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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 6 
Лекції: 

22  

Модулів: 3 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин:180 –  

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

–  

Семестр: 1 
Семінарські заняття: 

24  

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 2 

- самостійна робота: 7 

Консультації: 

2  

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: екзамен –  

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

132  

 
 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

 

Метою викладання навчальної дисципліни «Освітній менеджмент в 

галузі дошкільної освіти» є: ознайомлення магістрантів з закономірностями, 

принципами та методами управління освітніми процесами в ДНЗ; 

формування у магістрантів управлінської компетентності. 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: особливості управління в 

освіті; роль керівника освітнього закладу як менеджера в сучасних умовах 

розвитку освіти; формування компетентнісних якостей менеджера в системі 

дошкільної освіти. 

Передумови для вивчення дисципліни: оволодіння фаховими 

компетентностями, що формуються під час вивчення дисциплін «Професійна 

діяльність вихователя в альтернативному закладі дошкільної освіти», 

«Інноваційні процеси в освіті». 

Міждисциплінарні зв’язки: проблематика курсу пов’язана з 

дисциплінами «Організація і управління в дошкільній освіті», 

«Альтернативні моделі дошкільної освіти». 
 

 

 

 

 



 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей та програмних результатів навчання відповідно 

до освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта. Альтернативна 

дошкільна освіта». 

 

Інформація про компетентності та відповідні їм програмні  

результати навчання за дисципліною 

 
Шифр  

компете

нтності 

 
Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 
Програмні результати навчання 

Інтегральна компетентність (ІК) 
ІК Здатність розв’язувати 

складні задачі і проблеми в 

галузі дошкільної освіти 

та/або у процесі навчання, 

що передбачає проведення 

досліджень та/або 

здійснення інновацій та 

характеризується 

невизначеністю умов і 

вимог, керуючись 

принципами толерантної 

комунікації, культурної і 

міжкультурної взаємодії, 

творчої, креативної й 

інноваційної професійної 

діяльності. 

ПРН 2 Знати сучасні концепції, завдання, зміст, 

методи, організаційні форми і засоби 

дошкільної освіти; особливості та 

інструментарій психолого-педагогічного 

супроводу освітнього процесу в умовах 

закладу дошкільної освіти; методи 

діагностики та корекції психофізичного 

розвитку дітей дошкільного віку; види 

контролю за його перебігом. 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1    Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо, 

виявляти національну й 

особистісну гідність, 

громадянську свідомість та 

активність.  

 

ПРН 3 Знати традиційні та інноваційні 

технології організаційно-управлінської 

діяльності в закладі дошкільної освіти за 

напрямами, обумовленими посадовими 

обов’язками менеджера дошкільної 

освіти; особливості запровадження 

науково обґрунтованих нововведень в 

освітню сферу. 
ЗК 2 Здатність цінувати та 

поважати різноманітність 

та мультикультурність, 

здійснювати професійну 

діяльність за принципами 

толерантності, 

безоціночності іншої 

особистості; вирішувати 

конфліктні ситуації і 

надавати підтримку в 

ПРН 4 Знати домінанти компетентнісної 

парадигми освіти, систему сучасних 

вимог та специфіку професійної 

діяльності організатора дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти, 

провідні ідеї вітчизняного та зарубіжного 

досвіду щодо оптимізації професійного 

самовдосконалення особистості 

конкурентоздатного менеджера 

дошкільної освіти. 



нових, проблемних і 

кризових ситуаціях. 
ЗК 4 Здатність генерувати нові 

ідеї. Бути готовим 

проявляти ініціативу і 

приймати доцільні та 

відповідальні рішення в 

проблемних ситуаціях; 

діяти в нестандартних 

ситуаціях і нести соціальну 

й етичну відповідальність 

за прийняті рішення. 

 

ПРН 5 Знати нормативно-правові документи, що 

регламентують діяльність закладу 

дошкільної освіти; напрями діяльності 
(адміністративна, методична, контролююча, 

проектна, освітня, виховна, фінансово-

господарська тощо) директора (завідувача) 
закладу дошкільної освіти, його 

функціональні обов’язки; права і обов’язки 

суб’єктів освітнього процесу; обсяг і функції 
роботи вихователя та інших працівників; 

принципи адміністрування та управління; 

умови функціювання закладу дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти. 
 

