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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  
Рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  4  

 Статус дисципліни: 

вибіркова 

Мова навчання: 

українська 

Модулів – 1 

 

Рік навчання: 

Змістових модулів – 2 2-й 2-й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання  – аналітична  

записка 

                                           

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

1-й 1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

здобувача – 6 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

 10 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

26 год.  14 год. 

Лабораторні 

0 год. 0 год. 

Самостійна робота 

64 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання 

20 год. 20 год. 

Вид контролю 

залік залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснювальна записка 

 

2.1. Мета навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни «Основи управління ризиками у 

закладах освіти» полягає у створенні умов для практичного оволодіння 

здобувачами науково-теоретичними засадами управління ризиками, 

формуванню базових знань про методи оцінки, аналізу та управління 

ризиками, а також умінь і навичок використання цих інструментів у процесі 

управління закладом освіти, при аналізі ризик-ситуацій за різними 

напрямками діяльності закладу освіти.  

 

Очікувані  результати навчання. 

Критично оцінювати діяльність закладу освіти, аналізувати типові й 

нетипові професійні ситуації та використовувати необхідний інструментарій 

для ідентифікації ризиків; 

Мати навички ухвалення оптимальних управлінських рішень в умовах 

невизначеності та конфлікту,  

Демонструвати управлінські здібності (асертивність, толерантність до 

невизначеності та ін.) для розв’язання управлінських завдань; 

Уміти планувати протиризиковані заходи та систему управління 

ризиками. 

 

Очікувані результати навчання дисципліни. 

Здобувач вищої освіти: 

- поняття «ризик», «невизначеність», «небзпека» та їх співвідношення; 

- основні фактори зовнішнього та внутрішнього середовища 

організації, 

- процеси управління ризиками та їх класифікацію тощо; 

- методи обробки ризиків в організації відповідно до процесів 

управління ризиками; 

- шляхи запобігання та подолання ризиків в організації; 

Здобувач вищої освіти вміє: 

-практично використовувати положення ризик-менеджменту з метою 

удосконалення діяльності організації, підвищення ефективності;  

- здійснювати аналіз ділового середовища організації, оцінювати вплив 

зовнішнього та внітрішнього середовища на організацію, ідентифікувати 

ризики; 

- використовувати методи кількісної та якісної оцінки, аналізу ризиків 

в організації, класифікувати виявлені ризики в організації, складати матрицю 

ризиків, виявляючи критичні;  

- ухвалювати  науково обґрунтовані рішення в умовах невизначеності; 

- застосовувати технології, які дозволять діагностувати і уникати 

ризиконебезпечних ситуацій;  



- планувати реагування на ризики, проводити моніторинг з оцінки 

ризиків і формувати пропозицій та рекомендацій за підсумками проведення 

моніторингу. 

 

Унаслідок досягнення результатів навчання здобувачі вищої освіти у 

контексті змісту навчальної дисципліни мають опанувати такі 

компетентності: 

- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

- здатність систематизувати знання з управління ризиками, 

аналізувати управлінські типові й нетипові професійні ситуації; 

- здатність ідентифікувати і аналізувати ризики в установі за 

напрямами діяльності, обирати відповідні методи захисту від ймовірних 

негативних наслідків ризику; 

- здатність ухвалювати рішення в умовах невизначеності; 

- здатність застосовувати набуті знання в освітньому процесі, 

втілювати їх в подальшу управлінську  діяльність та варіювати ними залежно 

від ситуації. 

 

3. Критерії оцінювання 

Критерії оцінювання за різними видами роботи 

 

Вид роботи бали Критерії 

Практичні 

завдання 

 

 

 

 

 

 

 

0 балів Здобувач відтворює незначну частину навчального 

матеріалу, має поверхові уявлення про предмет 

вивчення, неаргументовано висловлює думку. 

Використовує необхідні інформаційно-методичні  

матеріали, виконує  практичні завдання за умови 

сторонньої допомоги. 

1 бал Знання здобувача є достатньо повними, він 

самостійно застосовує відповідний навчальний 

матеріал, виконуючи практичні завдання;  аналізує, 

робить висновки. Відповідь повна, логічна, 

обґрунтована, але припускається неточностей. 

Здобувач самостійно використовує необхідні 

інформаційно-методичні матеріали виконуючи 

практичні завдання. Виконані завдання у цілому 

відповідають вимогам, хоча мають незначні огріхи. 

2 бали Здобувач володіє міцними знаннями,  оперує ними 

при виконанні практичних завдань. Самостійно 

використовує необхідні інформаційно-методичні 

матеріали виконуючи практичні завдання. Не 

припускається помилок при їхньому виконанні. 

Здобувач виступає експертом практичних завдань, 

що виконали однокурсники. 



Самостійна 

робота 

 

 

0 балів Самостійна робота не виконана або не зарахована. 

Здобувач розпізнає деякі об'єкти вивчення та 

визначає їх на побутовому рівні, може описувати 

деякі об'єкти вивчення; має фрагментарні уявлення з 

предмета вивчення; виконує елементарні прийоми 

практичних завдань. 

1 бал Відповідь фрагментарна. Здобувач має поверхові 

знання з питання. Пояснює суть окремих понять. 

Виклад матеріалу не структурований, порушена 

послідовність та логіка викладу. Здобувач 

використовує знання в знайомій ситуації, але не 

може застосувати їх в новій ситуації. Самостійна 

робота виконана у неповному обсязі, з суттєвими 

недоліками. У відповіді наявні фактичні, 

граматичні, орфографічні та стилістичні помилки. 

2 бали Відповідь здобувача майже повна, має усвідомлений 

та достатньо розгорнутий характер. Висвітлюється 

зміст окремих класифікацій, підходів тощо. Виклад 

матеріалу структурований, логічний, але дещо 

порушена послідовність викладу. Здобувач володіє 

вміннями аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати. Але у відповіді недостатня 

доказова база, мало прикладів, допущені окремі 

неточності. При відповіді на проблемні питання 

здобувач висловлює свою позицію, але недостатньо 

її аргументує. Вільно оперує знаннями, застосовує їх 

в знайомій та новій ситуації. Матеріал викладено 

правильною мовою, але присутні окремі граматичні, 

орфографічні та стилістичні помилки. 

3 бали Здобувач продемонстрував досконале знання та 

розуміння понятійно-термінологічного апарату та 

теоретичного матеріалу тієї чи іншої теми. Вільно 

оперує різноманітними класифікаціями, підходами 

тощо. Відповідь на поставлені запитання повна, 

насичена глибокими та розгорнутими судженнями, 

прикладами, висновками. Виклад матеріалу має 

логічний, доказовий і послідовний характер. 

Здобувач володіє вміннями аналізувати, 

порівнювати, узагальнювати, систематизувати. 

Вільно висловлює свою позицію з проблемних 

питань та аргументує її. Володіє вміннями 

застосовувати теоретичні знання на практиці не 

тільки в знайомих, але й в нових ситуаціях. Володіє 

високою культурою мовлення. Відсутні відповіді 

граматичні, орфографічні та стилістичні помилки. 



 

Індивідуальне 

навчально-

дослідне 

завдання  

 

20 балів Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

 визначено сильні, слабкі сторони, 

можливості, загрози на підставі отриманих даних;  

 ідентифіковано ризики для закладу освіти 

відповідно до ситуації; 

 складено карту ризиків; 

 визначено найбільш критичні ризики для 

закладу освіти (дошкільний, загальної середньої 

освіти, вищий), який оцінювали; 

 запропоновано доречні заходи реагування 

на ризики. 

Кожний критерій оцінюється за шкалою: 

 здійсніть SWOT-аналіз (сильні, слабкі 

сторони, можливості, загрози) на підставі отриманих 

даних і визначте ризики для цього закладу освіти; 

За правильно визначені сильні сторони закладу 

освіти і повну відповідь – 2 бали, за наявність огріхів 

– 1 бал, не визначені сильні сторони або неправильно 

визначені – 0 балів.  Аналогічно респонденти 

отримували за слабкі, можливості, загрози, ризики.  

Максимально – 8 балів.  

 ідентифіковано ризики для закладу освіти 

відповідно до ситуації 

2 бали – ідентифіковано усі можливі ризики для 

закладу освіти відповідно до ситуації; 

1 бал – ідентифіковано можливі ризики для 

закладу освіти відповідно до ситуації, водночас не 

усі, наявні огріхи; 

0 балів – неправильно ідентифіковані ризики. 

 складіть карту ризиків (сила впливу/або 

значущість ризику, вірогідність/ або частота його 

виникнення); визначте найбільш критичні ризики для 

закладу освіти, який оцінювали; 

3 бали – складено карту ризиків, враховано 

вплив та вірогідність, визначено правильно найбільш 

критичні ризики для закладу освіти; 

2 бали – складено карту ризиків, враховано 

вплив та вірогідність, визначено правильно найбільш 

критичні ризики для закладу освіти, водночас не всі, 

наявний огріх; 

1 бал – складено карту ризиків, не завжди 

правильно враховано вплив та вірогідність, 

визначено найбільш критичні ризики для закладу 

освіти, водночас наявні огріхи; 



0 балів – складено карту ризиків, неправильно 

враховано вплив та вірогідність, не визначено 

критичні ризики для закладу освіти. 

- запропонуйте заходи реагування на ризики; 

3 бали – запропоновано доречні заходи 

реагування на ризики відповідно до ситуації; 

2 бали – запропоновано доречні заходи 

реагування на ризики відповідно до ситуації, 

водночас наявний огріх, не усі можливі зазначені; 

1 бал – запропоновано доречні заходи 

реагування на ризики відповідно до ситуації, 

водночас не всі доречні, наявні огріхи; 

0 балів – переважна більшість запропонованих 

заходів реагування на ризики не є доречними. 

 захист індивідуального завдання  - 4 бали. 

