити  цілі,  конкретизувати  їх  у  вигляді  завдань, 

проектувати  і  планувати  роботу  підлеглого персоналу,  організовувати робочий  

процес,  діагностувати,  аналізувати,  здійснювати  моніторинг  трудової діяльності   і  

ухвалювати  управлінські  рішення.  

Здобувач вищої освіти  отримає  необхідні навички сучасному  керівникові, а 

саме:  уміння  управляти  собою, готовність  до  саморозвитку,  навички  вирішення  

проблем,  творчий  підхід,  уміння  впливати  на  людей,  розуміння  управлінської  

праці, навички керівника, здатність формувати колектив. 
 

2. Мета та завдання курсу 

 

Мета дисципліни – формування у майбутніх фахівців системи теоретичних знань 

та практичних навичок щодо підвищення ефективності управління організаційними 

структурами завдяки правильному використанню принципів та інструментів 

адміністрування, засвоєння основ теорії і практики досконалої організації праці 

керівників адміністративної служби. 
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Завдання курсу: 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з основними особливостями 

адміністрування, як виду професійної діяльності; 

− знати методи мотивації активності персоналу; 

− навчити планувати та організовувати роботу керівника адміністративної 

служби; 

− розглянути різні методи підвищення ефективності роботи персоналу; 

− ознайомити здобувачів вищої освіти з функціями контролю, обліку та оцінкою 

ефективності адміністративної діяльності. 

 
3. Результати навчання  

− застосовувати знання теорії і практики управлінської адміністративної 

діяльності; 

− застосовувати технології, що розвивають адміністративно-організаційні 

якості керівника; 

− вміти використовувати основні принципи та методи керівництва; 

− застосовувати на практиці методи підвищення ефективності роботи 

персоналу; 

− вміти налагоджувати ефективні комунікації та приймати обґрунтовані 

управлінські рішення; 

− застосовувати методи  планування та організування особистої діяльності 

керівника. 

 

4. Структура курсу 

 

Тематика занять Вид занять Ресурси 

Тема 1. Основи теорії адміністративного менеджменту 

1.1. Школа наукового управління 

1.2. Класична (адміністративна) школа управління 

1.3. Школа раціональної бюрократії 

1.4. Гуманістичний напрям у менеджменті 

1.5. Сучасний напрям науки управління 

Лекція Презентація 

Тема 1. Основи теорії адміністративного менеджменту Практичні 

заняття 

Кейси 

Тема 2. Сутність та особливості управлінської праці 

2.1.Управлінська праця як складова управлінської 

діяльності 

2.2. Управлінські ролі керівника 

2.3. Природа адміністративної влади і стиль 

керівництва 

2.4.Розвиток адміністративно-організаційних якостей 

керівника 

Лекція Презентація 

Тема 2. Сутність та особливості управлінської праці 

 

Практичні 

заняття 

Кейси 

Тема 3. Функції керівника та принципи керівництва 

3.1. Основні адміністративні функції керівника 

3.2. Основні принципи та методи керівництва 

Лекція Презентація 
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3.3. Роль керівника адміністративної служби та його 

вплив на розвиток організації 

Тема 3. Функції керівника та принципи керівництва 

 

Практичні 

заняття 

Кейси 

Тема 4. Методи підвищення ефективності роботи 

персоналу 

4.1. Загальні положення та особливості використання 

концепції Performance Management (РМ) 

4.2. Концепція комплексного управління якістю (TQM) 

4.3. Концепція управління цілями (МВО) 

4.4. Конфлікти у діяльності керівника 

Лекція Презентація 

Тема 4. Методи підвищення ефективності роботи 

персоналу 

 

