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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦПЛІНИ 
 «УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДАМИ ОСВІТИ»  

 
Кількість 
кредитів 5 

Рік 
підготовки, 
семестр 

2 курс, 3 семестр 

Компонент 
освітньої 
програми 

Обовʼязковий 

Викладач Чередник Олена Володимирівна ‒ кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри менеджменту 

Контактна 
інформація 21raduga-duga21@ukr.net 

Консультації Понеділок, 3-4 пари. 
Четверг, 3-4 пари. 
В разі додаткової потреби здобувача в консультації час погоджується з 
викладачем. 

Анотація 
навчальної 
дисципліни 

Навчальна програма дисципліни «Управління закладами освіти» 
складена відповідно до освітньої-професійної програми та 
навчального плану підготовки здобувачів другого (магістерського) 
рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини) за освітньо-професійною програмою «Середня 
освіта (Біологія та здоров’я людини)». Навчальна дисципліна передбачає 
набуття компетентностей щодо теорії управління, формування у здобувачів 
уявлень про механізми управлінської діяльності менеджера, принципи, 
форми, методи та категорії в управлінні; практичну підготовку до 
управлінської діяльності у закладах освіти; проектування систем 
менеджменту. 

Опис 
навчальної 
дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Управління закладами освіти» є 
ознайомлення здобувачів із нормативно-правовим забезпеченням освітнього 
менеджменту, структурою закладів освіти різного типу, системою 
управлінських функцій та іншими аспектами управління; формування 
системи спеціальних знань, розуміння концептуальних основ системного 
управління організаціями, .передбачає моделювання особистості сучасного 
керівника закладу освіти з властивими йому особистісними та професійними 
якостями. 
За результатами вивчення дисципліни у здобувач повинні бути 
сформовані такі компетентності: 
ЗК3 – Здатність учитись і оволодівати сучасними знаннями, критично 
оцінювати інформацію з різноманітних джерел, переосмислювати 
власний і чужий досвід, аналізувати свою професійну й соціальну 
діяльність та ухвалювати конструктивні рішення.  
 ЗК4 Здатність діяти на засадах етичних мотивів, соціально 
відповідально й свідомо. 
ЗК8 Уміння виробляти власну стратегію і тактику професійної 
поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, навички 
роботи в команді. 
ЗК9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  
ЗК10 Здатність застосовувати softskills-навички в практичних 
ситуаціях. 
ФК4 Здатність ефективно застосувати на практиці певні методи 
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управління (на рівні керівника методичного об’єднання, завуча, 
директора) в освітніх закладах. 
ФК8 Здатність до комунікації зі спільнотами, уміння організувати 
комунікацію суб’єктів навчального процесу, створювати рівноправне, 
справедливе освітнє середовище, здатність аргументовано 
переконувати колег у правильності пропонованого рішення, вміння 
донести до інших свою позицію. 
ФК13 Розуміння тенденцій у сучасній освіті та вміння прогнозувати 
наслідки педагогічної, здоров’язбережувальної та фізкультурно-
оздоровчої діяльності, здатність планувати та передбачувати 
результати оздоровчо-рекреаційної роботи у закладах загальної 
середньої і позашкільної освіти. 
ФК15 Здатність проводити дослідження та здійснювати викладання із 
дотриманням норм академічної доброчесності, розуміти основні 
засади міжнародних практик з ділового адміністрування науково-
дослідної діяльності. 
Ключові слова: управління, управління закладом освіти, керівник 
закладу, процес управління, орган управління. 
Очікувані результати навчання: 
ПРН6 Здатний ефективно застосувати професійні знання в практичній 
педагогічній діяльності при вирішенні навчальних, виховних та 
науково-методичних завдань з урахуванням вікових та індивідуальних 
особливостей учнів, конкретних психолого-педагогічних ситуацій. 
ПРН13 Має навички оцінювання непередбачуваних проблем у 
професійній діяльності і обдуманого вибору шляхів їх вирішення, 
здатний нести відповідальність за результати своєї професійної 
діяльності. 
ПРН16 Вміє спілкуватись в діалоговому режимі з колегами та 
цільовою аудиторією, використовує бібліотеки, інформаційні бази 
даних, Інтернет ресурси для пошуку необхідної інформації. 
ПРН18 Забезпечує рівноправне, справедливе освітнє середовище для 
всіх учнів, незалежно від їх соціально-культурних і економічних 
обставин або особливостей. 
ПРН19 Знаходить шляхи швидкого й ефективного розв’язання 
поставленого завдання, генерує ідеї, використовуючи отримані знання 
та навички. 
Матеріали та ресурси: 2TUкурс дистанційного навчанняU2T. 
Навчально-методичні матеріали. 

