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1. Опис навчальної дисципліни 

2.  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
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заочна форма 

навчання 
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Освітній рівень: 
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Семінарські 

26 год.  год. 

Консультації 
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Індивідуальні завдання: 20 

год. 
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1. Мета і завдання навчальної дисципліни 

 

Суспільно-політичні та економічні зміни, що відбуваються в Україні, мають 

суттєвий вплив на діючу систему освіти. Сьогодні формується нова ідеологія і 

практика життєдіяльності сучасного навчального закладу як соціально-

педагогічної системи, результатом діяльності якої є забезпечення «якості освіти 

на підставі збереження її фундаментальності та відповідності актуальним і 

перспективним потребам особистості, суспільства і держави». 

Тенденції і орієнтири становлення та розвитку нової системи української 

освіти, суттєві зміни у педагогічній теорії і практиці висувають перед керівниками 

навчальних закладів нові завдання. Управління є тим важелем, тією рушійною 

силою, яка націлена на активізацію діяльності людини шляхом створення 

оптимальних  умов для прояву і розвитку її творчого потенціалу. Керівнику 

освітнього закладу потрібно орієнтуватись у різноманітті сучасних управлінських 

ідей, вивчати і успішно впроваджувати досягнення науки і перспективного 

педагогічного досвіду, організовувати творчу діяльність педагогів, а також 

постійно підвищувати власний професійний рівень. Варто зазначити, що рівень 

професійної компетентності керівника значною мірою впливає на підвищення 

конкурентоспроможності та привабливості освітніх послуг, тому проблема їх 

професійного становлення набуває особливого значення. 

Саме ці положення актуалізують вивчення магістрами курсу «Основи 

професійного становлення керівника навчального закладу». 

Основна мета курсу – актуалізація самовдосконалення, розвиток здатності 

до самооцінки власної професійної діяльності, готовності підвищувати власний 

професійний рівень. Курс сприяє формуванню професійної культури, підвищенню 

професійної компетентності майбутнього керівника навчального закладу, 

необхідних для оптимальної реалізації управлінських функцій і досягнення 

цільових параметрів розвитку навчального закладу. 

Структура курсу «Основи професійного становлення керівника 

навчального закладу» охоплює такі теми: 
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 Зміст професійної діяльності керівника навчального закладу 

 Культурологічний підхід у професійному становленні керівника  

навчального закладу 

 Управлінська культура керівника навчального закладу 

 Компетентнісний підхід у професійному становленні керівника  

навчального закладу 

 Ділове спілкування як засіб ефективної управлінської діяльності 

 Імідж керівника закладу освіти 

 Особисті якості керівника закладу освіти та їх розвиток 

У результаті вивчення навчальної дисципліни у студента мають бути 

сформовані такі компетентності:  

ЗК1. Здатність здійснювати професійну діяльність на основі етичних міркувань, 

соціально відповідально і свідомо, в рамках правового поля.  

ЗК6. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту; 

ЗК7. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

ФК9. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми; 

Програмні результати навчання: 

ПРН9. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 

часу; 

ПРН12. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач; 

ПРН18. Оцінка правових, соціальних та економічних наслідків функціонування 

закладу освіти, демонструвати здатність діяти соціально відповідально та 

громадсько свідомо на основі етичних міркувань (мотивів). 

 

Вивчення курсу «Основи професійного становлення керівника 

навчального закладу» передбачає організацію  самостійної діяльності студентів, 
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до основних видів якої слід віднести: підготовка повідомлень і доповідей; 

розробка змісту дискусій, що пропонуються, самостійне вивчення питань, 

пропонованих під час лекцій. 

 

2. Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Сутність менеджменту як специфічного виду діяльності людини. Зміст понять 

“управління”, “менеджмент”. Управлінський цикл. Основні функції управління: 

планування, мотивація, організація, контроль. Особливості управління освітніми 

системами. Керівник як менеджер освіти. 

Тема 2. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ 

КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Зміст професійної культури керівника закладу освіти.  Педагогічна культура як 

складова професійної культури керівника закладу освіти.  Критерії та рівні 

сформованості професійної культури керівника закладу освіти. Методика 

визначення рівня розвитку професійної культури керівника навчального закладу. 