4 бали – презентація відповідає вимогам, 

здобувач впевнено презентує роботу, відповідає на 

усі поставлені запитання; 

3 бали – презентація відповідає вимогам, 

здобувач впевнено презентує роботу, водночас не 

відповідає на усі поставлені запитання; 

2 бал – презентація відповідає вимогам, 

здобувач презентує роботу, водночас не відповідає на 

усі поставлені запитання, наявні огріхи в оформленні 

презентації та складових індивідуально-дослідного 

завдання; 

1 бал – презентація не відповідає вимогам, 

здобувач презентує роботу, водночас не відповідає на 

більшість поставлених запитань. 

0 балів – презентація відсутня або здобувач не 

презентує роботу.  

 

Письмова  

робота 

 

 

0-3 Здобувач не менше ніж на 30% письмових завдань 

надав правильну відповідь – початковий рівень 

знань 

4-6 Здобувач на 30-50% письмових завдань надав 

правильну відповідь – задовільний рівень знань 

7-10 Здобувач на 51% - 70% письмових завдань надав 

правильну відповідь – середній рівень знань 

11-13 Здобувач на 71% - 90% письмових завдань надав 

правильну відповідь – достатній рівень знань 

14-15 Здобувач на 91% - 100% письмових завдань надав 

правильну відповідь – високий рівень знань 

 



 

 

Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамен) 

 

Бали Критерії 

 

0 балів Відповіді на запитання відсутні. 

1-5 балів Відповіді на запитання неповні, невпевнені. Відсутні приклади 

практичного використання.  

6-10 балів Здобувач не вміє логічно думати, робити власні висновки. 

Відповіді на запитання формальні, книжкові. Не наведено 

прикладів практичного використання в освітньому процесі  

11-15 балів Відповіді на запитання загалом правильні, проте наявні помилки 

у визначеннях. Здобувач намагається робити власні висновки, 

наводить приклади практичного використання в освітньому 

процесі. 

16-20 балів Здобувач уміє розмірковувати, робити власні висновки. 

Відповіді на запитання  повні, обґрунтовані, логічно побудовані, 

з прикладами практичного використання. 

 

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю 

 

Сума балів  Критерії оцінки 

Відмінно 

(90 – 100 А) 

Здобувач повністю володіє навчальним матеріалом, що відповідає 

робочій програмі дисципліни, вільно та аргументовано його викладає, 

розв’язує складні проблемні завдання, розкриває зміст теоретичних 

питань (співвідношення понять «ризик», «невизначеність», 

«небезпека»; основні фактори зовнішнього  та внутрішнього 

середовища закладу освіти, процеси управління ризиками у закладах 

освіти та їх класифікацію тощо; методи обробки ризиків у закладах 

освіти відповідно до процесів управління ризиками; шляхи 

запобігання та подолання ризиків у освіти) та практичних завдань 

(здійснювати аналіз ділового середовища закладу освіти, відстоювати 

власну позицію, переконувати інших, бути толерантним до 

невизначеності;  критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах; ідентифікувати ризики; використовувати методи 

кількісної/якісної оцінки і аналізу ризиків у закладах освіти,  

класифікувати ідентифіковані ризики у закладі освіти, складати 

матрицю ризиків, виявляючи критичні; ухвалювати науково 

обґрунтовані рішення в умовах невизначеності; планувати реагування 

на ризики,  проводити моніторинг з оцінки ризиків і формувати 

пропозицій та рекомендацій за підсумками проведення моніторингу), 



використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу, 

правильно й обґрунтовано ухвалює необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Демонструє уміння представляти власну 

точку зору з питань, що розглядаються в рамках програми курсу, 

доречно і творчо використовує здобуті знання, робить аргументовані 

висновки, рецензує відповіді інших здобувачів, творчо виконує 

індивідуальні та колективні завдання. Відповідь здобувача 

відрізняється точністю формулювань, логікою, послідовністю, має 

достатній рівень узагальненості знань. Зменшення оцінки може бути 

пов’язане з недостатнім розкриттям питань з дисципліни, яка 

вивчається, але вміє самостійно здобувати знання, без допомоги 

викладача знаходить та опрацьовує необхідну інформацію, або 

здобувач проявляє невпевненість в тлумаченні теоретичних положень 

чи складних практичних завдань. 

Добре 

(82-89 В) 

Здобувач демонструє достатні знання навчального матеріалу, що 

відповідає робочій програмі дисципліни, логічно, послідовно й 

обґрунтовано його викладає під час усних та письмових відповідей, 

висловлює власну думку, робить висновки, розкриває зміст 

теоретичних питань (співвідношення понять «ризик», 

«невизначеність», «небезпека»; основні фактори зовнішнього  та 

внутрішнього середовища закладу освіти, процеси управління 

ризиками у закладах освіти та їх класифікацію тощо; методи обробки 

ризиків у закладах освіти відповідно до процесів управління ризиками; 

шляхи запобігання та подолання ризиків у освіти), робить аналіз 

можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні положення при 

вирішенні практичних задач (використовувати положення ризик-

менеджменту з метою удосконалення діяльності закладу освіти, 

підвищення ефективності; здійснювати аналіз ділового середовища 

закладу освіти, відстоювати власну позицію, переконувати інших, бути 

толерантним до невизначеності;  критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах; ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення, ідентифікувати ризики; 

використовувати методи кількісної/якісної оцінки і аналізу ризиків у 

закладах освіти,  класифікувати ідентифіковані ризики у закладі освіти, 

складати матрицю ризиків, виявляючи критичні; ухвалювати науково 

обґрунтовані рішення в умовах невизначеності; планувати реагування 

на ризики,  проводити моніторинг з оцінки ризиків і формувати 

пропозицій та рекомендацій за підсумками проведення моніторингу), 

але допускає окремі неточності, які вміє самостійно виправляти. Усні 

відповіді повні, логічні, натомість не завжди обґрунтовані. Має 

сформовані типові навички. 

Добре 

(74-81 С) 

Здобувач загалом володіє навчальним матеріалом, що відповідає 

робочій програмі дисципліни, викладає його досить логічно, 

послідовно, правильно розкриває основний зміст під час усних та 



письмових відповідей, але без всебічного аналізу та аргументації. На 

основі отриманих знань (про особливості управління ризиками у 

закладах освіти та їх класифікацію; методи обробки ризиків у закладах 

освіти відповідно до процесів ризик-менеджменту; шляхи запобігання 

та подолання ризиків у освіти) робить аналіз можливих ситуацій та 

використовує для рішення характерних/типових практичних завдань 

(положення ризик-менеджменту з метою удосконалення діяльності 

закладу освіти, підвищення ефективності; здійснює аналіз ділового 

середовища закладу освіти, відстоює власну позицію, але не завжди 

спроможний  переконати інших, критично осмислює, вибирає та 

використовує необхідний інструментарій для управління в 

непередбачуваних умовах, але не завжди доречно; ідентифікує 

проблеми в організації та обґрунтовуванні методів їх вирішення, 

ідентифікує ризики; використовує методи кількісної/якісної оцінки і 

аналізу ризиків у закладах освіти,  класифікує ідентифіковані ризики у 

закладі освіти, складає матрицю ризиків, але допускає помилки, 

виявляє критичні; ухвалювати науково обґрунтовані рішення в умовах 

невизначеності; планує реагування на ризики), на професійному рівні. 

Допускає окремі суттєві неточності та помилки, які виправляє після 

надання консультативної допомоги викладача. 

Задовільно 

(64-73 D) 

Здобувач частково володіє навчальним матеріалом, передбачений 

робочою програмою дисципліни, виявляє базові знання. Під час усних 

та письмових відповідей викладає його фрагментарно, поверхово, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань (співвідношення 

понять «ризик», «невизначеність», «небезпека»; основні фактори 

зовнішнього  та внутрішнього середовища закладу освіти, процеси 

управління ризиками у закладах освіти та їх класифікацію тощо; 

методи обробки ризиків у закладах освіти відповідно до процесів 

управління ризиками; шляхи запобігання та подолання ризиків у 

освіти), робить аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати 

теоретичні положення при вирішенні практичних задач (аналіз 

ділового середовища закладу освіти, відстоює власну позицію, 

переконує інших, толерантний до невизначеності;  критично 

осмислює, не завжди вибирає та використовує необхідний 

інструментарій для управління в непередбачуваних умовах; 

ідентифікує проблеми в організації та обґрунтовує методи їх 

вирішення, ідентифікує ризики; використовує методи 

кількісної/якісної оцінки і аналізу ризиків у закладах освіти,  

класифікує ідентифіковані ризики у закладі освіти, складає матрицю 

ризиків, але припускається помилок виявляючи критичні; ухвалює 

науково обґрунтовані рішення в умовах невизначеності; планує 

реагування на ризики,  проводить моніторинг з оцінки ризиків і 

формує пропозицій та рекомендацій за підсумками проведення 

моніторингу), завдання виконує за зразком, допускає значну кількість 

неточностей, помилок, котрі усуває під керівництвом викладача; 



відповіді мало аргументовані, неповно обґрунтовані висновки.  

Задовільно 

(60-63 Е) 

Здобувач частково володіє навчальним матеріалом. Фрагментарно (без 

аргументації та обґрунтування), на рівні запам’ятовування відтворює  

певну частину навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків,  

знає основні поняття навчального матеріалу (співвідношення понять 

«ризик», «невизначеність», «небезпека»; основні фактори 

зовнішнього  та внутрішнього середовища закладу освіти, процеси 

управління ризиками у закладах освіти та їх класифікацію тощо; 

методи обробки ризиків у закладах освіти відповідно до процесів 

управління ризиками; шляхи запобігання та подолання ризиків у 

освіти), вміє проілюструвати теоретичні положення прикладами, але 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань (не завжди доречно здійснює аналіз ділового середовища 

закладу освіти з помилками, не вміє відстоювати власну позицію, не 

завжди може переконати інших;  намагається критично осмислювати, 

не завжди вибирає та використовує необхідний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; ідентифікує проблеми в 

організації, але не вміє обґрунтовувати методи їх вирішення; 

класифікує ідентифіковані ризики у закладі освіти, намагається 

складати матрицю ризиків, виявляючи критичні; ухвалює рішення в 

умовах невизначеності, але не вміє обґрунтувати; планує реагування 

на ризики,  не завжди доречно формулює пропозицій та рекомендацій 

за підсумками проведення моніторингу), допускає при цьому суттєві 

неточності або мало аргументовані відповіді. Має елементарні, 

нестійкі навички виконання завдання. 