ЗК 6 Здатність до пошуку, 

оброблення  та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Володіти практичними 

способами пошуку наукової 

і професійної інформації з 

використанням сучасних 

комп’ютерних засобів, 

хмарних технологій, баз 

даних і знань. 

ПРН 6 Володіти законодавчою базою щодо 

завдань, цілей, принципів, засад 

функціювання дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти в 

Україні; визначати специфіку освітньої 

діяльності; демонструвати управлінську 

культуру у реалізації принципів і функцій 

педагогічного менеджменту. 

ЗК 8 Здатність діяти на основі 

етичних міркувань 

(мотивів). Дотримання 

етичних принципів як з 

погляду професійної 

чесності, так і з погляду 

розуміння можливого 

впливу досягнень 

дошкільної освіти на 

соціальну сферу. 

ПРН 14 Використовувати комунікацію для 

задоволення потреби самовдосконалення, 

інтелектуального і культурного розвитку, 

реалізації самоосвітньої діяльності 

фахової спрямованості, відчувати 

потребу в систематичному підвищенні 

свого загальнокультурного і 

професійного рівня. 

ЗК 9 Здатність до планування, 

складання прогнозів і 

передбачення наслідків 

своїх дій; до управління 

якістю роботи, що 

виконується. 

 

ПРН 15 Вибудовувати конструктивну 

комунікативну стратегію взаємодії з 

педагогічними працівниками, надихати 

колег на пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне зростання та 

забезпечення конкурентності у сфері 

освітніх послуг. 
ЗК 10 Здатність приймати 

обґрунтовані організаційно-

управлінські рішення в 

нестандартних ситуаціях і 

готовність нести за них 

відповідальність. 

ПРН 16 Ефективно взаємодіяти з органами 

управління і місцевого самоврядування; 

залучати до інноваційної діяльності 

однодумців, активізувати колектив 

професіоналів до продукування 

креативних ідей і їх успішного втілення, 

налагоджувати професійну комунікацію 

із загальноосвітніми закладами, 



забезпечуючи наступність і 

перспективність освіти. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1  Здатність здійснювати 

прогностичні, планувально-

організаційні функції в 

управлінні закладом 

дошкільної освіти. 

Визначати стратегічні лінії 

розвитку дошкільного 

закладу; визначати коло 

партнерів ЗДО, проводити з 

ними конструктивні 

переговори; організовувати 

командну роботу при 

вирішенні завдань розвитку 

ЗДО; передбачати можливі 

ризики зовнішнього і 

внутрішнього характеру та 

завчасно уникати їх 

негативного впливу. 

ПРН 17 Вчитися упродовж життя й удосконалювати з 

високим рівнем автономності набуту під час 

навчання кваліфікацію; володіти 

навичками самовдосконалення, 

використовувати механізм самооцінки 

власних досягнень в дослідницькій та 

управлінській діяльності. 

ФК 3 Здатність організовувати 

освітній процес у закладах 

дошкільної освіти з 

використанням сучасних, 

науково обґрунтованих, 

традиційних та 

інноваційних засобів, 

методів, прийомів, 

технологій, створювати 

сприятливі умови для 

розвитку, навчання і 

виховання дітей. 

ПРН 18 Критично оцінювати результати власної 

професійної діяльності, ініціювати і 

організовувати систематичне навчання і 

самоосвіту; реалізовувати у практичній 

діяльності сформованість високої 

світоглядної культури науковця. 

ФК 4 Здатність здійснювати 

моніторингову діяльність в 
управлінні закладами 

дошкільної освіти і системою 

дошкільної освіти, 
реалізовувати контрольно-

оцінну та коригувальну 

функцію в діяльності закладу 

дошкільної освіти. 

ПРН 19 Формувати стратегію подолання 

проблем, володіти лідерськими якостями, 

здатністю ініціювати спільну роботу і 

брати на себе відповідальність за 

результати роботи команди, реалізацію 

прийнятих рішень. 