Практичні 

заняття 

Кейси 

Тема 5. Комунікація та управлінські рішення в системі 

адміністративного менеджменту 

5.1. Процес комунікації в системі адміністративного 

менеджменту 

5.2. Ділові контакти в діяльності керівника 

5.3. Організація та проведення ділових нарад, засідань і 

зборів 

5.4. Процес прийняття управлінських рішень та його 

характеристика 

Лекція Презентація 

Тема 5. Комунікація та управлінські рішення в системі 

адміністративного менеджменту 

Практичні 

заняття 

Кейси 

Тема 6. Планування особистої роботи та ділової кар’єри 

керівника 

6.1. Планування особистої роботи керівника 

6.2. Методи управління часом 

6.3. Делегування повноважень  

6.4. Планування ділової кар’єри керівника 

Лекція Презентація 

Тема 6. Планування особистої роботи та ділової кар’єри 

керівника 

Практичні 

заняття 

Кейси 

 

5. Технічне обладнання та/або програмне забезпечення  

 

Мультимедійні засоби навчання.  

Обов’язкова наявність у студентів на заняттях смартфону (планшет або ноутбук)  

з можливістю доступу до Інтернет через Wi-Fi або послугу оператора мобільного  

зв’язку.   

Активований акаунт університетської пошти (student.i.p.@nmu.one) на Офіс365.  

Додатки MS TEAMS та MOODLE інстальовані на смартфон та/або ноутбук.  

 

6. Система оцінювання та вимоги   

 

6.1. Навчальні досягнення здобувачів вищої освіти за результатами  вивчення 

курсу оцінюватимуться за шкалою, що наведена нижче:  
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Рейтингова шкала Інституційна шкала 

90 – 100 відмінно 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно 

 

6.2. Здобувачі вищої освіти можуть отримати підсумкову оцінку з навчальної  

дисципліни на підставі поточного оцінювання знань за умови, якщо набрана кількість  

балів з поточного контролю та самостійної роботи складатиме не менше 60 балів. 

Завдання практичних занять приймаються за контрольними запитаннями до кожної 

теми. 

Поточна успішність складається з успішності за роботу на практичних заняттях 

(оцінюється 20 занять, участь у занятті максимально може принести здобувачу вищої 

освіти 5 балів). Отримані бали і є підсумковою оцінкою за вивчення навчальної 

дисципліни. Максимально за поточною успішністю здобувач вищої освіти може 

набрати 100 балів. 

 
Підсумкове оцінювання 

(якщо здобувач вищої освіти 

набрав менше 60 балів 

та/або прагне поліпшити 

оцінку) 

Диференційний залік проводиться у вигляді 

комплексної контрольної роботи, яка включає 

запитання з теоретичної та практичної частини курсу. 

Диференційний залік відбувається у формі тестування 

(20 тестових запитань). 

Кожний тест має один правильний варіант відповіді. 

Правильна відповідь на запитання тесту оцінюється у 

5 балів. 

Максимальна кількість балів: 100 балів. 

Практичні / Семінарські 

заняття 

Розгляд та обговорення кейсів, ділові ігри, презентації 

де відпрацьовуються навички індивідуальної та 

командної роботи. Максимально оцінюються у 100 

балів (20 занять×5 балів/заняття). 

 

6.3 Критерії оцінювання ділових ігор доводяться викладачем до відома здобувачів 

вищої освіти перед початком кожної ділової гри у вигляді правил та умов отримання 

оцінки. При цьому до уваги береться результат команди, злагодженість дій учасників, 

правильність виконання інструкцій, розподіл обов’язків між учасниками команди. У 

залежності від специфіки ділової гри зазначені умови можуть доповнюватися або 

змінюватися. 

6.4. Критерії оцінювання кейсів:  

− 5 балів: правильне рішення кейсу, докладна аргументація свого рішення, 

високий рівень знань теоретичних аспектів рішення кейсу;  

− 4 бали: правильне рішення кейсу, достатня аргументація свого рішення, 

середній рівень знань теоретичних аспектів рішення кейсу;  

− 3 бали: частково правильне рішення кейсу, недостатня аргументація свого 

рішення;  
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− 2 бали: неправильне рішення кейсу, відсутність необхідних знань теоретичних 

аспектів вирішення кейсу. 

− 1 бал: неправильне рішення кейсу, відсутність необхідних знань теоретичних 

аспектів вирішення кейсу, небажання брати участь в обговоренні кейсу. 