1.Андрущенко Т.В., Белозьорова Р.О., Чередник О.В. Гендерні аспекти 
взаємовідношень у системі управління. Антропологічні виміри філософських 
досліджень: зб. наук. пр. Дніпровського національного університету 
залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна. Вип. 15. 2019. С.49-57. 
2.Чередник О.В. Проблеми та перспективи в управлінні мотивацією 
персоналу вищого навчального закладу. Електронне науково-фахове видання 
Мукачівського державного університету. Випуск № 17. Серпень 2018 р. 
Uhttp://economyandsociety.in.uaU 

3.Чередник О., Руденська Ю. Соціокультурні константи розвитку системи 
освіти України (друга половина ХХ ст.). Гуманізація навчально-виховного 
процесу : збірник наукових праць. / [За заг. ред. док. І.А. Хижняк]. Вип. 
№6(98). Слов’янськ : ДДПУ, 2019. С. 236-346. 
4.Чередник О.В., Гарань Н.С. Ретроспективний огляд проблеми розвитку 
вищої освіти України (початок ХХ століття). Вісник Черкаського 
університету імені Богдана Хмельницького: Серія педагогічні науки. Вип. 
№2. 2019. Черкаси, 2019. С. 9-15.  

http://ddpu.edu.ua:9090/moodle/course/view.php?id=1395
http://economyandsociety.in.ua/
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5.Чередник О.В., Решетова І.А. Визначення об’єктів управління якістю праці 
викладача у вищих навчальних закладах [Електронний ресурс]. Східна 
Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. №1 (24). Режим доступу до 
ресурсу: http: Uwww.eastereurope-ebm.in.ua|24-2020-ukrU  
6. Чередник О. В., Головко С.О., Решетова І.А., Гусак Н.В. Стратегічне 
управління персоналом: методологічні підходи та експлікація. Наукові 
записки : [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України, Нац. пед. 
ун-т імені М. П. Драгоманова ; упор. Л. Л. Макаренко. Київ : Вид-во НПУ 
імені М. П. Драгоманова, 2020. Випуск СXХХХІV (149). С.18-24 

Теми Програма навчальної дисципліни містить такі теми: 
Тема 1. Історія розвитку теорії і практики управління закладами освіти 
Тема 2. Методологічні та теоретичні основи управління закладами 
освіти 
Тема 3. Менеджер в закладах освіти  
Тема 4. Органи управління у закладах освіти  
Тема 5. Внутрішньошкільне керівництво освітнім процесом  
Тема 6. Управління якістю освіти 

Методичні 
поради для 
викладачів  
«Як 
навчати?» 

Опанування навчальної дисципліни відбувається в межах 
студентоцентрованого, компетентнісного, особистісно зорієнтованого, 
діяльнісного підходів. У процесі викладання дисципліни 
застосовуються методи: 
- словесний метод (лекція, пояснення, бесіда, дискусія, діалог, 
мозковий штурм);  
-  практичний метод (практичні заняття - вирішення проблемних задач 
шляхом застосування різних форм навчально-пізнавальної діяльності 
здобувачів);  
- наочний метод (метод ілюстрацій і демонстрацій інтерактивними 
презентаціями);  
- відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями 
та комп'ютерними засобами навчання (мультимедійні). 

Методичні 
поради для 
здобувачів 
«Як 
навчатися?» 

Для того, щоб успішно опанувати освітній компонент необхідно брати 
активну участь під час обговорень теоретичних питань, тестувань, 
презентацій результатів самостійних робіт, практичних завдань, 
написання презентації з використанням  сучасних інформаційних 
технологій. 
Види робіт здобувачів: тестування, презентації результатів 
виконаних робіт, захист практичних робіт. 
Вимоги, які висуваються викладачем до здобувачів: дотримання 
принципів академічної доброчесності під час виконання завдань. 

