
 



 

 

 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

07 Управління та 

адміністрування  

Вибіркова 

 

Розділів – 3 

Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

Рік підготовки: 

Змістових розділів – 4 1-й -й 

Індивідуальне 

навчально-дослідне 

завдання - реферат 
Семестр      

Загальна кількість 

годин - 150 
1-й -й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента -  

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

    магістр 

Лекції 

18 год. год. 

Практичні, семінарські 

18 год. год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

110 год. год. 

Консультації: 4 год. 

Вид контролю: іспит 2год. 

 



1.МЕТА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Програма вивчення варіативної навчальної  дисципліни «Управління 

навчальною та виховною діяльністю» складена відповідно до підготовки 

за освітнім ступенем магістр напряму 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є теоретичні та 

методичні засади психології управління. 

Мета навчальної дисципліни – оволодіння майбутніми управлінцями 

освіти теоретичними засадами психології управління, формування 

практичних вмінь  щодо організації ефективного функціонування 

трудового колективу, розвиток психологічної управлінської культури. 

 

2. ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Міжпредметні зв’язки здійснюються з базовими педагогічними 

дисциплінами, філософією, психологією, методологією інших 

спеціальностей. 

 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни 

 

1. Оволодіння теоретичними знаннями з теорії управління 

навчальною та виховною діяльністю;   

2. Осмислення системи основних управлінських понять та сутності 

управлінської діяльності керівника навчальною та виховною діяльністю; 

3. Набуття знань з інноваційної теорії, ідей, технологій, формування 

стилю наукової організації праці; 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

У результаті вивчення курсу «Управління навчальною та виховною 

діяльністю» студенти повинні знати та вміти: 

Знання: 

- поняття і терміни курсу 

«Управління навчальною та 

виховною діяльністю»; 

- нормативно-правові 

документи «Управління 

навчальною та виховною 

діяльністю» 

- типи навчальних закладів 

різних форм власності; 

- схему формування 

 

ПРН4 

 

 

ПРН7 

 

 

 

Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати 

підприємницькі ідеї; 

 

 

Організовувати та здійснювати 

ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних 

професійних груп та в 

міжнародному контексті; 



контингенту осіб на навчання й 

відрахування їх з навчання; 

- порядок співпраці закладу з 

іншими підприємствами й 

установами; 

- основу організації навчально-

виховного процесу в 

навчальному закладі; 

- плани навчальної діяльності 

навчального закладу; 

- плани навчально-виховної 

діяльності навчального закладу; 

- систему органів громадського 

самоврядування в навчальному 

закладі; 

- систему управління 

навчально-виховним процесом; 

- методики прийняття рішень та 

критерії оцінки якості та 

ефективності навчально-

виховного процесу в закладі. 

 

ПРН9 

 

 

 

ПРН10 

 

 

Вміти спілкуватись в професійних і 

наукових колах державною та 

іноземною мовами; 

 

 

Демонструвати лідерські навички та 

вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на 

їх поведінку для вирішення 

професійних задач; 

 

 

Уміння: 

- скласти загальну схему 

співпраці закладу з іншими 

підприємствами установами; 

- визначити цілі заснування 

союзів, товариств та асоціацій 

або участі в них; 

- визначити систему заходів з 

виконання закладу завдань 

діяльності; 

- упорядковувати сукупність 

нормативних і навчальних 

вимог при організації 

навчально-виховного процесу; 

- дотримуватися послідовності в 

управлінні статутною 

діяльністю, розробляти статут 

навчального закладу; 

- скласти план навчальної 

діяльності навчального закладу; 

- скласти план навчально-

виховної діяльності в 

навчальному закладі; 

 

ПРН 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вміти делегувати повноваження та 

керівництво організацією 

(підрозділом); 

 

 

 

 

 

 



- дотримуватися культури 

мовлення; 

- застосовувати невербальні 

засади спілкування; 

- підпорядковувати зміст 

діяльності навчального закладу 

відповідно до його статуту; 

- складати протокол засідання 

педагогічної ради навчального 

закладу; 

- складати накази навчального 

закладу; 

- розробляти книги обліку 

контингенту. 