Незадовіль

но (35-59 

FX) 

Здобувач недостатньо володіє начальним матеріалом, при його 

відтворенні відповідь елементарна, фрагментарна, має переважно 

репродуктивний характер, не може викласти зміст більшості питань 

теми під час усних та письмових відповідей, допускає при цьому 

суттєві помилки. Планує та виконує частину завдання за допомогою 

викладача. 

У результаті освоєння навчальної дисципліни здобувач демонструє 

низький рівень сформованості компетентностей за стандартом, що не 

забезпечує практичної реалізації задач, які окреслює мета дисципліни. 

Здобувач допускається до повторного складання іспиту. 

Незадовіль

но (0-34 F) 

Здобувач повністю не володіє навчальним матеріалом, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань. Виконує лише 

елементи завдання, потребує постійної допомоги викладача. Не 

усвідомлює мету навчальної діяльності. 

У результаті освоєння навчальної дисципліни здобувач демонструє 

незадовільний рівень сформованості компетентностей за стандартом, 

що не забезпечує його підготовку до самостійного вирішення задач, 

які окреслює мета дисципліни. 
 



РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ» 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ ТА КЕЙСИ 

Заняття 2.1. Дискусія «Управління закладом освіти без урахування ризиків – 

безперспективний шлях» 

Рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття: 

 ознайомтеся з питаннями, що будуть обговорюватись, а саме: 

Управління закладом освіти без урахування ризиків – безперспективний 

шлях. 

  доберіть літературу з обраної теми (джерела, документи, книги, 

статті, інтернет-джерела) та підготуйте публічний виступ до 5 хвилин, 

розкриваючи сутність питання та обґрунтовуючи власну позицію.   

Структура семінарського заняття 

 Вступне слово (10 хв.)  

Навчальну групу поділяють на творчі підгрупи, призначають 

старост, експертів і секретаря. 

 Основна частина (1-1,5 години). Це найбільш творча стадія, коли 

активність учасників максимальна, ідеї виражаються вільно. Учасники 

брейн-стормінгу повинні продукувати максимальну кількість ідей з приводу 

якої-небудь конкретної проблеми. 

 Заключна частина (10 хв.).  

 

Заняття 2.2. Ігрове моделювання «Класифікація ризиків: організація 

експертної оцінки» 

Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

 ознайомтеся з питаннями, що будуть обговорюватись, а саме: 

1. Організація експертної оцінки (див. Черненко Н. М. Підготовка майбутніх 

менеджерів освіти до управління ризиками : теорія і практика : монографія. 

Одеса, 2016. с. 107-117; анкета експерта С.440-442); 

2. Класифікація ризиків у закладах освіти. 



3. Підготуйте Ваші варіанти ймовірних ризиків, враховуючи досвід 

роботи/навчання  у закладі освіти, що не зазначені в анкеті. 

Заняття 2.3. Брейн-стормінг «Особливості управління ризиками у закладах 

освіти : стан, проблеми, перспективи» 

Рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття: 

 ознайомтеся з питанням, що будуть обговорюватись, а саме:  

1. Особливості управління ризиками у закладах освіти : стан, проблеми, 

перспективи 

 доберіть літературу з обраної теми (джерела, документи, книги, 

статті, інтернет-джерела) та підготуйте публічний виступ до 5 хвилин, 

розкриваючи сутність питання та обґрунтовуючи власну позицію.   

Під час проведення практичного заняття у формі брейн-стормінгу  

 учасникам необхідно знати такі правила: 

 

1. Виключається критика – можна висловлювати будь-яку думку без 

побоювання, що її визнають поганою. 

2. Стимулюється вільне і навіть неприборкане асоціювання. Чим сміливіша 

ідея, тим краще. 

3. Кількість запропонованих ідей повинна бути якомога більша. 

4. Висунуті ідеї дозволяється як завгодно комбінувати, а також пропонувати 

модифікації, тобто покращувати ідеї, що продукувалися іншими членами 

групи. 

5. Брейн-стормінг не терпить шаблонного мислення. Повне звільнення із 

полону стереотипів, стандартів і традицій – важлива умова успішного 

творчого пошуку.  

6. Дозволяється задавати запитання колегам з метою уточнення та розвитку 

їхніх ідей; запитання не повинно містити в собі оцінки чи вашого ставлення 

до ідеї. 

7. Старанно, коротко формулюйте свої думки; не засмучуйтесь, якщо Вас не 

розуміють, зробіть спробу ще раз обґрунтувати чи змінити свою ідею.  

8. Якщо проблема в цілому не піддається розв’язанню, спробуйте розкласти її 

на складові елементи і поміркуйте над кожним із них окремо.  

9. Брейн-стормінг бажано проводити в комфортній і невимушеній 

обстановці. Люди повинні бути у стані релаксації. Крісла та стільці 



розставляють колом. Стіл не обов’язковий. Керівник (викладач) не повинен 

тиснути на групу, однак головуває на засіданні. Бажано, щоб у його 

розпорядженні була дошка.  

10. Спостерігачі є секретарями і знаходяться поза групою учасників. Вони 

фіксують усе, про що говорять, навіть ті ідеї, які на їх погляд не мають 

ніякого значення. Вони повинні бути дуже уважними і записувати навіть 

жарти, каламбури.  

11. За п’ять хвилин до початку брейн-стормінгу спробуйте відповісти для 

себе на такі запитання: 

 Чи заслуговує дана проблема моєї уваги? 

 Що дасть її розв’язання? 

 Кому і для чого це потрібно? 

 Що відбудеться, якщо нічого не змінювати? 

 Що відбудеться, якщо я не висуну жодної ідеї? 

 

Структура заняття 

 Вступне слово (10 хв.)  

Навчальну групу поділяють на творчі підгрупи, призначають 

старост, експертів і секретаря. 

 Основна частина (1-1,5 години). Заслуховують виступи здобувачів 

вищої освіти, формують список проблем, генрують варіанти вирішення. Це 

найбільш творча стадія, коли активність учасників максимальна, ідеї 

виражаються вільно. Підсумовуючи, розглянемо, з приводу якої-небудь 

конкретної проблеми учасники продукували максимальну кількість ідей. 

 Заключна частина (10 хв.).  

 

Заняття 2.4.  Тренінг «Професійні та особистісні характеристики менеджерів 

освіти в управлінні ризиками». 

Мета: формування мотиваційної настанови до управління ризиками, 

настанови на зміни, умінь аргументувати і переконувати, розвиток 

аналітичних, комунікативних якостей майбутніх менеджерів освіти 



Хід проведення тренінгу «Професійні та особистісні 

характеристики менеджерів освіти в управлінні ризиками» 

 

№ 

з/п 

Види роботи Орієнтова

на 

тривалість, 

хв. 

Ресурсне забезпечення 

1.1. Рухлива гра «Знайди 

пару» 

5 Стільці  

1.2. Мозковий штурм 

«Правила тренінгу» 

5 Фліп-чарт, плакат з 

правилами роботи 

1.3. Очікування. Вправа 

«Чарівна скринька» 

5-10 Аркуші паперу, плакат із 

зображенням скриньки 

1.4. Інформаційне 

повідомлення «Сучасні 

погляди вчених щодо 

професійних 

характеристик менеджерів 

освіти, необхідних для 

управління ризиками» 

10-15 Міні-презентація, 

мультимедійний проектор  

1.5. Мозковий штурм «Якості, 

необхідні для управління 

ризиками» 

15 Аркуші паперу, ручки 

1.5.  Ділова гра «Кадрова 

проблема на порозі змін 

XXІ ст.» 

45 Папірці з інструктивно-

методичними вказівками для 

учасників ділової гри; п’ять  

сигнальних карток, 

інструкція для кожної тріади, 

15 маленьких квадратиків по 

три кожного кольору 

1.6.  Дискусія «Чи потрібно 

враховувати ризики?» 

30 Виступ на педраді (міні-

презентація) 

1.7. Встановлення пріоритетів  10 план заходів 

1.8.  Вправа «Дерево 

підсумків» 

10 Липкі кольорові папірці, 

ручки, плакат із зображенням 

дерева 

1.9. Вправа «Я вважаю та 

рекомендую….» 

20 Аркуші паперу 

 

Заняття 2.5.  Тренінг «Асертивність» 



Мета: опрацювання майбутніми менеджерами освіти методів роботи 

над власною асертивністю, а саме: асертивне «ні», техника заїждженої 

платівки, техніка ухилення, захист власних кордонів тощо.  

Під час тренінгового заняття здобувачі вищої освіти мають можливість: 

 розкрити вміння захищати власну позицію, не ображаючи при 

цьому прав інших людей (вправи спрямовані на навчання учасників технікам 

переконання, міні-презентація);  

 здійснювати рефлексію власних якостей та умінь з асертивної 

поведінки (за запропонованими вправами було здійснено спільний пошук 

ресурсного психологічного стану, власних якостей та вмінь);  

 формувати уміння і навички пред’являти обґрунтовані вимоги та 

претензії. 

Рекомендації щодо підготовки до тренінгу: 

Вправа «Криголам» 

Мета:  створення доброзичливої атмосфери, знайомстві учасників між 

собою, настанові на роботу.  