ФК 5 Здатність співпрацювати з 

різними категоріями 

фахівців, ефективно 

взаємодіяти з працівниками 

закладів дошкільної освіти, 

органами управління і 

місцевого самоврядування, 

налагоджувати професійну 

комунікацію; враховувати 

зв’язок і вплив власної 

діяльності на сумарний 

ПРН 15 Вибудовувати конструктивну 

комунікативну стратегію взаємодії з 

педагогічними працівниками, надихати 

колег на пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне зростання та 

забезпечення конкурентності у сфері 

освітніх послуг. 



результат роботи 

колективу. 
ФК 9 Здатність керувати роботою 

управління освіти щодо 

кадрового забезпечення 

системи дошкільної освіти 

району (міста); здійснювати 

аналіз якості кадрового 

забезпечення, підбір, 

розстановку працівників 

дошкільної освіти; сприяти 

підвищенню якості фахової 

підготовки кадрового 

складу. 

ПРН 19 Формувати стратегію подолання 

проблем, володіти лідерськими якостями, 

здатністю ініціювати спільну роботу і 

брати на себе відповідальність за 

результати роботи команди, реалізацію 

прийнятих рішень. 

ФК 10 Здатність використовувати 

знання з дошкільної 

педагогіки та менеджменту 

дошкільної освіти для 

організації альтернативного 

дошкільного закладу. 

 

ПРН 3 Знати традиційні та інноваційні 

технології організаційно-управлінської 

діяльності в закладі дошкільної освіти за 

напрямами, обумовленими посадовими 

обов’язками менеджера дошкільної 

освіти; особливості запровадження 

науково обґрунтованих нововведень в 

освітню сферу. 
ФК 11 Здатність визначати 

стратегічні лінії розвитку 

альтернативного 

дошкільного закладу, 

організовувати командну 

роботу при вирішенні 

завдань його розвитку. 

 

ПРН 15 Вибудовувати конструктивну 

комунікативну стратегію взаємодії з 

педагогічними працівниками, надихати 

колег на пошук розвивальних 

можливостей і ресурсів щодо 

професійного вдосконалення, 

спрямованості на кар’єрне зростання та 

забезпечення конкурентності у сфері 

освітніх послуг. 

ФК 12 Здатність брати участь у 

створенні, координації та 

реалізації комплексних 

міжвідомчих програм для 

підвищення управління 

якістю дошкільної освіти, 

програм розвитку 

альтернативних дошкільних 

закладів освіти, в тому 

числі для дітей з 

особливими освітніми 

потребами.  

ПРН 5 Знати нормативно-правові документи, що 
регламентують діяльність закладу 

дошкільної освіти; напрями діяльності 

(адміністративна, методична, контролююча, 

проектна, освітня, виховна, фінансово-
господарська тощо) директора (завідувача) 

закладу дошкільної освіти, його 

функціональні обов’язки; права і обов’язки 
суб’єктів освітнього процесу; обсяг і функції 

роботи вихователя та інших працівників; 

принципи адміністрування та управління; 
умови функціювання закладу дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти. 

ФК 15 Здатність до професійного 

самовдосконалення: 

професійна самоосвіта, 

особистісне зростання, 

проектування подальших 

особистих освітньо-

професійних траєкторій; 

здатність враховувати 

зв’язок і вплив власної 

ПРН 17 
 

 

 

 

 
ПРН 18 

Вчитися упродовж життя й удосконалювати з 
високим рівнем автономності набуту під час 

навчання кваліфікацію; володіти навичками 

самовдосконалення, використовувати 

механізм самооцінки власних досягнень в 
дослідницькій та управлінській діяльності. 
Критично оцінювати результати власної 

професійної діяльності, ініціювати і 
організовувати систематичне навчання і 

самоосвіту; реалізовувати у практичній 



діяльності на результат 

роботи колективу. 

діяльності сформованість високої 

світоглядної культури науковця. 

                       4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 

Кількість годин  

(денна форма навчання) 

Кількість годин  

(заочна форма навчання) 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ьт

ац
ії

 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ьн
і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

А
у
д

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
ар

сь
к
і 

(п
р
ак

ти
ч
н

і)
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

і 

К
о
н

су
л
ьт

ац
ії

 

Ін
д
и

в
ід

у
ал

ьн
і 

за
н

ят
тя

 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

1. 
Освітній менеджмент як 

галузь знань та сфера 

діяльності 

4 2 2    12 
   

   
 

2. 
Становлення та розвиток 

менеджменту в 

дошкільній освіті 

4 2 2    20 
   

   
 

3. 
Система управління 

дошкільної освіти в 

Україні, її структура 

4 4 2    10       
 

4. 
ДНЗ як педагогічна 

система і об’єкт 

управління 

6 2 4    10       
 

5. 
Особливості управління 

закладом освіти 
4 2 4    10       

 

6. 
Управлінська діяльність 

керівника в системі 

дошкільної освіти 

4 2 2    10       
 

7. 