  

 

Комунікація: 

К1. Зрозуміле і недвозначне 

донесення власних висновків, а 

також знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються. 

К2. Використання іноземних 

мов у професійній діяльності. 

ПРК 1 

 

 

 

 

 

ПРК 2. 

 

 

4.КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Шкала ЄКТС Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

А 

 

Теоретична підготовка:  вільно володіє навчальним матеріалом, 

висловлює свої думки, робить аргументовані висновки, рецензує 

відповіді інших студентів, творчо виконує індивідуальні та колективні 

завдання; самостійно знаходить додаткову інформацію та використовує 

її для реалізації поставлених перед ним завдань; вільно використовує 

нові інформаційні технології для поповнення власних знань. 

Практична підготовка: може аргументовано обрати раціональний спосіб 

виконання завдання й оцінити результати власної практичної діяльності; 

виконує завдання, не передбачені навчальною програмою; вільно 

використовує знання для розв'язання поставлених перед ним завдань. 

В Теоретична підготовка:  вільно володіє навчальним матеріалом, 



застосовує знання на практиці; узагальнює і систематизує навчальну 

інформацію, але допускає незначні огріхи у порівняннях. формулюванні 

висновків. застосуванні теоретичних знань на практиці. 

Практична підготовка: за зразком самостійно виконує практичні 

завдання, передбачені програмою; має стійкі навички виконання 

завдання. 

С 

Теоретична підготовка: володіє навчальним матеріалом поверхово, 

фрагментарно, на рівні запам’ятовування відтворює певну частину 

навчального матеріалу з елементами логічних зв’язків, знає основні 

поняття навчального матеріалу. 

Практична підготовка: має елементарні, нестійкі навички виконання 

завдання. 

Д 

Теоретична підготовка: має фрагментарні знання (менше половини) при 

незначному загальному обсязі навчального матеріалу; відсутні 

сформовані уміння та навички; під час відповіді допускаються суттєві 

помилки. 

Практична підготовка: планує та виконує частину завдання за 

допомогою викладача. 

Е 

Теоретична підготовка: студент не володіє навчальним матеріалом у 

загальному обсязі. 

Практична підготовка: виконує лише елементи завдання, потребує 

постійної допомоги викладача. 

FХ 

Теоретична підготовка: студент володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

Практична підготовка: виконує лише елементи завдання, потребує 

постійної допомоги викладача. 

F 

Теоретична підготовка: студент володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів 

 

 

 

 

 



6.РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 
Підсумковий 

(екзамен) 

Змістовий 

модуль 1 

Змістовий 

модуль 2 

Змістовий 

модуль 3 

 

Змістовий 

модуль 4 

 100 100 

Т1 Т2 

 

Т3 Т4 

 

Т5 

 

Т6 Т7 Т8 

12 12 13 13 12 12 12 13 
 

 

 

7.ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS 

Сума балів           за 

всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, заліку, курсового проекту 

(роботи), практики 

90 – 100 А відмінно 

82 - 89 В 
добре 

74 - 81 С 

64 - 73 D 
задовільно 

60 - 63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1 - 34 F незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

8.СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього 
у тому числі 

Усього 
у тому числі 

лек пр лаб ср лек пр лаб ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Модуль 1 

Змістовий розділ 1. Теорія      і      практика     ефективного управління навчальною та 

виховною діяльністю    в    сучасних    соціально-економічних умовах 

Тема 1. Вступ. 

Історіографія 

управління. 

14 2 2  10      

Тема 2. 14 2 2  10      



Ретроспективний 

аналіз виникнення 

управління, перед 

фаза наукового 

управління. Наукові 

школи та концепції 

управління.  