 Бути готовим надати відповіді на запитання: 

«Якби ви не були тим, хто ви є, ким би ви хотіли бути?», 

«Чи можуть люди отримувати від життя більше, ніж отримують зараз?»,  

«Що викликає у вас сильні емоції?»,  

«Яке ваше найзначніше досягнення?»,  

«Що вам подобається у вас найбільше?»,  

«Що ви вмієте робити краще, ніж більшість людей?»,  

«Чим у вашому житті ви найбільше пишаєтеся?»).  

 Інформаційне повідомлення 

Презентація сутності поняття «асертивність», «асертивна поведінка», 

розкриття методів роботи над власною асертивністю. 

Майбутнім менеджерам освіти також було запропоновано переваги від 

щоденної асертивності, що визначено В. Булигою [85]:  



– Ви виставляєте власні кордони і вмієте грамотно їх відстоювати, при 

цьому, поважаєте і кордони інших людей; 

– Ваша самооцінка є адекватною, і в будь-якому колективі ви відчуваєте 

себе комфортно; 

– Ви вмієте правильно висловлювати як позитивні, так і негативні 

почуття; 

– самостійно ставите, і вирішуєте, важливі для вас цілі не порушуючи 

чужих кордонів. 

Групу студентів розподілено на 2 підгрупи: батьки (5-7 осіб),  колеги 

(5-7 осіб), директор.  

«Директор школи виступив на батьківських зборах/педагогічній раді 

про те, що відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти від 

01.10.2010 р. № 912, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах» від 15.08.2011 р. № 872 та інших законодавчих актів з 

цього навчального року до школи подано заяви на навчання 15 учнями з 

особливими потребами. Така інформація обурила як педагогів, так і батьків».  

Підводячи підсумки майбутнім менеджерам освіти було рекомендовано 

в позаудиторний час виконати практичні вправи («Сходи успіху», «Я 

поводжу себе впевнено, якщо..», «Чи керую я..» тощо) тренінгу 

«Асертивність» [Бишоп Сью. Тренинг ассертивности / Сью Бишоп ; пер. с 

англ. А. Маслов. – СПб. : Питер, 2001. – 208 с. – (Серия «Эффективный 

тренинг»)]. 

Заняття 2.6. Вирішення практичних завдань «Інструменти та процедури 

ідентифікації ризиків у закладах освіти» 

 Рекомендації щодо підготовки до практичного заняття: 

 ознайомтеся з питаннями, якими необхідно володіти для 

виконання завдань: 

1. Інструменти та процедури ідентифікації ризиків у закладах освіти 

(опитування, інтерв'ювання експертів, аналіз пропозицій, мозковой штурм, 



аналіз критичності, контрольні переліки, реєстри ризиків і бази даних, метод 

Делфи тощо).  

 доберіть літературу з обраної теми (джерела, документи, книги, 

статті, інтернет-джерела) та підготуйте публічний виступ до 5 хвилин, 

розкриваючи сутність питання та обґрунтовуючи власну позицію.   

 

Заняття 2.7. Тренінг «Карта ризиків – ефективний інструмент управління» 

Вправа «Комплімент» 

Вправа «Карта ризиків». 

Визначить у процесі реалізації проекту будівництва 

їдальні/стортивного комплексу можливі ризики в таких сферах: стан ґрунту, 

фінансування, своєчасність платежів, планування ресурсів, передання в 

експлуатацію. 

 

 

Процес якісної оцінки ідентифікованих ризиків під час реалізації проекту 

  

 

Індекс ризиків (математичне очікування, в балах) класифікували: за 

ступенем дії ризиків на проект (критичні, істотні, помірні, незначні, 

ігноровані) і за рівнем впливу на ризик (рівень заходів реагування на ризики: 

недопустимі, виправдані, допустимі).  

Ймовірність 

виникнення: 

1) слабкоімовірні 

2) малоімовірні 

3) ймовірні 

4) дуже ймовірні 

5. майже можливі 

Ступінь дії: 

1)ігноровані (1≤R ≤4) 

2)незначні (5≤R ≤8) 

3)помірні (9≤R ≤10) 
4)істотні (12≤R ≤16) 

5) критичні (20≤R ≤25) 

 

 

Рівень ризику: 

 допустимі (1≤R ≤4) 

 виправдані (5≤R ≤10) 

 недопустимі (12≤R ≤25) 

 

Величина втрат: 

1) мінімальна 

2) низька 

3) середня 

4) висока 

5) максимальна 

Матриця  

«ймовірність – втрати» 

Р 1 2 3 4 5 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 

 Оцінка наслідків 

 



 

Класифікація ризиків за величиною втрат 

Види ризиків Iq (бали) Величина втрат Iq (в % від 

планового прибутку за обсягом) 

Мінімальні 1 0< Iq ≤ 10 

Низькі 2 10< Iq ≤ 40 

Середні 3 40< Iq ≤ 60 

Високі  4 60< Iq ≤ 90 

Максимальні  5 90< Iq ≤ 100 

 

Міні-кейс 

Визначте відсоток забезпечення навчального закладу педагогічними 

кадрами, якщо протягом 2017-2018 н.р. працювали 120 осіб на постійній 

основі, з них протягом року звільнилися 8 осіб, 4 особи пішло у декретну 

відпустку, на кінець навчального року – 12 вакансій. Кількість педагогічних 

працівників, які здійснюють викладання навчальних предметів, за фахом 

105 осіб.  Усі педагогічні працівники вчасно пройшли атестацію і курси 

підвищення кваліфікації. 

У 2018-2019 р. працювали 115 осіб на постійній основі, звільнилися 

3 особи, 5 осіб за сумісництвом. Кількість педагогічних працівників, які 

здійснюють викладання навчальних предметів, за фахом 115 осіб. 2 

педагогічних працівників не вчасно пройшли атестацію і курси підвищення 

кваліфікації. 

У 2019-2020 р. – 117 осіб на постійній основі, звільнилося 6 осіб, за 

сумісництвом працювали 3 особи. Кількість педагогічних працівників, які 

здійснюють викладання навчальних предметів, за фахом 105 осіб.  Усі 

педагогічні працівники вчасно пройшли атестацію і курси підвищення 

кваліфікації. 

 

Висновок:_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ймовірні ризики:___________________________________________________ 

Загрози:___________________________________________________________ 

План реагування на ризики: __________________________________________ 

Міні-кейс 

Проаналізуйте результативність освітнього процесу ЗНЗ за критеріями 

поданими у таблиці, визначаючи ймовірні ризики та можливі загрози. 

Запропонуйте план заходів щодо поліпшення ситуації.  



 

Висновок:_________________________________________________________ 

 

Ймовірні ризики:___________________________________________________ 

 

Загрози:___________________________________________________________ 

План реагування на ризики: __________________________________________ 

№ п/п Критерій 

К
о

еф
іц

іє
н

т 

зн
ач

и
м

о
ст

і 

п
о

к
аз

н
и

к
а 

Кількість  

балів  

Рівень 

освітньої 

діяльності  

Результативність навчально-виховного процесу 

3.1 Рівень навчальних досягнень учнів за результатами 
контрольних випробувань з базових предметів 

інваріантної складової навчального плану, проведених 

незалежною експертною комісією у випускних класах 

кожного ступеню (4-х, 9-х, 11 (12)-х), але не більше, ніж 

з двох предметів 

3 10 високий 

3.2 Результати навчальних досягнень учнів за 

результатами семестрового та (або) річного 

оцінюванняi  

10 високий 

3.3 Розбіжність за результатами семестрового (річного) 

оцінювання навчальних досягнень учнів та 

проведених комісією контрольних робіт 

10 високий 

3.4 Частка учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні 

золотими та срібними медалями, похвальними 

листами та грамотами 

(за останні 3 роки) 

0 - 

3.5 Частка учнів, які стали переможцями 

Всеукраїнських учнівських олімпіад 

(за останні 3 роки) 

2 низький 

3.6 Частка учнів, які стали призерами  конкурсу-

захисту робіт учнів-членів Малої академії наук 

(за останні 3 роки) 

0 - 

3.7 Творчі та спортивні досягнення учнів 

(за останні 3 роки) 
5 середній 

3.8 Педагогічні працівники-призери конкурсів фахової 

майстерності у сфері освіти  

3 низький 

3.9 Частка педагогічних працівників, які мають 
педагогічні звання, науковий ступінь 

4 середній 

3.10 Результативність участі випускників 11-х класів у 
ЗНО з української мови та літератури  

0 - 

Загалом по розділу № 3: 44 середній 



Заняття 2.8. Кейс-стаді  «Ухвалення рішень в умовах невизначеності й 

ризику» 

Результативність освітнього процесу 

Міні-кейс 

Вирахуйте відсотки за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до 

результатів контрольних випробувань з базових предметів інваріантної складової 

навчального плану у 4-х, 9-х, 11-х кл. за даними, поданими у таблиці нижче.  

 

Вирахуйте відсотки за рівнями навчальних досягнень учнів відповідно до 

результатів семестрового оцінювання у 4-х, 9-х, 11-х кл.  

 

Вирахуйте розбіжність за результатами семестрового оцінювання 

навчальних досягнень учнів та проведених комісією контрольних робіт. 

Контингент учнів-випускників протягом 2017-2018 н.р. – 90 осіб, з них 

5 учнів, які нагороджені за успіхи в навчанні золотими та срібними медалями, 

похвальними листами та грамотами; у 2018-2019 н.р. – 88 осіб,  з них – 6 осіб, 

2019-2020 н.р. – 82 особи, з них – 4 осіб.  

