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1. Інформація про викладача 

Прізвище, ім'я, по батькові: Клочко Алла Олексіївна 

Науковий ступінь 

(спеціальність): 

Кандидат педагогічних наук за спеціальністю 

«Теорія та методика професійної освіти» 

Вчене звання 

(спеціальність): 

Доцент кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту 

Посада: Доцент  кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0622-3419 

Профіль: https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOP

Az0AAAAJ&hl=ru 

e-mail: allalider1410@gmail.com 

Контактний телефон: +38067-426-15-48 

 

2. Інформація про курс навчальної дисципліни 

Кредити ЕКТС: 3 

Лекції: 8 

Лабораторні заняття: - 

Практичні заняття: 8 

Самостійна робота: 74 

Курсова робота: - 

Вид контролю: залік 

Мова викладання: українська 

Форма викладання: очна / дистанційна (з використанням репозитарію та 

програмного ресурсу Zoom)  

 

3. Інформація про доступність в мережі  

Профіль навчальної  

дисципліни 

-   

Репозитарій навчальної 

дисципліни: 

Доступ надається в індивідуальному порядку 

Консультації:  

 

4. Перелік компетентностей та результатів навчання,  

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 

Здатність побачити та сформулювати проблему в управлінні освітньою та 

виховною діяльністю (ЗК 1). 

Здатність імплантувати у професійну діяльність творчий потенціал в 

управлінні освітнім процесом (ЗК 2). 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел 

(ЗК 3). 

https://orcid.org/0000-0003-0622-
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOPAz0AAAAJ&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OMOPAz0AAAAJ&hl=ru
mailto:allalider1410@gmail.com


Очікувані результати навчання: 

Оволодіння знаннями щодо: організації і процесу управління освітньою 

та виховною діяльністю  характеру взаємодії суб’єктів педагогічної системи  

методики прийняття рішень і критеріїв оцінки якості та ефективності 

навчально-виховного процесу в закладі (РН 1). 

Здатність методи та прийоми дослідження ефективності роботи учасників  

навчально-виховного процесу (РН 2). 

Вміння та практичні навички організовувати та контролювати роботу з 

формування контингенту осіб, які навчаються у закладі, відрахування та 

поновлення їх на навчання (РН 3). 

Навички міжособистісної взаємодії(РН 4). 

Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна:  

Обізнаність в питаннях розробки планів навчально-виховної діяльності 

навчального закладу (ПРН 3). 

Вміння та практичні навички проводити пошук інформації та аналізувати, 

систематизувати, узагальнювати її, а також проводити експериментальні та 

теоретичні дослідження і робити обґрунтовані висновки з питань професійної 

діяльності, у тому числі освітньої та виховної діяльності (ПРН 9). 

Навички міжособистісної взаємодії(ПРН 14). 

 

 