Разом за змістовим 

розділом 1 

28 4 4  20      

Змістовий розділ 2. Організаційно-економічні  та  сихолого-педагогічні умови підвищення 

ефективності управління навчальною та виховною діяльністю 

Тема 1 Сучасні 

тенденції, закони і 

закономірності, 

наукові підходи, 

принципи, зміст і 

технології, що 

визнаються 

пріоритетними в 

управлінні ЗНЗ в 

умовах здійснення 

інноваційної 

діяльності.  

14 2 2  10      

Тема    2 Суб’єкти 

управління ЗНЗ, 

об’єкти управління 

ЗНЗ. 

16 2 4  10      

Разом за змістовим 

розділом 2 

32 4 8  20      

Змістовий розділ 3 Специфіка управління навчальною та виховною      діяльністю,      

освітніми інноваційними процесами 

Тема 1 Управління 

інноваційними 

освітніми процесами.  

24 2 2 - 20 -   - - 

Тема   2 Принципи  

управління 

інноваційними 

освітніми процесами. 

24 2 2  20      

Разом за змістовим 

розділом 3  

48 4 4  40      

Змістовий розділ 4. Нормативно-правове  забезпечення управлінської   діяльності   керівників 

системи освіти 

Тема    1 Принципи 

освітньої політики 

України. Державні 

органи управління 

системою загальної 

середньої освіти.  

 

24 2 2  20      



Тема    2. Типи ЗНЗ. 

Загальноосвітні 

програми. 

16 4 2  10      

Разом за змістовим 

розділом 2 

40 6 4  30      

Консультація з 

дисципліни 

2          

Усього годин  
150 18 18  110      

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Змістовий розділ 1. 

Теорія  і  практика ефективного управління навчальною та виховною 

діяльністю    в    сучасних    соціально-економічних умовах 

 

Тема1. 

Теорія і практика ефективного управління навчальною та виховною 

діяльністю в сучасних соціально-економічних умовах  

Лекція до теми 1  

 Логіка викладення матеріалу. Історіографія управління. 

Ретроспективний аналіз виникнення управління, перед фаза наукового 

управління. Наукові школи та концепції управління.  

Практична робота до теми 1  

1. Управління як вид діяльності. 

2. Історіографія управління. 

3. Історичні передумови виникнення управління. 

4. Наукові школи та концепції управління. 

 

Тема 2. 

Організаційно-економічні та психолого-педагогічні умови підвищення 

ефективності управління навчальною та виховною діяльністю (29 год.) 

Лекція до теми 2  

Сучасні тенденції, закони і закономірності, наукові підходи, принципи, 

зміст і технології, що визнаються пріоритетними в управлінні ЗНЗ в умовах 



здійснення інноваційної діяльності. Суб’єкти управління ЗНЗ, об’єкти 

управління ЗНЗ. 

Практична робота до теми 2  

1. Організаційно-управлінське управління. 

2. Соціально-економічне управління. 

3. Соціально-культурне управління. 

4. Модульна структура управління. 

5. Форми і методи управління, які створюють умови для оперативного, 

ефективного, оригінального і нестандартного прийняття керівником 

управлінського рішення. 

6. Управління за цілями. 

7. Використання надбань світової науки та техніки управління у галузі 

освіти. 

 

 

 

Змістовий розділ 2.  

Організаційно-економічні  та  психолого-педагогічні умови підвищення 

ефективності управління навчальною та виховною діяльністю 

Тема 3. Специфіка управління навчальною та виховною діяльністю 

освітніми інноваційними процесами  

Лекція до теми 3  

Управління інноваційними освітніми процесами. Принцип організованої 

інноваційної зміни станів системи освіти. Принцип переходу від стихійних 

механізмів перебігу інноваційних процесів до свідомо-керованих. Принцип 

інформаційної, матеріально-технічної, кадрової забезпеченості реалізації 

основних етапів інноваційних освітніх процесів. Принцип прогнозування 

зворотних або незворотних структурних змін в інноваційному соціально-

педагогічному середовищі. Принцип посилення стійкості інноваційних 

освітніх процесів. Принцип прискорення розвитку інноваційних процесів у 

системі освіти. 