Тема 3. УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Управлінська культура як складова професійної культури керівника навчального 

закладу . Сутність управлінської культури керівника сучасної школи. Основні 

види управлінської культури керівника навчального закладу. Напрями 

формування управлінської культури керівників школи. Фактори формування 

управлінської культури. Критерії сформованості управлінської культури 

керівника школи 

Тема 4. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Зміст і структура управлінської компетентності керівника навчального 

закладу.Зміст професійної компетентності керівника закладу освіти. Моделі 

управлінської компетентності. Лідерська компетентність керівника закладу 

освіти.  Підвищення рівня управлінської компетентності.   
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Тема 5. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Управлінське спілкування, його особливості, функції, види. Типи управлінського 

спілкування.  Рівні спілкування. Техніка і моделі спілкування. Вербальні і 

невербальні засоби спілкування. Культура мовлення керівника навчального 

закладу, як складова його професійної культури. 

Тема 6. УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Ділова етика як вид професійної етики. Управлінська етика керівника 

навчального закладу. Складові управлінської етики керівника навчального 

закладу. Етичні норми і принципи.  

Тема 7. ІМІДЖ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

Сутність поняття «імідж керівника навчального закладу». Імідж як образ 

керівника навчального закладу. Структура іміджу керівника навчального закладу. 

Роль іміджу керівника у підвищенні конкурентоздатності навчального закладу. 

Створення керівником навчального закладу власного позитивного іміджу. 

Тема 8. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ З ПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

Поняття стилю керівництва, компоненти стилю керівництва. Демократичний 

стиль керівництва педагогічним колективом. Авторитарний стиль керівництва 

педагогічним колективом. Ліберальний стиль керівництва педагогічним 

колективом. Поєднання стилів керівництва. 

Тема 9. ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ РОЗВИТОК 

Якості особистості керівника, що мають вирішальний вплив на управлінську 

діяльність. Психологічні, інтелектуальні, професійні й соціальні риси 

керівника. Структура особистості здібного організатора. Методики оцінки 

професійно важливих якостей керівника. 
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1. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

 
Кількість годин 

 

Усього 
У тому числі  

Лек Сем  С.Р І.Р.  

Розділ 1.   

ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
9 2 2  5   

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У 

ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ 

КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

 

12 4 4  4   

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 

11 4 2  5   

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У 

ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ 

КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
 

12 4 4  4   

ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ЕФЕКТИВНОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

13 4 4  5   

Усього годин 48 18 16  22   

Розділ 2.   

УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ. 

 

8 2 2  4   

ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 

 
10 2 4  4   

СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА 

КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ 

ЗПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

 

9 2 2  5   

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА 

ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ РОЗВИТОК 

РОЗВИТОК 

 

10 2 4  4   

Усьго годин: 58 8 10  40   

ІНДЗ  

Творче завдання (реферат)      20  

Всього: 120 26 26  40 20  

 

4 Теми лекцій 



10 

 

  

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
2 

2 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2 

3 ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2 

4 УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 2 
5 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
2 

6 ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

2 

7 ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2 

8 КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

2 

9 УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ. 

2 

10 ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 2 
11 СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ ЗПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

2 

12 ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ 

РОЗВИТОК 

2 

13 РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
2 

 Всього 26 

 

5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 
1 ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
2 

2 КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2 

3 ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ 

КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 
2 

4 УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 2 

5 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 
СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2 

6 ЛІДЕРСЬКА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

2 

7 ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
2 

8 КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

2 

9 УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ. 
2 
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10 ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 2 

11 СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ ЗПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 

2 

12 ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ 

РОЗВИТОК 

2 

13 РІВНІ УПРАВЛІНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

2 

 ВСЬОГО 26 

  

6. Теми практичних занять 

Непередбачені навчальним планом 

                                                                                                              

7. Теми лабораторних занять 

Непередбачені навчальним планом 

 

8. Самостійна робота 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1. ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

5 

2. КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 

СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

5 

3. УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 5 

4. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНОМУ 
СТАНОВЛЕННІ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

5 

5. ДІЛОВЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ЕФЕКТИВНОЇ 

УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
5 

6. УПРАВЛІНСЬКА ЕТИКА КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ. 
5 

7. ІМІДЖ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ 5 

8. СТИЛЬ КЕРІВНИЦТВА – ОСНОВА КОМУНІКАЦІЇ КЕРІВНИКА 

НАВЧАЛЬНОГО  ЗАКЛАДУ ЗПЕДАГОГІЧНИМ КОЛЕКТИВОМ 
5 

9. ОСОБИСТІ ЯКОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ ТА ЇХ 

РОЗВИТОК 
4 

 Разом  48 

 