6.4. Критерії оцінювання дискусій: 

− 5 балів: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом, наведення аргументованих відповідей із 

посиланням на джерела; 

− 4 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання), 

володіння навчальним матеріалом з незначними помилками за сутністю 

обговорюваних питань; 

− 3 бали: активна участь у дискусії (виступи, коментарі, активне слухання) без 

достатнього володіння навчальним матеріалом, що має стосунок до теми обговорення; 

− 2 бали: залученість до дискусії викладачем, неуважність, відсутність 

достатніх знань про предмет обговорення; 

− 1 бал: залученість до дискусії викладачем, небажання брати участь в дискусії, 

відсутність достатніх знань про предмет обговорення. 

 

7. Політика курсу  

 

7.1. Політика щодо академічної доброчесності   

Академічна доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для  

опанування результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з  

поточного та підсумкового контролів. Академічна доброчесність базується на  

засудженні практик списування (виконання письмових робіт із залученням зовнішніх  

джерел інформації, крім дозволених для використання), плагіату (відтворення  

опублікованих текстів інших авторів без зазначення авторства), фабрикації  

(вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі). Політика  

щодо академічної доброчесності регламентується Положенням про  систему 

запобігання та виявлення плагіату у Національному технічному університеті  

«Дніпровська політехніка» https://cutt.ly/IBesJEc. 

У разі порушення здобувачем вищої освіти академічної доброчесності  

(списування, плагіат, фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути 

виконана повторно. При цьому викладач залишає за собою право змінити тему  

завдання.  

 

7.2. Комунікаційна політика  

Здобувачі вищої освіти повинні мати активовану університетську пошту. Усі 

письмові запитання до викладачів стосовно курсу мають надсилатися на  

університетську електронну пошту.   

 

7.3. Політика щодо перескладання  

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин оцінюються  

на нижчу оцінку. Перескладання відбувається із дозволу деканату за наявності  

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

 

7.4. Політика щодо оскарження оцінювання  

Якщо здобувач вищої освіти не згоден з оцінюванням його знань він може  

https://cutt.ly/IBesJEc
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опротестувати виставлену викладачем оцінку у встановленому порядку.   

 

7.5. Відвідування занять  

Для здобувачів вищої освіти денної форми відвідування занять є обов’язковим.  

Поважними причинами для неявки на заняття є хвороба, участь в університетських  

заходах, академічна мобільність, які необхідно підтверджувати документами. Про  

відсутність на занятті та причини відсутності здобувач вищої освіти має повідомити  

викладача або особисто, або через старосту.   

За об’єктивних причин (наприклад, міжнародна мобільність) навчання може  

відбуватись в он-лайн формі за погодженням з керівником курсу. 

 

8. Рекомендовані джерела інформації 

 

1. Фролова Є, Корнута Л. Адміністративний менеджмент : навч.-метод. посіб. / 

Одеса : НУ «ОЮА», 2021 82 с. 

2. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посіб. / 

М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шкатанова. – К. : Кондор, 2018 – 414 с.  

3. Дєгтяр О.А. Конспект лекцій з дисципліни «Керівник адміністративної служби 

та техніка адміністративної діяльності». Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017  241 

с. 

4. Довгань Л.Є. Праця керівника, або практичний менеджмент: навч. посіб. К. : 

ЕксОб, 2020  384 с.  

5. ПриходькоВ.В. Керівник адміністративної служби: навч. посіб. Дніпро, 2018.  

176 с. 

6. Дуткевич Т.В. Конфліктологія з основами психології управління: навч. посіб. 

К. : ЦНЛ, 2017 456 с.  

 

Інформаційні ресурси в мережі Інтернет 

 

1. Президент України http://www.president.gov.ua. 

2. Верховна Рада України. http://www.rada.gov.ua. 

3. Кабінет Міністрів України http://www.kmu.gov.ua. 

4. Міністерство економіки України http://www.me.gov.ua. 

5. Веб-журнал «Інтелектус» http://www.patent.net.ua/intellectus/ua.html. 

6. Менеджмент : інтернет-портал для управлінців [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.management.com.ua. 

 