Оцінювання Оцінювання результатів навчання здійснюється під час проведення 
навчальних занять – лекції, практичної та самостійної роботи. Для 
здобувачів заочної форми бали розподіляються пропорційно годинам 
у навчальному плані, відведеним на навчальні заняття та самостійну 
роботу. 
Оцінювання результатів навчання здобувачів у процесі лекції 
виставляється за такими критеріями: 
– присутність здобувача на лекції, складання його конспекту та 
активна участь у процесі лекції (1 бал).  
– здобувач присутній на лекції або відсутній, опрацьовує окремі 
питання лекції, не приймає активної участі у її перебігу (0 балів). 
Оцінювання результатів навчання здобувачів у процесі практичного 
заняття виставляється за такими критеріями: 
− під час опитувань за повну і ґрунтовну відповідь на задане 

http://www.eastereurope-ebm.in.ua|24-2020-ukr/
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запитання  з теми заняття (5 балів);  
− під час тестування – за правильні відповіді на всі запитання 
тесту з теми заняття (5 балів);  
− у процесі виконання ситуаційних вправ і завдань – за 
запропонований правильний алгоритм (послідовність) виконання 
завдання; за знання теоретичних основ проблеми, порушеної в 
завданні; за отриманий правильний результат (5 балів).  
– достатньо повно володіє теоретичним матеріалом, обґрунтовано 
його викладає під час усних виступів, в основному розкриває зміст 
теоретичних питань, однак, деякі аспекти висвітлює неповно та 
недостатньо аргументовано, припускається деяких несуттєвих 
помилок; більшість тестових завдань вирішує правильно (3 бали); 
– в цілому володіє теоретичним матеріалом, надає неповну відповідь, 
без аналізу й аргументації; під час відповіді не посилається на факти, 
визначені в основній й додатковій літературі; припускається певних 
суттєвих неточностей; правильність відповідей на тестові завдання 
складає 50 % (2 бали); 
– фрагментарно володіє теоретичним матеріалом, відчуває 
ускладнення під час усної відповіді, допускає суттєві помилки; 
правильно вирішує окремі тестові завдання (1 бал); 
– не володіє теоретичним матеріалом з мети та не розуміє зміст 
питань; на тестові завдання не надає жодної правильної відповіді (0 
балів). 
Оцінювання презентацій за визначеними темами виставляється 
відповідно до критеріїв: 
15-20 балів –  презентація розроблена самостійно, висвітлює актуальні 
проблеми. Продемонстровано нестандартність мислення. Отримані 
висновки логічні й аргументовані. Презентація вирізняється якістю, 
переконливістю. Виступаючий виявляє готовність до дискусії, 
адекватно реагує на запитання. 
10-14 балів – презентація розроблена самостійно, висвітлює актуальні 
проблеми проте теоретична обґрунтування є недостатнім. 
Використано різні методи та форми роботи, однак продемонстровано 
шаблонність мислення. Висновки є недостатньо аргументованими, 
допущено окремі несуттєві помилки. Презентація   є переконливою, 
але не всі твердження достатньо аргументовані. Доповідач виявляє 
готовність до дискусії, проте існують певні помилки під час відповіді. 
5-9 балів – презентація побудовано хаотично, проблема не 
вирізняється актуальністю. Розкрито типові методи та форми роботи, 
рішення та висновки шаблонні, інноваційні ідеї відсутні, знання 
теоретичної бази поверхневе. Відсутня практична спрямованість. При 
оформленні – допущені помилки. Доповідач відчуває ускладнення при 
відповідях на додаткові запитання та потребує допомоги з боку 
викладача у формулюванні власних суджень. 
0-4 балів – презентація не підготовлена, низький рівень 
сформованості теоретичних знань, проблематика не розкрита. Відсутні 
висновки. Виявлено значний процент запозичень ідей. Відсутня 
практична значущість. Здобувач відмовляється відповідати на 
додаткові запитання. 
Оцінювання результатів навчання здобувачів під час виконання 
самостійної роботи: 
29 балів – робота здобувача має самостійний і творчий характер, 
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очікувані результати досягнуті. Використано додаткові наукові 
джерела, знайдені самостійно. Інформацію викладено логічно й 
обґрунтовано. Робота виконана за встановленими вимогами, вчасно. 
Ознаки порушення академічної доброчесності відсутні. 
14 балів – простежується творчий підхід під час виконання 