9. Індивідуальні завдання 

 

1. Демократизація та її роль у забезпеченні розвитку сучасного освітнього 

закладу 

2. Роль професійної компетентності керівника школи  у забезпеченні надання 

якісних освітніх послуг 

3. Особистісно зорієнтований підхід до управління сучасним навчальним 

закладом 

4. Створення в навчальному закладі системи особистісно зорієнтованого 

управління 
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5. Імідж керівника навчального закладу як складова іміджу навчального 

закладу 

6. Формування позитивного іміджу керівника як умова підвищення 

конкурентоздатності навчального закладу 

7. Роль комунікативної культури керівника в створенні сприятливого 

психологічного клімату в колективі навчального закладу 

8. Лідерська компетентність керівника навчального закладу як умова 

ефективності управлінської діяльності. 

9. Культура мовлення керівника навчального закладу, як складова його 

професійної культури. 

10. Особистісні якості керівника навчального закладу, що обумовлюють 

ефективність управлінської діяльності. 

11. Роль інформаційної культури керівника навчального закладу в прийнятті 

управлінського рішення. 

12. Місце і роль сучасних комунікацій в процесі управління. 

13. Педагогічна культура як складова професійної культури керівника закладу 

освіти. 

14. Моделі управлінської компетентності керівника навчального закладу. 

15.  Управлінська етика керівника навчального закладу як складова його 

професійної культури. 

16. Вплив інформаційної культури керівника навчального закладу на 

ефективність прийняття управлінського рішення. 

17.  Стиль керівництва як основа комунікації керівника з педагогічним 

колективом. 

18. Управлінська майстерність як основу  ефективного управління діяльністю 

освітньої установи. 

 
10. Методи навчання 

 

Передбачається комплексне використання різноманітних методів організації 

і здійснення навчально-пізнавальної діяльності студентів та методів 

стимулювання і мотивації їх навчання, що сприяють розвитку творчих засад 

особистості майбутнього вчителя початкового навчання, з урахуванням 

індивідуальних особливостей учасників навчального процесу й спілкування. 

З метою формування професійних компетенцій широко використовуються 

традиційні (усне опитування, тестування, бесіда, лекції, семінар та ін.) та 

інноваційні методи навчання, що забезпечують комплексне оновлення 

традиційного педагогічного процесу. Це, наприклад, комп’ютерна підтримка 

навчального процесу, впровадження інтерактивних методів навчання (робота в 
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малих групах, мозковий штурм, ситуативне моделювання, опрацювання 

дискусійних питань, кейс-метод тощо). 

Теоретичні знання неможливо засвоїти без наочних матеріалів, тому 

передбачено використання таблиць, схем, моделювання, проектування, рольових 

ігор, практичних вправ та ін. 

11. Методи контролю 

 Педагогічний контроль здійснюється з дотриманням вимог об’єктивності, 

індивідуального підходу, систематичності і системності, всебічності та 

професійної спрямованості контролю.  

 Будуть широко використані такі методи усного, письмового контролю, які 

мають сприяти підвищенню мотивації студентів-майбутніх фахівців до 

навчально-пізнавальної діяльності. Відповідно до специфіки фахової підготовки 

перевага надається усному, письмовому, практичному і тестовому контролю: 

опитування, розв’язання практичних завдань, тестування, самостійні роботи, 

дискусії, круглі столи, експертиза, колоквіум, само оцінювання та ін.  

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти  

 
С1-С8 

(семінарські 

заняття) 

КР1 

(контрольна 

робота) 

С9-С16 

(семінарські 

заняття) 

КР2 

(контрольна 

робота) 

ІНДЗ Підсумкова 

до 

екзамену 

Екзамен Підсумкова 

семестрова 

Оцінювання здійснюється за п’ятибальною системою 

 

   

Вага оцінки 

=0,5 

Вага 

оцінки=1,2 

Вага оцінки 

=0,5 

Вага 

оцінки=1,2 

Вага 

оцінки=1,6 

 

 

 

 

60 балів 

 

 

 

 

40 балів 

 

 

 

 

100 балів 
5*8*0,5 =20 

бали 

5*1,2 =6 балів 5*8*0,5 =20 

бали 

5*1,2 =6 

балів 

5*1,6 =8 

балів 

 
За участь у науково-практичній конференції з педагогіки з публікацією тез (з 

наданням копії публікації) студент може отримати додатково 25 балів  

 
 