Управління 

інноваційними 

процесами в дошкільній 

освіті 

4 4 2    20 
   

   

 

8. 
Управління якістю 

освіти в ДНЗ 
4 2 4    10       

 

9. 
Освітні системи 

управління провідних 

країн світу 

4 2 2    10       
 

Проміжний контроль       10       
 

Підсумковий контроль  

(для екзаменів) 
2    2  10       

 

                                   Разом: 40 22 20  2  132        

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1. Освітній менеджмент як галузь знань та сфера діяльності 

Сутність і значення освітнього менеджменту. Закономірності, принципи, 

функції менеджменту освіти. Методи управління в освітньому менеджменті. 

Вибір ефективних методів управління. 



Тема 2. Становлення та розвиток менеджменту в дошкільній освіті 

Історія розвитку теорії управління. Наука «управління», «менеджмент» в 

сучасних умовах. Сучасні школи «управління». Організації в освіті як 

об’єкти управління. Становлення та розвиток освітнього менеджменту в 

ЗДО. 

Тема 3. Система управління дошкільної освіти в Україні, її структура 

Структура закладів освіти. Структура державного управління дошкільною 

освітою. Зміст діяльності ЗДО. Проблеми та зміни в системі дошкільної 

освіти.  

Тема 4 ДНЗ  як педагогічна система і об’єкт управління 

Поняття педагогічної системи. Відкриті та закриті педагогічні системи. 

Умови існування педагогічних систем. Структурні компоненти педагогічного 

процесу. Дитячий садок як педагогічна система.  

Тема 5. Особливості управління закладом освіти 

Вироблення і прийняття управлінських рішень.  Інформаційне забезпечення 

процесу управління. Прямий і опосередкований шляхи управління. 

Принципи освітньої політики України. Державні органи управління 

системою загальної середньої освіти. Типи загальних закладів освіти.  

Загальноосвітні програми.  Функціональні обов’язки посадових осіб 

дошкільної освіти. Загальні принципи управління закладами освіти. 

Особливості управління дошкільною освітою в закладах освіти. 

Тема 6. Управлінська діяльність керівника в системі дошкільної освіти  

Роль та функції адміністратора в системі освіти. Вимоги до 

характерологічних, особистісних, професійних рис керівника. Особливості 

професійної підготовки керівника-менеджера освіти. Стиль керівництва. 

Управлінська діяльність керівника в ЗДО. 

Тема 7. Управління інноваційними процесами в дошкільній освіті 

Поняття «новація», «інновація». Інновації в освіті. Нормативно-правова база 

інновацій. Класифікація освітніх інновацій. Відбір та впровадження 

педагогічно-доцільних інновацій. Інноваційний менеджмент. Напрями 

управління інноваційним розвитком освіти. Педагогічний експеримент як 

одна із основних форм інноваційного процесу у закладах освіти. Управління 

інноваційними процесами в ДНЗ. 

Тема 8. Управління якістю освіти в ЗДО. 

Теоретичні основи якості освіти. Забезпечення якості в системі освіти. 

Міжнародні порівняльні дослідження якості знань. Вітчизняний досвід 

проведення моніторингових досліджень. Управління якістю освіти в ЗДО. 

Тема 9.  Освітні системи управління провідних країн світу 

Освітня система управління США. Загальна середня освіта США. Дошкільна 

освіта США. Забезпечення якості в системі дошкільної освіти США. Освітня 

система управління Великої Британії,  Фінляндії, Японії, Китаю. 

 

5.2. Тематика семінарських  занять. 

 

ТЕМА 1. Освітній менеджмент як галузь знань та сфера діяльності 



ТЕМА 2. Становлення та розвиток менеджменту в ЗДО. 

ТЕМА 3. Система управління дошкільної освіти в Україні, її структура 

ТЕМА 4. Освітній менеджмент в ЗДО. 

