
Довідка 

про діяльність наукової школи 

1. Керівник наукової школи: Пшенична Любов Василівна, кандидат наук з 

державного управління, професор 

 

2. Напрям наукових досліджень: організаційні та фінансові механізми 

управлінської діяльності менеджерів 

 

3. Досліджувані проблеми: 

 Менеджмент: функції, принципи, методи. 

 Планування в управлінській діяльності. 

 Мотивація в управлінській діяльності. 

 Моделювання в управлінській діяльності. 

 Система внутрішньо фірмового управління. 

 Визначення ефективності управління. 

 Стратегія розвитку підприємства, установи, організації. 

 Стилі управління. 

 Менеджмент персоналу. 

 Менеджмент. Процес виявлення проблем організації 

 Організаційна структура підприємства та управління. 

 

4. Головні здобутки наукової школи: 

 результати фундаментальних і прикладних досліджень у визначеному 

науковому напрямі;  

 наукові публікації з питань управлінської діяльності вийшли 6 мовами: 

англійською, французькою, іспанською, нідерландською, португальською та 

російською (монографії, наукові статті, посібники тощо); 

 сприяння виконанню науково-дослідних робіт студентами, магістрантами 

та аспірантами; 

 публікація наукових статей з проблеми підготовки майбутнього 

менеджера освіти; 

 схарактеризовано інноваційний потенціал мережевих технологій в 

управлінні інноваційним розвитком освіти; 

 виокремлення основних комплексних умов процесу поетапної фахової 

підготовки менеджерів освіти у системі неперервної педагогічної освіти. 

За результатами досліджень аспірантів успішно захищено 3 кандидатські 

дисертації зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; 

близько 60 магістерських робіт зі спеціальностей «Управління навчальним 

закладом» та «Менеджмент»; підготовлено низку статей студентів, магістратів та 

аспірантів. 

 

5. Перелік підготовлених кандидатів наук: 

Довгополова Ганна Геннадіївна «Культура американської школи в контексті 

реформи середньої освіти США 80-х років ХХ – початку ХХІ століття (спец. 



13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). Науковий ступінь кандидата 

педагогічних наук присуджено рішенням спеціалізованої вченої ради Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка у 2014 році. 

Рішенням президії АК України від 22 грудсня 2014 року виданий диплом 

кандидата наук ДК № 025461. 

Сьома Світлана Олексіївна. Організаційно-педагогічні засади діяльності 

хіміко-біологічних відділень Малої академії наук України (60-ті роки ХХ – 

початок ХХІ століття». (спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 

рішенням спеціалізованої вченої ради Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка у 2016 році. Рішенням президії АК України від 

01 липня 2016 року виданий диплом кандидата наук ДК № 036850. 

Заярна Вікторія Сергіївна. Організаційно-педагогічні основи міжнародного 

співробітництва у сфері неформальної освіти дітей та учнівської молоді у 

Європейському Союзі». (спец. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія 

педагогіки). Науковий ступінь кандидата педагогічних наук присуджено 

рішенням спеціалізованої вченої ради Сумського державного педагогічного 

університету імені А.С.Макаренка у 2017 році. Рішенням президії АК України від 

30 червня 2017 року виданий диплом кандидата наук. 

 

5. Перспективи роботи наукової школи: 

Подальші наукові пошуки будуть проведені за темою: «Розробка моделі 

корпоративної культури організації» та «Управлінська культура менеджера 

освіти». 

Організація науково-практичних конференцій. 

Підготовка магістерських робіт зі студентами навчально-наукового 

інституту педагогіки і психології. 

 

 

 

26.12.2020 р.                                                                         Л.В. Пшенична 