Поточна оцінка на семінарських заняттях визначається за такими 

критеріями: 
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«5» – студент демонструє всебічне, систематичне, глибоке знання і 

розуміння програмного матеріалу; вміння вільно виконувати завдання, 

передбачені навчальною програмою; творчі здібності в розумінні, викладенні і 

використанні навчального матеріалу; уміння творчого застосування теоретичних 

знань на практиці, активність у роботі семінару; 

«4» – студент демонструє систематичні знання теоретичного матеріалу, 

уміння інтерпретувати сутність основних понять навчального курсу, наводити 

приклади з педагогічної практики; 

«3» – студент демонструє репродуктивне відтворення матеріалу курсу під 

час доповіді, або робить доповнення під час обговорення питань; 

«2» – студент робить незначні доповнення під час обговорення питань 

семінарського заняття; 

2. Оцінювання  контрольної роботи здійснюється за критеріями: 

«5» – обґрунтована повна, систематизована відповідь на усі запитання 

КР, з використанням творчого підходу і умінь пов’язувати теоретичні аспекти 

курсу з педагогічною практикою. 

«4» – обґрунтована повна, систематизована відповідь на усі запитання 

МКР, з використанням творчого підходу і незначними неточностями у 

формулюваннях понять; 

«3» –репродуктивна відповідь на усі запитання КР; 

«2» – репродуктивна відповідь на 2 запитання КР із значними 

неточностями та помилками; 

3. Оцінювання виконання студентами індивідуальних творчих  завдань 

здійснюється за критеріями: 

«5» – ІТЗ виконане самостійно, в повному обсязі, у змісті відображено 

актуальність, мету, завдання, окреслені сучасні підходи до даної проблеми, 

вказана власна точка зору, виокремлені ґрунтовні висновки, оформлена робота 

згідно вимог. 
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«4» – ІТЗ виконане самостійно, у змісті відображено актуальність, але не 

зовсім точно сформульовано мету, завдання, наявні різні підходи до даної 

проблеми, є спроба окреслення власної точки зору, показані загальні висновки, 

оформлена робота згідно вимог. 

«3» – ІТЗ виконане самостійно, у змісті є спроба обґрунтування важливості 

теми; мета, завдання поверхово сформульовані, наявний загальний зміст роботи, 

вказані загальні висновки, оформлена робота згідно вимог. 

«2» – ІТЗ виконане частково, обґрунтування вибору теми відсутнє; мета, 

завдання визначені не належним чином, зміст роботи не чітко розкритий, 

висновки носять описовий характер. 

 

4. Оцінювання екзамену здійснюється за критеріями: 

36-40 балів (відмінно) – студент дає повні, ґрунтовні відповіді на усі запитання 

екзаменаційного білету, демонструє всебічне систематичне, глибоке знання і 

розуміння програмного матеріалу, вміння самостійно їх використовувати у  

професійній діяльності;  

30-35 балів (добре) – студент демонструє повне знання і розуміння програмного 

матеріалу; має труднощі з відповідями на запитання методичного або 

практичного блоку; 

24-29 балів (задовільно)– студент репродуктивно відтворює теоретичний 

матеріал курсу, демонструє епізодичні уміння й навички застосовувати здобуті 

знання на практиці; 

1-28 бали (незадовільно) – студент репродуктивно відтворює окремі положення 

та поняття курсу, не може дати відповідь на два запитання білета.  

 

Підсумкова шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала  

ЄКТС 

 

 

Оцінка за національною шкалою  
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90-100 А відмінно    

82-89 В добре  

74-81 С 

64-73 D задовільно  

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно  

 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 

(історія педагогіки) 

 

 За участь у науково-практичній конференції з педагогіки з публікацією тез 

студент може отримати 25 балів 

 
Оцінювання на семінарських заняттях визначається за такими критеріями: 

 

 

Оцінка Критерії   

5 

 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої теми, 

вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на поставлені 

питання повна, насичена глибокими та розгорнутими судженнями. Викладений 

матеріал має доказовий, логічний і послідовний характер. Студент володіє 

способами концентрованого викладу матеріалу. Демонструє творче застосування 

знань при переформатуванні запитання. У відповіді майже не трапляються 

мовленнєві помилки. 