12 учнів за три роки взяли участь в олімпіадах, з них: 2 учнів  стали 

призерами  ІІ етапу олімпіади; 1 учень став  призером  ІІІ етапу олімпіади, 

Предмет/ 

клас 

К-сть 

учнів 
Писали 

Рівень навчальних досягнень 

Початковий Середній Достатній Високий 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Українська 

мова, 4 кл. 
32 32 2  13  15  2  

Математика, 

4 кл. 
32 32 3  16  10  3  

Українська 

мова, 9 кл. 
28 28 2  13  11  2  

Алгебра,  

9 кл. 
28 28 2  15  9  2  

Українська 
мова, 11 кл. 

22 22 3  7  9  3  

Алгебра,  

11 кл. 
22 22 3  9  7  3  

Предмет/ 

клас 

К-сть 

учнів 
Писали 

Рівень навчальних досягнень 

Початковий Середній Достатній Високий 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Кількість 

учнів 
% 

Українська 

мова, 4 кл. 
32 32 1  10  17  4  

Математика, 

4 кл. 
32 32 1  16  12  3  

Українська 

мова, 9 кл. 
28 28 1  13  1 2  2  

Алгебра,  

9 кл. 
28 28 1  15  10  2  

Українська 
мова, 11 кл. 

22 22 1  8  10  3  

Алгебра,  

11 кл. 
22 22 1  9  9  3  



жодного призеру  IV етапу олімпіади.  Стали призерами  конкурсу-захисту 

робіт учнів-членів Малої академії наук – 1 учень, взяли участь – 6 осіб.  

2 учнів призерів спортивних змагань, конкурсів-оглядів, художньої 

творчості та самодіяльності регіонального рівнів. 

 Проаналізуйте отримані дані освітнього  процесу у ЗЗСО і зробіть 

відповідні висновки, визначаючи ймовірні ризики, загрози та сформулюйте 

рекомендації щодо удосконалення результатів освітнього  процесу ЗЗСО. 

 

Висновок:_________________________________________________________ 

Ймовірні ризики:___________________________________________________ 

Загрози:___________________________________________________________ 

План реагування на ризики: __________________________________________ 

До пакету міні-кейсів було включено приклади ситуацій, можливих у 

закладі освіти, зокрема:  

ситуація 1. Директор педагогічного училища отримав скаргу від 

студентів 2-В групи відділення початкового навчання, де вони констатують, 

що викладач математики Іванова Тамара Дмитрівна систематично ставить 

майже всім «2», навіть тоді, коли може «натягнути» на «3». При цьому вона 

здебільшого любить повторювати: «Ну що ж? Як завжди «2». Попередньої 

Вам, як видно, було замало?!».  

Оскільки з цього приводу це була не перша скарга, директор 

педагогічного училища, від’їжджаючи на курси підвищення кваліфікації,  

наказав замінити викладачів у групах, а саме: Тамару Дмитрівну – викладати 

математику в 3-А групі, а Черновій Тетяні Іванівні, яка раніше там викладала 

– у 2-В групі. 

Необхідно: 

- визначити чинники що вплинули на термінове ухвалення 

рішення? 

- Які ризики може викликати термінове ухвалення рішення? 

- Запропонуйте альтернативи ухваленому рішенню. 

 

Ситуація 2. Педагог-організатор педагогічного училища отримав 

одночасно два термінових завдання: від свого безпосереднього начальника 

(заступника директора з виховної роботи) і вищого начальника (директора). 

Часу для погодження строків на виконання завдання немає, необхідно 

терміново почати роботу. Подумав і не виконав жодного, пояснюючи, що 

обидва одразу виконати неможливо, а сам неспроможний визначитись, якому 

ж із цих завдань надати перевагу.   



За несвоєчасне виконання педагогом-організатором завдань, директор 

виніс догану заступнику за недостатню організацію роботи підлеглих та 

відсутність контролю, позбавивши його чергової премії. 

Ситуація 3. Директор працює на посаді вже другий рік. Молодий 

учитель звертається з проханням відпустити його з роботи на чотири дні без 

утримання заробітної платні у зв’язку з весіллям. 

- Чому на чотири? – запитав директор. 

- А коли одружувався Іванов, ви йому дозволили чотири, - не обурюючись 

відповідає підлеглий і подає заяву.  

Директор підписав заяву на три дні, відповідно до чинного положення. 

Але підлеглий вийшов на роботу через чотири дні. Директор 

обмежився публічним зауваженням, констатуючи, що не було заміни, але в 

табелі поставив день без виробітку.   

 

Заняття 2.9. Дискусія «Врахування ризиків при стратегічному 

плануванні програми розвитку закладу освіти» 

 

Дискусія «Врахування ризиків при стратегічному плануванні програми 

розвитку закладу освіти» спрямована на обговорення актуальної теми, що 

вимагає всебічного аналізу.  

Процедура виконання. Дискусія «Акваріум» передбачала три етапи: 

підготовчий (презентувалася проблема «Стратегічне планування програми 

розвитку закладу освіти»), студентів поділили на мікрогрупи, які 

розміщувалися по колу; кожна група обговорювала специфіку стратегічного 

планування програми розвитку закладу освіти. 

Другий етап – «акваріумні» обговорення проблеми – представники 

мікрогрупи збираються у центрі аудиторії і обговорюють проблему, 

представляючи і відстоюючи інтереси своєї групи.  

Решта учасників спостерігає за ходом дискусії, займаючи позицію 

аналітиків, які оцінюють зміст і форму виступів, ступінь їх переконливості, 

особливості стилю спілкування під час дискусії, але втручатися в її хід їм 

забороняється.  

Третій етап дискусії передбачає аналіз ходу і результатів обговорення,  

де майбутні менеджери освіти оцінюють ступінь власної задоволеності тим, 

як проходило обговорення, і аналізували причини задоволення або 

незадоволення.  

 



ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ 

 

Завдання 1. 

 Опрацюйте статтю (Посохов І. М. Аналіз досліджень зарубіжних 

наукових шкіл ризик-менеджменту : [Електронний ресурс] / І. М. Посохов // 

Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2013. – № 4. – С. 164–172. – Режим 

доступу до журн. : http://mmi.fem.sumdu.edu.ua) та заповніть подану нижче 

таблицю провідних наукових зарубіжних шкіл ризик-менеджменту. 

 

Наукові зарубіжні школи 

ризик-менеджменту 

Представники Внесок  школи 

американська   

англійська   

німецька   

швейцарська   

австралійська   

японська   

 

Завдання 2. 

«Наведіть приклади, що є доказами того, що управління без урахування 

ризиків – безперспективний шлях». 

 

Завдання 3. 

Ви керівник закладу вищої освіти. Наведіть приклад впливу ризику 

«зміни пріоритетів/стратегій державної політики в галузі освіти» на 

діяльність закладу та перспективи його розвитку.  

 

Завдання 4. 

Визначите ризики, що можуть спричинити низький рівень надання 

якісних освітніх послуг закладом вищої  освіти. 

 

 

http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/


Завдання 5. 

Ви керівник закладу загальної середньої освіти. Вам запропоновано 

фактори, що спричинили кадрові ризики у сучасних закладах загальної 

середньої освіти: 

 різке зниження соціального статусу вчительства;  

 падіння іміджу вчительської професії, її соціального і 

економічного статусу, оскільки навчальний  заклад вже не 

домінуюче джерело інформації;  

 старіння учительского корпусу,  

 кадрові втрати молодих спеціалістів,  

 зниження рівня корпоративної культури,  

 професійної ідеології на фоні кризи морально-ціннісних 

орієнтацій;  

 відсутність матеріальних ресурсів для розвитку школи і 

підтримки вчителів тощо. 

Оцініть їх ймовірність та вплив на заклад загальної середньої освіти, складіть 

карту ризиків, визначте критичні. 

 

Завдання 6. 

Інструкція: Уявіть собі, що Ви є керівником закладу освіти, який 

постійно ідентифікує, оцінює та приймає відповідні рішення щодо ризиків. 

Якій із запропонованих цінностей Ви надаєте перевагу та будете керуватися 

при управлінні ризиками. 

 

Ситуація №1. Ви директор закладу загальної середньої освіти сільської 

місцевості. Вам запропонували нову посаду з вищим окладом за умови не 

втручання у процес закриття закладу і переведення учнів у заклад освіти 

іншого населеного пункту з метою підвищення якості навчання та фахівців. 

А) Ви погодитесь на більшу заробітну платню і не втручатиметися у 

процес; 

Б) Ви не погодитесь, пояснючи свою позицію, що заклад є культурним 

осередко населеного пункту, без якого неможливе подальше його існування; 

В) Ви не погодитесь, мотивуючи складністю навчання в іншому 

населенному пункті, зокрема здоров’я дітей при щоденному перевезенні під 

буде загрозою; 

Г) Ваш варіант відповіді.  

 



Ситуація №2. Необхідність комплектування штату педагогічного 

колективу на новий навчальний рік вимагає «закриття всіх вакансій», 

зокрема вчителя біології (його не було майже весь попередній рік). Єдиним 

кандидатом на зазначену посаду є лише людина з обмеженими 

можливостями пересування, що викликає обурення та осуд у педагогічному і 

батьківському колективах. Однак він є досвідченим, висококваліфікованим, 

учні якого неодноразово були переможцями олімпіад. Інших кандидатів не 

буде. Ваші дії як керівника... 

А) врахуєте думку колег і відмовите кандидату; 

Б) не зважаючи на осуд колективу, сприятимете працевлаштуванню 

вчителя у заклад освіти;  

В) будете радитися з безпосереднім вищим керівництвом та 

переконаєте колег у необхідності такого рішення; 

Г) Ваш варіант відповіді. 