ТЕМА 5. ДНЗ як педагогічна система і об’єкт управління 

ТЕМА 6. Особливості управління закладом освіти 

ТЕМА 7. Управлінська діяльність керівника в системі дошкільної освіти 

ТЕМА 8. Управління інноваційними процесами в дошкільній освіті 

ТЕМА 9. Управління якістю освіти в ЗДО. 

ТЕМА 10. Освітні системи управління провідних країн світу 

 

5.3.Організація самостійної роботи студентів 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Кількість годин 

Форми звітності денна 

форма 
навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 25  Конспект 

2. Підготовка до семінарських занять 25  Конспект 

3. Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку: 

- Методологічні засади освітнього 

менеджменту дошкільного закладу; 

- Теоретичні основи освітнього 

менеджменту закладу дошкільної освіти; 

- Забезпечення результатів управлінської 

діяльності в освіті; 

- Соціально-психологічні аспекти 

освітнього менеджменту закладу 

дошкільної освіти. 

10  Конспект 

4. Підготовка до проміжного контролю 

(модульної контрольної роботи) 

12  МКР 

5. Виконання індивідуальних завдань: 

- конспект першоджерел; 

- опрацювання наукових статей, написання 

анотацій до них; 

- підготовка реферату; 

 - підготовка та захист презентації з теми 

реферату 

 

15 

15 

 

15 

15 

  

Конспект 

Анотації наукових 

статей 

Реферат 

 

Презентація 

 Разом 132   

 

Тематика індивідуальних завдань 

  

– підготовка реферату з обраної теми, підготовка та захист презентації з теми 

реферату 

 

1. Історія виникнення системи управління.  

2. Роль управлінських систем у розвитку суспільства.  

3. Теорії та школи управління, їх відмінності та особливості.  



4. Особливості, функції, завдання освітнього менеджменту.  

5. Освітній менеджмент як наука в системі управління освітою в Україні.  

6. Особливості, структура, зміст, функції освітніх систем.  

7. Роль менеджменту освіти в реалізації принципів освітньої політики 

України.  

8. Особливості структури державного управління освітою в Україні.  

9. Характер і особливості відкритих і закритих освітніх систем.  

10.Особливості та шляхи розвитку системи внутрішнього управління. 

11.Характер зв’язків керуючої та керованої підсистем закладу освіти.  

12.Шляхи удосконалення освітньої системи України.  

13.ДНЗ як об’єкт і суб’єкт управління. Особливості та шляхи його розвитку. 

14.Вплив керуючої підсистеми закладу освіти на якість навчального процесу. 

15.Особливості структури педагогічного процесу. Керування ним.  

16.Керівник закладу дошкільної освіти – освітній менеджер. Особливості 

його діяльності.  

17.Управлінська система в організаціях освіти.  

18.Особливості управління закладом дошкільної освіти. 

19.Аналіз типів діючої системи дошкільної освіти та системи управління. Її 

недоліки, шляхи усунення.  

20.Вироблення і прийняття управлінських рішень. Їх необхідність і 

актуальність.  

21.Шляхи удосконалення методів управління.  

22.Демократизація управління закладу освіти – мода чи необхідність.  

23.Взаємозв’язок та взаємовплив державного та внутрішнього управління 

закладу освіти. 

24.Умови, засоби формування особистості керівника закладу освіти.  

25.Розвиток та удосконалення діяльності органів державного управління 

освітою.  

26.Розподіл обов’язків в системі управління закладу освіти між керівником 

та його заступниками.  

27.Особливості планування діяльності закладу освіти.  

28.Якість навчальних програм закладу освіти. Можливість змін чи 

вдосконалення.  

29. Організація освітніх послуг в закладі освіти.  

30.Значення маркетингу в галузі дошкільної освіти.  

 
 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування на семінарських заняттях, 

виконання та захист ІНДЗ. 

6.2. Форми проміжного контролю: виконання модульної  контрольної 

роботи. 

6.3. Форми підсумкового контролю: екзамен. 

 



7. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Усне опитування, обговорення проблемних питань, розв'язання ситуаційних 

завдань, виконання тестів, виконання та захист ІНДЗ, вивчення першоджерел 

з дисципліни та огляд наукової літератури з курсу, написання анотації на 

одну з прочитаних  статей або книг на педагогічну тематику, написання 

педагогічного есе. 
 

8. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

8.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання  

в підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 
Оцінка за традиційною шкалою 

Екзамен 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

Схема розподілу балів 

 

 Поточний контроль 
Проміжний 

контроль 

Підсумковий 

контроль 

Максимальна 

кількість 

балів 

40 балів – середньозважений 

бал оцінок за відповіді на 

семінарських заняттях та 

виконання індивідуальних 

завдань, який переводиться у 

100-бальну шкалу з ваговим 

коефіцієнтом 0,4 

10 балів – за 

результатами 

виконання 

модульної 

контрольної 

роботи 

50 балів – за 

результатами відповіді 

на екзамені 

Мінімальний 

пороговий 

рівень 

20 балів  6 балів 25 балів 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу  

за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 



97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

 

8.2. Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

 
 

Оцінка 

 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань та практичних завдань, використовуючи при цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою термінологією, розв’язує задачі стандартним або 

оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 

власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

4 бали  

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 

навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в 

основному розкриває зміст теоретичних запитань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу, 

розв’язує задачі стандартним способом, послуговується 

науковою термінологією. Але при висвітленні деяких питань не 

вистачає достатньої глибини та аргументації, допускаються при 

цьому окремі неістотні неточності та незначні помилки. 

3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується 

необхідною літературою, допускає істотні неточності та 

помилки. 

2 бали Оцінюється робота студента, який достатньо не володіє 



навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання 

навчальної дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і 

практичних завдань. 

1 бал  

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом 

на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, 

відповідає на запитання, що потребують однослівної відповіді. 

0 балів  

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 

 

 

8.3. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 

Вид 
Максимальна 

кількість балів 

Конспект першоджерел  5 

Анотації  наукових статей 5 

Реферат 5 

Презентація  5 

 

Критеріями оцінювання конспекту першоджерел є вільне орієнтування 

у першоджерелах з дисципліни, глибоке та всебічне розкриття змісту 

наукової літератури з курсу, наведення аргументів на підтвердження власних 

думок, здійснення аналізу та висновків. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей  є стисле 

відтворення прочитаної наукової статті, висвітлення її основного змісту,  її 

глибокий, всебічний аналіз, обґрунтування та аргументація. 

Критеріями оцінювання реферату є самостійність та оригінальність 

дослідження, виконання поставлених автором завдань, здатність здійснювати 

узагальнення  на основі опрацювання теоретичного матеріалу. 

Критеріями оцінювання презентації  є відповідність її змісту темі, 

вільне використання наукової термінології, наведення аргументів на 

підтвердження власних думок, здійснення аналізу та висновків, 

оригінальність візуального представлення презентації. 

8.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Максимальна кількість балів за виконання модульної контрольної 

роботи – 10 балів, а мінімальний пороговий рівень за її виконання складає 

6 балів. Максимальна кількість балів за відповідь на 1 питання складає 

5 балів. Критеріями оцінювання є: повнота відповіді, здатність критичного 

аналізу теоретичного матеріалу, вміння наводити аргументи та робити 

висновки. 



 

8.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни (екзамен) виставляється за 

результатами поточного, проміжного контролю та підсумкового контролю 

(відповідно вагові коефіцієнти 0,4, 0,1 та 0,5). 

Результат підсумкового (екзаменаційного) контролю визначається як 

середньоарифметичне усіх оцінок (середньозважений бал) студента, які він 

отримав за кожне з питань екзаменаційного білета. Цей бал переводиться за 

100-бальною шкалою, а визначений показник множиться на ваговий 

коефіцієнт 0,5 та округлюється до цілих. Мінімальний пороговий рівень за  

відповідь на екзамені складає 25 балів 

Екзамен отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у 

робочій програмі навчальної дисципліни, має достатню кількість балів за 

поточний контроль (не менше 20 балів), проміжний контроль (не менше 

6 балів) та склав екзамен (не менше 25 балів). 
 

 

9. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

 

Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проектор). 
 

 

 

10. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

10.1. Основні джерела 

 

1. Белоусова Т. В. Внутришкольное управление как фактор стимулирования 

профессионального развития учителя. – М., 2002.  