С1-С6 

(семінарські 

заняття) 

КР1 

(контрольна 

робота) 

С7-С12 

(семінарські 

заняття) 

КР2 

(контрольна 

робота) 

ІНДЗ Підсумкова 

до 

екзамену 

Екзамен Підсумкова 

семестрова 

Оцінювання здійснюється за п’ятибальною системою 

 

   

Вага оцінки 

=0,5 

Вага 

оцінки=1,2 

Вага оцінки 

=0,5 

Вага 

оцінки=1,2 

Вага 

оцінки=1,6 

 

 

 

 

60 балів 

 

 

 

 

40 балів 

 

 

 

 

100 балів 
5*6*0,5 =15 

бали 

5*1.5 =7,5 

балів 

5*6*1 =15 

бали 

5*1.5 =7,5 

балів 

5*3 =15 

балів 



17 

 

  

«4» 

 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. Відповідь 

структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності викладу. 

Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. Студент вільно 

оперує знаннями, може застосовувати їх у новій навчальній ситуації.  У 

відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

 

«3» 

 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий та 

послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання завдань 

репродуктивного характеру.  

У відповідях відсутні посилання на фундаментальні дослідження з певної 

проблеми. Відповідь має формальний характер, відсутня чіткість, 

структурованість. Студент використовує лише окремі знання у новій навчальній 

ситуації. У відповіді наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

 

«2»  

студент робить незначні доповнення під час обговорення питань 

семінарського заняття;. 

 

 

2. Оцінювання  контрольної роботи здійснюється за критеріями: 

«5» – обґрунтована повна, систематизована відповідь на усі запитання 

КР, з використанням творчого підходу і умінь пов’язувати теоретичні аспекти 

курсу з педагогічною практикою. 

«4» – обґрунтована повна, систематизована відповідь на усі запитання 

МКР, з використанням творчого підходу і незначними неточностями у 

формулюваннях понять; 

«3» – репродуктивна відповідь на усі запитання КР; 

«2» – репродуктивна відповідь на 2 запитання КР із значними 

неточностями та помилками; 

3. Оцінювання виконання студентами індивідуальних творчих  завдань 

здійснюється за критеріями: 

«5» – ІТЗ виконане самостійно, в повному обсязі, у змісті відображено 

актуальність, мету, завдання, окреслені сучасні підходи до даної проблеми, 

вказана власна точка зору, виокремлені ґрунтовні висновки, оформлена робота 

згідно вимог. 
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«4» – ІТЗ виконане самостійно, у змісті відображено актуальність, але не 

зовсім точно сформульовано мету, завдання, наявні різні підходи до даної 

проблеми, є спроба окреслення власної точки зору, показані загальні висновки, 

оформлена робота згідно вимог. 

«3» – ІТЗ виконане самостійно, у змісті є спроба обґрунтування важливості 

теми; мета, завдання поверхово сформульовані, наявний загальний зміст роботи, 

вказані загальні висновки, оформлена робота згідно вимог. 

«2» – ІТЗ виконане частково, обґрунтування вибору теми відсутнє; мета, 

завдання визначені не належним чином, зміст роботи не чітко розкритий, 

висновки носять описовий характер. 

 

4. Оцінювання екзамену здійснюється за критеріями: 

36-40 балів (відмінно) – студент дає повні, ґрунтовні відповіді на усі запитання 

екзаменаційного білету, демонструє всебічне систематичне, глибоке знання і 

розуміння програмного матеріалу, вміння самостійно їх використовувати у  

професійній діяльності;  

30-35 балів (добре) – студент демонструє повне знання і розуміння програмного 

матеріалу; має труднощі з відповідями на запитання методичного або 

практичного блоку; 

24-29 балів (задовільно)– студент репродуктивно відтворює теоретичний 

матеріал курсу, демонструє епізодичні уміння й навички застосовувати здобуті 

знання на практиці; 

1-28 бали (незадовільно) – студент репродуктивно відтворює окремі положення 

та поняття курсу, не може дати відповідь на два запитання білета.  

 

Підсумкова шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Шкала  

ЄКТС 

 

 

Оцінка за національною шкалою  
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90-100 А відмінно    

82-89 В добре  

74-81 С 

64-73 D задовільно  

60-63 E 

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно  

 
 

 

 

13. Методичне забезпечення 

1. Навчальна програма дисципліни  

2. Робоча програма дисципліни.  