 

Ситуація №3. Ви – директор закладу загальної середньої освіти – 

отримали письмове звернення від батьківської ради школи про низький 

рівень інформатизації закладу освіти, комп’ютерної грамотності вчителів, у 

якому батьки вказували на те, що жодний випускник ЗЗСО №12 за 2016-2019 

навчальні роки не був зарахований до вступу в технічні виші, не взяв участі в 

олімпіадах з інформатики, не був переможцем у дослідженнях МАН з 

інформатики. Посилаючись на нормативно-правову базу (наказ Міністерства 

освіти і  науки від 17.06.2013 року № 772) батьки зазначають, що кожний 

заклад освіти повинен мати доступ до Інтернету (п. 1.10), забезпеченість 

освітнього процесу комп’ютерами, кількість яких залежить від контингенту 

учнів у закладі освіти(п. 1.4), використання педагогічними працівниками 

засобів ІКТ для здійснення освітнього процесу (п. 2.16). Батьки констатують 

суворе порушення дотримання зазначених норм у ЗОШ №12 і просять вжити 

відповідних заходів: підвищити рівень інформатизації закладу освіти, 

звільнити вчителів інформатики. При невиконанні умов, батьки залишають за 

собою право звернутися до обласного управління освіти з метою зміни 

керівництва закладу загальної середньої освіти. 

А) врахуєте думку батьків і зробіть усе, щоб учителі інформатики 

звільнилися і «не калічили» дітей; 

Б) незважаючи на осуд колективу і батьків, сприятиме розв’язанню 

конфлікту і переконанню батьків у поліпшенні ситуації, не звільняючи 

вчителів, а направивши їх на курси підвищення кваліфікації; 

В) будете шукати спонсорів для покращення матеріально-технічної 

бази закладу освіти та програмного забезпечення;  

Г) Ваш варіант відповіді. 



 

Ситуація №4. У зв’язку з впровадженням інклюзивної освіти у 

поточному навчальному році Вам пропонують зарахувати на навчання трьох 

осіб з обмеженими можливостями, від яких відмовився сусідній заклад освіти. 

Ви – керівник закладу освіти, в якому відсутні відповідні умови для навчання 

таких осіб. Ваші дії. 

А) відмовлю у зарахуванні, знаючи яке обурення викличе у колективу та 

батьків; 

Б) зарахую на навчання, не звертаючи увагу на осуд батьків, дітей, колег, 

оскільки це прохання начальства; 

В) перш ніж зарахувати, ознайомлюсь разом із фахівцями (психологом, 

медиком) з їхніми діагнозами та створю всі необхідні умови (технічні, 

методичні, навчальні тощо), апелюючи колегам і батькам тим, що всі діти 

повинні мати рівний доступ на навчання. 

Г) Ваш варіант відповіді.  

 

Ситуація №5. У Вас з’явилася особиста можливість участі у 

міжнародному проекті «Здорова дитина – здорова нація», що сприятиме 

розширенню Вашого світогляду, загальної культури, компетентності. Однак 

Ви розумієте, що колектив Вас не підтримує і не готовий брати участь у 

проекті. Якими будуть Ваші дії як керівника закладу освітм? 

А) відмовлюсь від участі, знаючи про відсутність підтримки у колективі; 

Б) візьму участь, навіть незважаючи на відсутність допомоги збоку 

колективу; 

В) залучу до роботи у проекті колег з інших закладів освіти, оскільки 

результати реалізації зазначеного проекту є цінними для здоров’я дітей; 

Г) Ваш варіант відповіді. 

 

Завдання 7. 

Оцініть діяльність закладу освіти за будь-яким напрямом, визначаючи 

найбільш критичні ризики і рекомендуючи заходи реагування на них. 

Завдання 8. 

Запропоновано розв’язати нагальну проблему – підвищити якість 

підготовки випускників у закладі освіти, оскільки результати різнилися 

майже на 35%. - визначте фактори, запропонуйте альтернативи, визначте 

ймовірні ризики до кожної з альтернатив. 

 

«На педраді районного ліцею обговорювали результати річних оцінок і 



ЗНО випускників 11 класів. Заступник директора з навчально-виховної 

роботи порівнюючи результати констатував, що за результатами річного 

оцінювання успішність випускників 11- А і 11-Б кл. з математики складала 

100%, проте на ЗНО підтвердили лише 92% випускників 11-А класу і 94% 11-

Б класу. Набагато гіршими є результати підветрдження якості навчання, а 

саме: 11-А клас на високому рівні після ЗНО опинилися 8% (за річними 

оцінками було 22%), на достатньому – 47% (було – 68%), на середньому – 

37% (було 10%), на низькому – 8% (було 0%). 11-Б клас з такими 

результатами: високий рівень 12% (було 25%), достатній – 45% (було – 67%), 

середній – 37% (було 8%), низький – 6% (було – 0%)».  

 

Завдання 9. 

Обґрунтуйте, як впливають ризики на формування і розвиток 

організаційної культури? Які можуть бути наслідки? 

Визначено такі ризики:  

- ризик супротиву колективу впровадженню змін,  

- ризик впливу неформальних лідерів у колективі, 

-  ризик недостатьного фінансування заходів щодо впровадження 

корпоративної культури тощо. 

Запропонуйте власний варіант. 

 

Завдання 10. 

«У зв’язку з відсутністю комп’ютерного класу у загальноосвітній 

спортивній школі, новопризначений директор запропонував батькам за  

рахунок спонсорської допомоги протягом двох місяців сприяти придбанню 

необхідної техніки для його створення. Наступного дня у міських новинах 

пролунав репортаж батьків, де було звинувачено керівника закладу у 

корупції, проведено мітинг під школою із залученням засобів масової 

інформації».  

Ідентифікуйте ризики для закладу освіти, керівника, учнів. Складіть 

матрицю та визначте критичні.   

 

Завдання 11. 



Інструкція: Скоротіть кількість альтернатив вибору місця 

розташування регіонального інформаційно-ресурсного центру «Інклюзивна 

освіта» методом еквівалентних обмінів. 

Завдання: вибір місця розташування регіонального інформаційно-

ресурсного центру «Інклюзивна освіта». 

Основні вимоги (фактори), яким має задовольняти місце розташування 

регіонального інформаційно-ресурсного центру «Інклюзивна освіта»: легка 

досяжність для клієнтів; розташованість поблизу зупинки громадського 

транспорту; забезпечений хороший офісний сервіс (телефон, мережа 

Інтернет, копіювальна техніка, послуги адміністратора, психолога, 

методиста, юриста, дефектолога); достатній розмір приміщення; невисока 

вартість оренди.  

Зауважимо, щоб мати вимірювач досяжності для клієнтів було введено 

відсоток клієнтів, які можуть дістатися регіонального інформаційно-

ресурсного центру «Інклюзивна освіта» в межах 15 хвилин.  

Для характеристики офісного сервісу використовувалися три градації: 

А – повний сервіс (копіювальна техніка, телефон, мережа Інтернет, 

послуги адміністратора, психолога, методиста, юриста, дефектолога);  

В – частковий сервіс (мережа Інтернет і телефон з автовідповідачем);  

С – відсутність офісного сервісу. 

Майбутні менеджери освіти, знайшовши кілька більш-менш придатних 

приміщень для регіонального інформаційно-ресурсного центру «Інклюзивна 

освіта», пропонували альтернативи, заповнюючи табл. нижче. 

Аналіз альтернатив 

Фактори Альтернативи 

 1 2 3 4 5 

Час на дорогу від зупинки 

громадського транспорту, хв 

     

Досяжність для клієнтів (%)      

Офісний сервіс      

Площа приміщення, м2      

Орендна платня на місяць, грн      

 

Наприклад, приміщення у другому варіанті домінувало над 

приміщенням у варіанті п’ять – воно краще за трьома параметрами і 

рівноцінно за одним (за площею). Тому перший варіант може бути 

виключено на підставі принципу абсолютного домінування. Приміщення в 

четвертому краще, ніж приміщення у першому, за трьома параметрами, 



рівноцінне за одним (офісний сервіс) і поступається тільки за одним 

параметром (орендна плата), водночас 500 грн. додаткової орендної платні 

на місяць при більшій на 15 м2 площі, суттєво кращим охопленням клієнтів і 

помітною близькістю до зупинки громадського транспорту є не дуже 

великою перевагою. У зв’язку з цим можна виключити перший варіант на 

основі принципу практичного домінування. 

 

Завдання 12. 

Вправ «Метод аналізу ієрархії», застосовуючи метод Сааті (аналіз 

ієрархій).  

Кейс 

«Основною метою діяльності студентського самоврядування є 

популяризація науки в студентських колах, поглиблення наукових знань, 

всебічне сприяння науковій, винахідницькій та іншій творчій діяльності 

студентів, розвиток кожним студентом і молодим ученим своїх здібностей та 

їх реалізація. Таким чином, радою студентського самоврядування для 

формування портфеля проектів науково-дослідної роботи студентів було 

представлено такі альтернативи для оцінювання: 

1. Лекція-презентація для першокурсників «Індивідуальний маршрут 

науково-дослідної роботи студентів у виші». 

2. Прес-конференція «Сучасні аспекти науково-дослідної роботи 

студентів у виші». 

3. Конкурс «Кращий науковець серед студентів». 

4. Науково-практичний семінар студентів та молодих учених 

«Перспективи розвитку університетської освіти». 

5. Бесіди з профорієнтаційної роботи для школярів – переможців 

олімпіад, медалістів, учасників МАН. 

6. Організація груп з підготовки студентів до олімпіад. 

Вам необхідно змінювати альтернативи або додавати власні. 

Відповідно до положення про Студентське самоврядування для оцінки 

ефективності і подальшого відбору проектів було сформульовано і 

затверджено такі критерії: 

1. Результативність. 

1.1. Залучення студентства до науково-дослідної роботи. 

1.2. Підвищення якості професійної підготовки молодих фахівців. 

1.3. Залучення молоді до діяльності наукових шкіл та науково-

дослідних колективів університету. 

2. Перспективність (можливість подальшого вдосконалення, потенціал 

поліпшення). 