2. Беспалько В. П. Основы теории педагогических систем (Проблемы и 

методы психологопедагогического обеспечения технических обучающих 

систем). – Воронеж, 1977.  

3. Бочкарев В. И. Новая управленческая ситуация в школе. – М., 1998.  

4. Гер Б. С. Философия образования ХХІ века. – М., 1998.  

5. Гончарова Е. Ю. Модель школы индивидуального выбора // Завуч. – 2000. 

– №4.  

6. Зверева В. Н. Диагностика и экспертиза педагогической деятельности 

аттестуемых учителей. – М., 1998.  

7. Зверева В. Н. Организационно-педагогическая деятельность руководителя 

школы. – М., 1997.  

8. Зигерт В., Ланг Л. Руководитель без конфликтов / Пер. с нем. – М., 1990. 

9. Ішмуратов А. Т. Конфлікт і згода. – К.: Наукова думка, 1996.  

10. Конаев Б. И. Система внутришкольного управления. – М.: Тальяти, 1997.  

11. Кардонская Н. Л. Принятие управленческого решения: учебник для вузов. 



– М.: ЮНИТИ, 1999.  

12. Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. – М.: 

Издательская группа НОРМАИНФА, 1999.  

13. Кривошеев В. Ф. Теория и практика педагогического управления в школе. 

– М., 1992.  

14. Коломінський Н. М. Психологія менеджменту в освіті (соціально-

психологічний аспект). – К.: МАУП, 2000.  

15. Крижко В. В., Повлютенков Є. М. Менеджмент в освіті. – ДО: ІЗМН «Твій 

Сервіс», 1998  

16. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. 

– М.: Дело, 1998.  

17. Основы менеджмента / В. Р. Весник. – М.: «ГНОМ-пресс» при сод. 

Т.Д. «Элит-2000», 1999.  

18. Павлютенков Е. М., Крыжко В. В. Рабочая книга руководителя школы. 

Методическая работа в школе; организация и управление. – Запорожье, 

ЗОНУУ, 1997.  

19. Рыбаков М. М. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. – 

М.: Просвещение, 1991.  

20. Симонов В. П. Педагогический менеджмент: 50 НОУ-ХАУ в области 

управления образовательным процессом. Учебное пособие. – М, 1997. 

 

 

10.2. Допоміжні джерела 

 

1. Ващенко Л.М. Управління інноваційними процесами в загальній середній 

освіті регіону: Монографія. – К.: Видавниче об’єднання «Тирож», 2005.  

2. Винин В. Р. Практический менеджмент персонала: Пособие по кадровой 

работе. – М.: Юрист, 1998.  

3. Давыденко Т. М. Рефлексивное управление школой: теория и практика. – 

Москва–Белгород, 1995. 

4. Кнорринг В. И. Искусство управления: Учебник. – М.: Издательство БЕК, 

1997.  

5. Майоров А. Н. Проблемы информационного обеспечения управления 

образованием // Школьная технология. – № 3. – 1999.  

6. Маслов В. И. Теория и методика организации непрерывного повышения 

квалификации руководителей школ: Учеб. пособие. – К.: МНОУсер 1990.  

7. Николо Макиавелли. Государь. Пер. с ит. – М.: Планета, 1990.  

8. Паркинсон С. Н., Рустомжи М. К. Искусство управления: Пер. с англ. – 

Спб.: Ленииздат, 1992.  

9. Практическая психология для менеджеров. – М.: Информационно-

издательский дом «Филин», 1996.  

10. Симоненко В. Д. Основы менеджмента. Краткий курс лекций. – Брянск: 

БГПУ, 1997.  

 

10.3. Інтернет-ресурси 



 

1. http://www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені 

В.І.Вернадського. 

2. http://www.library.edu-ua.net/id/485/ – Державна науково-педагогічна 

бібліотека України імені В.О. Сухомлинського НАПН України.  

3. http://vognutyi.ru/lib/ – колекція електронних книг.  

4. http://www.mon.gov.ua/ – Міністерство освіти, науки, молоді та спорту 

України – офіційний сайт.  

5. http://enc-dic.com/pedagogics – педагогічний словник.  

6. http://www.npu.edu.ua (elib@npu.edu.ua) – Електронна бібліотека                         

НПУ імені М.П. Драгоманова 
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