3. Підручники та навчальні посібники. 

4. Нормативно-правові документи в галузі системи освіти України:  

5.Конспект лекцій. 

6.Презентації. 

7.Роздатковий матеріал. 

14. Рекомендована література 

 

1. Алфімов В. Модернізація на основі нових методів управління [Текст] / 

В. Алфімов // Підручник для директора: Журнал управлінської 

компетентності. - 2008. - № 3. - С. 63-65. 

2. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту/ Б.  Андрушків. - 

Львів : Світ, 1995. - 296 с. 

3. Бегей В.М. Управління загальноосвітньою школою. - Львів: ЛДУ, 1995.-

229 с. 

4. Белолипецкий В.К., Павлова Jl.Г. Этика и культура управления: учеб. -

практич. пособ. / В.К. Белолипецкий, Л.Г. Павлова. - М.: НКЦ «Март», 

2004. - 384 с. 

5. Беляцький Н.П. Основы лидерства: Учебн. пособие /Н.П. Беляцкий. - М: 
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Новое знание, 2002. - 250 с. 

6. Бех І.Д. Виховання особистості: у 2 кн. Кн. 2 : Особистісно -

орієнтований підхід : науково-практичні засади : Навч.-метод, посібник 

/ І.Д. Бех. - К.: Либідь, 2003. - 344 с. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей/ Д.Б. 

Богоявленская. - М. : Академия, 2002. - 320 с. 

8. Большой энциклопедический словарь : в 2 т. / под ред. А.М.  Прохорова. 

— М. : Сов. энцикл., 1991. - Т. 1. - 780 с. 

9. Бороздина Г.В. Психология делового общения [Текст]/ Г.В.Бороздина. - 

2-е изд. - М. : Инфра-М, 2008. - 294 с. 

10. Браун Л. Имидж - путь к успеху / Пер. з англ. - Спб. : Питер - 

Пресс, 1996. - 288 с. 

11. Васильченко Л.В. Управлінська культура і компетентність 

керівника / Л.В. Васильченко. - X. : Вид.група «Основа», 2007. - 176 с. 

12. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Культура и искусство речи. 

Современная риторика. - Ростов-на-Дону : Феникс, 1998 г. - 576 с. 

13. Вдовиченко Р.П. Управлінська компетентність керівника школи / Р.П. 

Вдовиченко. - X. : Вид. група «Основа», 2007. - 112 с. 

14. Виноградський М.Д. Організація праці менеджера: навч. посібн. [для 

студ. екон. ВНЗ] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. 

Шканова. - К. : Вид-во Кондор, 2003. - 414 с. 

15. Выхинский О. Менеджмент: [Учебник] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. 

- [2-е изд.]. - М. : Гардарика, 2003. - 415 с. 

16. Возний І.В. Оновлення управління навчальним закладом / В.  Возний // 

Управління школою. - 2009. - № 4 (232). - С. 35-38. 

17. Даниленко JI. Освітній менеджмент: Навчальний посібник / За ред. Л. 

Даниленко, Л. Карамушки. - К. : Шкільний світ, 2003 - 400 с. 

18. Деркач A.A. Акмеология: личностное и профессиональное развития 

человека / A.A. Деркач Кн. 1-5. Акмеологические основы 

управленческой деятельности. Кн. 2. - М. : РАГС, 2000. - 536 с. 
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освітою / Єльникова Г.В. // Імідж сучасного педагога. Науково -

практичний освітньо-популярний часопис. - 2000. - № 3-4 (14-15). - 

С.28-29. 

22. Єльникова Г. Моніторинг діяльності керівника школи/ Г.  Єльникова// 

Директор школи, ліцею, гімназії.- 2003.- № 1. - С.97- 

23. Єльникова Г.В. Наукові основи розвитку управління загальною 

середньою освітою в регіоні : Монографія. - К. : ДАККО, 1999.-303 с. 

24. Зайцева O.A., Радугин A.A., Радугин К.А., Рогачева Н.И., Основы 

менеджмента : учебное пособие для вузов. - М. : Центр, 1998.-429 с. 

25. Зинкевич-Евстигнеева Т. Фролов Д Грабенко Т. Технология 

создания команды. - СПб. : Речь, 2002. - 216 с. 
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2005. - 440 с. 
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	1. Мета і завдання навчальної дисципліни
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