Після чого потрібно отримати оцінки кожної альтернативи за кожним 

критерієм. У цьому випадку для вище зазначених критеріїв не існує 

об’єктивних оцінок. Для вирішення проблеми процедура Сааті рекомендуємо 

використовувати парні порівняння. Для фіксації результату порівняння пари 

альтернатив кільком експертам була рекомендована шкала: 1 – рівноцінність, 

2 – помірна перевага, 3 – сильна перевага, 4 – дуже сильна перевага, 5 – вища 

перевага.  

 

Завдання 13. 

 «Наведіть приклади запобігання та подолання ризиків у закладі освіти, 

їх врахування при стратегічному плануванні програми розвитку закладу 

освіти» 

 

Завдання 14. 

Розкрийте особливості франдрайзингової діяльності, форми 

франдрайзингу і роль громадських організацій під час управління ризиками у 

закладі освіти, можливості спонсорства, соціального партнерства, 

волонтерської, проектної діяльності та їх застосування у закладі освіти.  

 

Завдання 15. 

Запропонуйте можливі шляхи запобігання та подолання ризиків 

відповідно до напрямів діяльності закладу освіти, сформулюйте відповідні 

пропозиції та рекомендацій. 



ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ТЕМИ «ПРОЦЕДУРА ТА 

ІНСТРУМЕНТИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ» 

 

ІНТЗ з дисципліни виконують у виді творчої роботи, ціль якої 

закріплення та систематизація теоретичних знань на практиці. 

Мета ІНТЗ – самостійне вивчення частини програмного матеріалу, 

систематизація, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне 

застосування вмінь і знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни, 

розвиток навичок самостійної роботи. 

Творча робота має бути надрукована на папері А 4 і складати 3-4 

сторінки в межах змістового модулю, (шрифт 14 через 1,5 інтервалу), чітко 

структурована відповідно до вимог, які подані нижче.  

 

Структура та зміст індивідуального завдання   

Написання творчої роботи вимагає виконання визначених правил. Вона 

не повинна бути надмірно великою і має містити  конкретні етапи: 

 інформаційно-фактологічна база (конкретний кейс з бази 

практики, місця роботи, власного досвіду або нагальна проблема); 

 використані методи та інструменти (зазначити, які саме 

використовували під час виконання індивідуального завдання….бесіда, 

експертний, інтерв’ю, мета-план, SWOT-аналіз тощо); 

 сильні, слабкі сторони, можливості, загрози;  

 ідентифіковано ризики; 

 карта ризиків; 

 критичні ризики; 

 заходи реагування на ризики 

Загальна можлива оцінка за виконання такого індивідуального 

завдання – 20 балів. 

 

Дотримання вимог академічної доброчесності   



Згідно статті 42 Закону України «Про освіту» та «Положення про 

академічну доброчесність учасників освітнього процесу в Університеті 

Ушинського» кожний здобувач повинен дотримуватися академічної 

доброчесності. 

Зауважимо, дотримання академічної доброчесності при підготовці 

індивідуального завдання передбачає: 

 самостійне виконання всіх етапів підготовки та написання 

індивідуального завдання; 

 посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

розробок, тверджень, відомостей; 

 дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; 

 надання достовірної інформації про результати власної 

навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 

джерела інформації. 

У зв’язку з цим, при підготовці індивідуального завдання вагомого 

значення набуває вміння правильно робити посилання на джерела 

інформації. Кожна цитата обов’язково супроводжується покликанням на 

джерело. 

Процедура виявлення фактів академічної недоброчесності та порядок 

ухвалення рішення про академічну відповідальність здобувача вищої освіти 

регулюється Положенням «Про порядок виявлення та встановлення фактів 

недоброчесності у Державному закладі «Південноукраїнський національний 

педагогічний університет імені К. Д. Ушинського» від 31.10.2019 року, яке 

зокрема передбачає такі основні види відповідальності здобувачів за 

порушення академічної доброчесності, якими є: 

 повторне проходження оцінювання (повторний захист курсової 

роботи); 

 повторне проходження відповідного освітнього компонента 

освітньої програми (підготовка нової курсової роботи); 



 позбавлення академічної стипендії; 

 відрахування із закладу освіти та ін. 

 

Критерії оцінювання індивідуального завдання   

Критерії оцінювання індивідуального завдання: 

 визначено сильні, слабкі сторони, можливості, загрози на підставі 

отриманих даних;  

 ідентифіковано ризики для закладу освіти відповідно до ситуації; 

 складено карту ризиків; 

 визначено найбільш критичні ризики для закладу освіти 

(дошкільний, загальної середньої освіти, вищий), який оцінювали; 

 запропоновано доречні заходи реагування на ризики. 

Кожний критерій оцінюється за шкалою: 

 здійсніть SWOT-аналіз (сильні, слабкі сторони, можливості, 

загрози) на підставі отриманих даних і визначте ризики для цього 

закладу освіти; 

За правильно визначені сильні сторони закладу освіти і повну відповідь 

– 2 бали, за наявність огріхів – 1 бал, не визначені сильні сторони або 

неправильно визначені – 0 балів.  Аналогічно респонденти отримували за 

слабкі, можливості, загрози, ризики.  Максимально – 8 балів.  

 ідентифіковано ризики для закладу освіти відповідно до 

ситуації 

2 бали – ідентифіковано усі можливі ризики для закладу освіти 

відповідно до ситуації; 

1 бал – ідентифіковано можливі ризики для закладу освіти відповідно 

до ситуації, водночас не усі, наявні огріхи; 

0 балів – неправильно ідентифіковані ризики. 

 складіть карту ризиків (сила впливу/або значущість ризику, 

вірогідність/ або частота його виникнення); визначте найбільш критичні 

ризики для закладу освіти, який оцінювали; 



3 бали – складено карту ризиків, враховано вплив та вірогідність, 

визначено правильно найбільш критичні ризики для закладу освіти; 

2 бали – складено карту ризиків, враховано вплив та вірогідність, 

визначено правильно найбільш критичні ризики для закладу освіти, водночас 

не всі, наявний огріх; 

1 бал – складено карту ризиків, не завжди правильно враховано вплив 

та вірогідність, визначено найбільш критичні ризики для закладу освіти, 

водночас наявні огріхи; 

0 балів – складено карту ризиків, неправильно враховано вплив та 

вірогідність, не визначено критичні ризики для закладу освіти. 

- запропонуйте заходи реагування на ризики; 

3 бали – запропоновано доречні заходи реагування на ризики 

відповідно до ситуації; 

2 бали – запропоновано доречні заходи реагування на ризики 

відповідно до ситуації, водночас наявний огріх, не усі можливі зазначені; 

1 бал – запропоновано доречні заходи реагування на ризики відповідно 

до ситуації, водночас не всі доречні, наявні огріхи; 

0 балів – переважна більшість запропонованих заходів реагування на 

ризики не є доречними. 

 захист індивідуального завдання  - 4 бали. 

4 бали – презентація відповідає вимогам, здобувач впевнено презентує 

роботу, відповідає на усі поставлені запитання; 

3 бали – презентація відповідає вимогам, здобувач впевнено презентує 

роботу, водночас не відповідає на усі поставлені запитання; 

2 бал – презентація відповідає вимогам, здобувач презентує роботу, 

водночас не відповідає на усі поставлені запитання, наявні огріхи в 

оформленні презентації та складових індивідуально-дослідного завдання; 

1 бал – презентація не відповідає вимогам, здобувач презентує роботу, 

водночас не відповідає на більшість поставлених запитань. 

0 балів – презентація відсутня або здобувач не презентує роботу.  



Захист індивідуального завдання   

Захист індивідуального завдання відбувається на практичному занятті. 

Процедура захисту в один етап передбачає один виступ в аудиторії під 

час практичного заняття з презентацією всієї роботи. Як правило, це 

відбувається на останніх практичних заняттях з курсу. 

Представляючи свою роботу на захисті, здобувач повинен у стислому 

вигляді: 

- презентувати обраний ним кейс або проблему (наприклад, 

«Організація дистанційного навчання у закладі освіти (конкретизуючи 

заклад) в умовах вимушеного карантину»; 

- зазначає, який був використаний інструментарій під час ідентифікації 

ризиків; 

- визначає сильні, слабкі сторони, можливості, загрози відповідно до 

ситуації або на підставі отриманих даних;  

- перелічує ідентифіковані ризики для закладу освіти відповідно до 

ситуації; 

- презентує результати складеної карти ризиків та акцентує увагу на 

критичних ризиках для закладу освіти (дошкільний, загальної середньої 

освіти, вищий); 

- пропонує доречні заходи реагування на ризики для закладу освіти 

відповідно до ситуації. 

На виступ здобувача відводиться до 10 хвилин. Виступ та відповіді на 

запитання, зауваження й побажання повинні показати найвищий рівень 

теоретичної підготовки здобувача, його аналітичні здібності та вміння 

доступно викласти основні результати проведеного дослідження. 

За результатами захисту індивідуального завдання викладач ухвалює 

рішення щодо оцінки роботи та робить позначку про захист на титульній 

сторінці індивідуального завдання. 

Повторний захист індивідуального завдання з метою підвищення 

оцінки не дозволяється. 



ТИПОВІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
Інструкція: Зосередьтесь, уважно прочитайте всі запитання і підкресліть правильну 

відповідь. 

 

1. Що передбачає ситуауція ризику? 

а)  запровадження системи контролю через ключові індикатори ризиків на основі 

структурно-функціональної моделі систем управління ризиками та внутрішнього 

контролю;  

б) різновид невизначеності, коли настання подій ймовірно і може бути визначено; 

в) розвиток подій зі стадії невизначеності в стадію нестабільності, виникає потреба 

вибору; 

г) можливість відхилення від передбаченої мети, заради якої і реалізується обрана 

альтернатива. 

 

2. Що таке «управлінський ризик»? 