самостійної роботи. Проблематика завдання розкрита повністю, проте 
прослідковується певна алогічність у формулюванні висновків. 
Використано як основні, так і додаткові джерела, що, здебільше, були 
запропоновані викладачем. Робота виконана за встановленими 
вимогами. Ознаки порушення академічної доброчесності відсутні. 
5 балів – завдання самостійної роботи виконані фрагментарно, 
проблематика розкрита частково, матеріал побудований нелогічно. 
Структура роботи не витримана. Посилання на інформаційні джерела, 
запропоновані викладачем, або взагалі відсутні. Робота підготовлена 
здобувачем самостійно. 
0 балів – самостійна робота не виконана або під час виконання 
завдання здобувачем було встановлено ознаки порушення академічної 
доброчесності. 
Оцінювання результатів навчання здобувачів під час контрольного 
заходу виставляється за правильні відповіді на всі питання. 
Умовою допуску до складання екзамену з дисципліни «Управління 
закладами освіти» є накопичення здобувачем протягом навчального 
семестру не менше 60 балів з навчальної дисципліни.  
Здобувач вищої освіти «не допущений» до екзамену, у разі 
невиконання навчального плану, що передбачає обов’язкове 
позитивне оцінювання результатів навчання визначених робочою 
програмою навчальної дисципліни лекційних, практичних занять і 
самостійної роботи (тобто набрав від 0 до 59 балів). 
Здобувачі, які за поточним оцінюванням у семестрі мають результат 
навчання з дисципліни 60 балів і вище, можуть, за бажанням, бути: 
– звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання  
60-80 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 
навчальної дисципліни; 
– звільнені від складання екзамену й отримати в результаті оцінювання   
81-100 балів, що відповідають кількості балів поточного оцінювання з 
навчальної дисципліни, - за відсутності пропусків занять з усіх 
предметів семестру без поважних причин (до 10%), але за 
обов’язкового надання в деканат виконаних самостійних завдань з 
відповідної дисципліни; 
– допущені до складання екзамену (у деканат обов’язково надається 
аркуш відповіді здобувача). 
 Здобувач може підвищити оцінку, яку він отримав за результатами 
роботи в семестрі, під час складання екзамену в період сесії. Якщо 
здобувач вищої освіти на екзамені отримав оцінку нижчу, ніж за 
результатами роботи в семестрі, у відомість обліку успішності 
виставляється підсумкова оцінка за результатами роботи в семестрі. 
Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 
порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку (75% від можливої максимальної кількості балів за вид 
діяльності). Перескладання тем відбувається із дозволу деканату за 
наявності поважних причин (наприклад, лікарняний).  
Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час 
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контрольних робіт та екзамену заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Практичні завдання та самостійна робота повинні 
мати коректні текстові посилання на використані джерела.  
Політика щодо відвідування. Відвідування занять є обов’язковим. За 
об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись за 
індивідуальною формою за наявності наказу по університету «Про 
надання індивідуального графіку навчання». Здобувачі мають 
інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У будь-
якому випадку здобувачі зобов’язані дотримуватися усіх строків, 
визначених для виконання усіх видів робіт, передбачених курсом. 

Переваги 
вивчення 
навчальної 
дисципліни 
«Бонус 
вивчення» 

У процесі вивчення дисципліни майбутні фахівці навчаються 
аналізувати та виявляти проблемні питання щодо планування, 
організації управління закладами освіти; проводити дослідження, 
аналізувати їх результати; робити обґрунтовані висновки; 
використовувати в практичній роботі теоретичні знання, вміння та 
навички для досягнення позитивних результатів діяльності закладу 
освіти. Враховувати індивідуальні особливості в процесі навчання в 
реальних умовах спілкування та взаємодії; планувати та вирішувати 
задачі власного особистісного та професійного розвитку, здійснювати 
самоосвіту, самоорганізацію, самовиховання.  

 
 
 
 
 
 
 
Кандидат педагогічних наук, доцент   О.В. Чередник 

 