Практична робота до теми 3  

1. Принципи управління ЗНЗ. 

2. Закономірності управління інноваційної діяльності. 



3. Зростання професійної майстерності. 

4. Технологія в управлінні ЗНЗ. 

5. Характеристика моделей компетентності керівника ЗНЗ. 

 

Тема 4. Нормативно-правове забезпечення управління діяльності 

керівників системи освіти  

Лекція до теми 4  

 Принципи освітньої політики України. Державні органи управління 

системою загальної середньої освіти. Типи ЗНЗ. Загальноосвітні програми. 

Практична робота до теми 4 (4 год.) 

1. Закон України “Про освіту”. 

2. Закон України “Про загальну середню освіту”. 

3. Державна політика в галузі загальної середньої освіти. 

4. Державна національна програма “Освіта”(Україна ХХІ ст.). 

Змістовий модуль 3 

Специфіка управління навчальною та виховною      діяльністю,      освітніми 

інноваційними процесами 

Тема 1 Управління інноваційними освітніми процесами.  

 

Тема   2 Принципи  управління інноваційними освітніми процесами. 

 

Змістовий модуль 4. 
Нормативно-правове        забезпечення управлінської   діяльності   керівників 

системи освіти 

Тема    1 Принципи освітньої політики України. Державні органи управління 

системою загальної середньої освіти.  

 

Тема    2. Типи ЗНЗ. Загальноосвітні програми. 

 

Теми лекційних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Вступ. Історіографія управління. 2 

2.  Ретроспективний аналіз виникнення управління, перед фаза 

наукового управління. Наукові школи та концепції управління.  

2 

3.  Сучасні тенденції, закони і закономірності, наукові підходи, 

принципи, зміст і технології, що визнаються пріоритетними в 

управлінні ЗНЗ в умовах здійснення інноваційної діяльності.  

2 

4.  Суб’єкти управління ЗНЗ, об’єкти управління ЗНЗ. 2 

5.  Управління інноваційними освітніми процесами.  2 

6.  Принципи  управління інноваційними освітніми процесами. 2 

7.  Принципи освітньої політики України. Державні органи 2 



управління системою загальної середньої освіти.  
8.  Типи ЗНЗ. Загальноосвітні програми. 4 

 Всього 18 

 

Теми практичних  занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Управління як вид діяльності. Історіографія управління. 2 

2.  Історичні передумови виникнення управління. Наукові школи та 

концепції управління. 

2 

3.  Організаційно-управлінське управління. 2 

4.  Модульна структура управління. 2 

5.  Форми і методи управління, які створюють умови для 

оперативного, ефективного, оригінального і нестандартного 

прийняття керівником управлінського рішення. 

2 

6.  Використання надбань світової науки та техніки управління у 

галузі освіти. 

2 

7.  Принципи управління ЗНЗ. Закономірності управління 

інноваційної діяльності. 

2 

8.  Технологія в управлінні ЗНЗ. Характеристика моделей 

компетентності керівника ЗНЗ. 

2 

9.  Закон України “Про освіту”. Закон України “Про загальну 

середню освіту”. 

2 

 Всього 18 

7. Самостійна  робота 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1.  Проаналізувати спеціальну літературу з проблеми управління 

навчальною та виховною діяльністю. 

20 

2.  Ознайомитися із закладами освіти різних типів та визначити 

особливості управління. 

20 

3.  Вимоги до керівника навчального закладу. 20 

4.  Компетентнісний підхід до управління ЗНЗ. 10 

5.  Система знань керівника ЗНЗ з управління інноваційною 

діяльністю. 

10 

6.  Сукупність управління функцій керівника ЗНЗ. 10 

7.  Система знань керівника ЗНЗ. 10 

8.  Функції керівника ЗНЗ. 10 

 Всього 110 

 

 

 

1-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
5.  
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