а) здійснення діяльності в умовах невизначеності, коли причинно-наслідковий 

результат не дозволяє прийняти оптимальне рішення для досягнення поставленої мети; 

б) наслідок дії або бездіяльності, в результаті якого існує реальна можливість 

отримання невизначених результатів різного характеру, як позитивно, так і негативно 

впливають на фінансово-господарську діяльність підприємства; 

в) стан нестабільності, при якому можна прогнозувати досягнення бажаного 

результату; 

г) специфічний процес вибору альтернатив, варіантів дій у ситуації невизначеності. 

 

3. Оберіть визначення, що відображає сутність поняття «управління 

ризиками». 

а) комплекс управлінських дій та заходів, що здійснюються менеджерами закладу 

освіти з метою вибору оптимального управлінського рішення з можливих альтернатив, що 

можуть мати позитивні / негативні наслідки; 

б) прогнозування і попередження негативних явищ менеджерами закладу освіти; 

в) здійснення діяльності менеджерами, підтримуючи процеси зовнішнього і 

внутрішнього середовища закладу освіти в певному співвідношенні в умовах змін, що 

дозволяє досягати поставлені цілі; 

г) розробка менеджерами  альтернативних варіантів діяльності закладу освіти в 

залежності від зміни зовнішнього середовища. 

 

4. Позначте, природу ризику. 

а) суб’єктивна;  

б) об’єктивна; 

в) суб’єктивно-об’єктивна. 

 

5. Яке, із запропонованих словосполучень, можно отожнювати. 

а) небезпека – невизначеність;  

б) управління ризиками – ризик-менеджмент; 

в) ризик – небезпека; 

г) загроза – ризик-менеджмент;  

д) невизначеність – ризик. 

 

6. Ризикована ситуація в управлінській діяльності пов’язана зі 

статистичними процесами і її супроводжують три співіснуючі умови. Визначте їх.  

а) недостатність інформації або часу на її отримання; 

б) наявність невизначеності,  



в) необхідність вибору альтернативи,  

г)можливість якісної і кількісної оцінки ймовірності здійснення тієї чи іншої 

альтернативи наявність елементу випадковості; 

д) відсутність повної упевненості в досягненні поставленої мети;  

е) імовірність досягнення необхідного (бажаного) результату;  

ж)можливість відхилення бажаного від реального. 

 

7. Ризик-менеджмент у закладі освіти виконує функції. Визначте їх.  

а) планування, організація, контроль, регулювання, координація та мотивація; 

б) прогнозування, контроль, регулювання, координації; 

в) організація, мотивація, регулювання, контроль; 

г) прогнозування, делегування, мотивація, стимулювання, контроль, координація.  

 

8. Нижче подано процеси управління ризиками. Визначте їх логічну  

послідовність, проставляючи чергову літеру навпроти цифри. 

а) якісний аналіз ризиків, 

б) ідентифікація ризиків, 

в)планування управління ризиками, 

г) моніторинг та управління ризиками, 

д) планування реагування на ризики, 

е) кількісний аналіз ризиків. 

1__, 2__, 3__, 4__, 5__, 6__. 

 

9. Традиційно вважається, що у практичній діяльності менеджерів освіти 

при управлінні ризиками найбільш часто застосовуються наступні методи: метод 

спостереження, аналіз пропозицій, інтерв'ювання експертів, аналіз критичності, реєстри 

ризиків і бази даних, метод Дельфи, матриця якісного аналізу, аналіз чутливості, 

анкетування, бесіди, ранжування, аналізу документів, порівняння, статистики, експертизи,  

сценарію, PEST або STEP, функціонального обстеження; SWOT-аналізу, консультацій, 

системний.  

Підкресліть, які з них застосовувалися Вами: 

a) дані методи застосовую 

часто:_____________________________________________________________ 

b) обізнаний з більшістю, але не маю умінь та навичок їх 

застосування:______________________________________________________ 

немаю досвіду:____________________________________________________ 

10. Встановіть відповідність між визначеннями  та їх сутністю. 

1. небезпека А) припускає наявність факторів, при яких результати дій не є 

детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів 

на результати невідома;) 

2. невизначеність 

 

Б) об’єктивна категорія, реально існуюча поза свідомістю 

людини і незалежно від її волі; 

3. ризик В) діяльність, пов'язана з подоланням невизначеності в ситуації 

неминучого вибору, в процесі якої є можливість кількісно і 

якісно оцінити ймовірність досягнення передбачуваного 

результату; 

  Г) ситуація невизначеності, що вимагає в процесі прийняття 

рішень певного вибору для досягнення необхідного 

результату з мінімізацією негативних наслідків 

  Д) наявність факторів, при яких результати дій не є 

детермінованими, а ступінь можливого впливу цих факторів 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F


на результати невідома; 

1_, 2_, 3 __. 

 

11. Встановіть відповідність між класифікаційними ознаками і різновидами ризиків в 

освіті. 

1. За джерелом 

виникнення 

А) політичні, економічні; 

2. За фактором 

виникнення  

Б) макроризики, мезоризики, мікроризики; 

3. За сферою 

походження 

В) зовнішні, внутрішні, суб’єктивні, об’єктивні; 

4. За масштабом  Г) незалежні від закладу освіти, підконтрольні закладу освіти; 

5. За категоріями Д) політико-правові, фінансово-економічні, організаційно-

технічні, кадрові, управлінські, інформаційно-комунікаційні, 

соціокультурні, навчально-методичні; 

6 За характером 

прояву 

Е) 

 

короткострокові, довгострокові, середньострокові; 

  Ж) прогнозовані, непрогнозовані. 

1 _, 2 _, 3 _, 4 _, 5 _, 6 _.. 

12. Встановіть відповідність між визначенням та її характеристикою. 

1) аналіз чутливості 

 

 

2) матриця якісного 

аналізу 

 

 

3) аналіз пропозицій 

 

 

4) зниження ступеня 

наслідків 

 

 

5) аналіз критичності 

а) форма класифікації може застосовуватися як у відношенні 

наслідків (загроз), так і щодо можливості їх запобігання або 

зниження; 

б) кількісне моделювання, яке забезпечує розгляд сценарію 

«що якщо», дозволяє ідентифікувати елементи діяльності, 

напрямків, що найбільшою мірою впливають на результати; 

в) розробка надзвичайних планів реагування на ризик у разі 

його виникнення, навіть якщо були вжиті інші заходи з 

мінімізації ризику; 

г) процес ідентифікації ризиків, що полягає в реєстрації і 

оцінці припущень щодо ідентифікованих областей існування 

невизначеностей, що включають в себе розгляд припущень, 

що стосуються майбутніх результатів, оцінку їх стабільності 

і важливості для закладу освіти; 

д) процес групової діяльності з ідентифікації і розгляду 

ризиків, здійснюється відкрито відповідальним за ведення 

процесу співробітником; 

е) дозволяє ідентифікувати види діяльності, які стають 

найбільш чутливими у разі неефективного менеджменту. 

1 _, 2 _, 3 _, 4 _, 5 _. 

 

13. Встановіть відповідність між визначенням та його характеристикою. 



1) волонтерство 

 

 

 

 

 

2) спонсорство 

 

 

3) соціальне партнерство 

 

 

 

4) громадські організації 

 

 

 

 

 

 

 

5)франдрайзінг 

а) створюється за ініціативою і на основі вільного 

волевиявлення дорослих або дітей, яка не є безпосереднім 

структурним підрозділом державної установи, але може 

функціонувати на його базі та за його підтримки (зокрема, 

матеріально-фінансової), і не ставить своєю статутною 

метою отримання прибутку і розподілу її між членами; 

б) механізм, за допомогою якого менеджер освіти може 

прямо адресувати свої проблеми тим, хто здатен їх 

вирішити; 

в) організація взаємодії з батьками вихованців, встановлення 

з ними відносин співробітництва, взаємної підтримки та 

розподілу відповідальності в процесі навчання в освітній 

установі; 

г) система взаємозв’язків між представниками найманих 

працівників (переважно професійними спілками) – з одного 

боку, роботодавцями та їх об'єднаннями – з другого, і 

державою та органами місцевого самоврядування – з 

третього, що виражається у взаємних консультаціях, 

переговорах і примирних процедурах на взаємоузгоджених 

принципах з метою дотримання прав та інтересів 

працівників, роботодавців і держави; 

д) діяльність як фізичних, так і юридичних осіб, з метою 

отримання якої-небудь матеріальної вигоди або прибутку 

для себе, або в обмін на рекламу; 

е) професійна діяльність щодо мобілізації фінансових та 

інших ресурсів з різноманітних джерел для реалізації 

соціально значущих і науково-дослідних неприбуткових 

проектів. 

1 _, 2 _, 3 _, 4 _, 5 _. 

14. Позначте, які три основних напрямки, що вивчають проблеми управління 

ризиками, виділяють у теорії та практиці ризик-менеджменту: 

а) мінімізація негативних наслідків, які можуть заподіяти ризики напрямкам  

діяльності закладу освіти; 

б) вплив на об'єкти закладу освіти, при якому забезпечується максимально 

широкий діапазон охоплення можливих ризиків;  

в) попереджувальні дії, їх обґрунтоване врахування при прийнятті управлінських 

рішень; 

г) розробка системи заходів, спрямованих на попередження та профілактику 

ризиків; 

д) напрям пов'язаний з можливістю отримувати в ситуації ризику додаткові доходи 

чи інші переваги шляхом раціонального використання ситуації; 

е) сукупність принципів, методів і форм управління закладом освіти та його 

поведінкою в зовнішньому середовищі в умовах невизначеності та конфліктності. 

15. Що таке карта ризику і чим вона корисна? 

16. Чим зумовлено вибір певних інструментів зниження ризиків? 

17. Розкрийте мету моніторингу та контролю у процесі управління ризиками у 

закладах освіти. 
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