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Назва 

дисципліни 

Кафедра, яка 

пропонує 

дисципліну 

Шифр за 

ОПП 

Кількість 

кредитів 

Загальний 

обсяг год. 

Перелік компетентностей, 

що забезпечує дисципліна 

Програмні результати 

навчання, досягнення яких 

забезпечує навчальна 

дисципліна 

Короткий опис дисципліни 

Діяльність 

керівника 

закладу освіти в 

умовах 

впровадження 

Концепції «Нова 

українська 

школа» 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК 01 5 150 ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК4. Здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної 

мети;  

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів 
навчального закладу; 
ФК5. Здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі 
управління навчальним 
закладом;  
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
навчального закладу, 
приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 
ФК10. Здатність управляти 
навчальним закладом та його 
розвитком. 
ФК11. Здатність планувати і 
виконувати наукові та 
прикладні дослідження, 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в навчальному 

закладі та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

навчальним закладом; 

ПРН5. Планувати діяльність 

навчального закладу в 

стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління навчальним 

закладом; 

ПРН12.Уміти делегувати 

повноваження та керівництво 

навчальним закладом 

(навчальним підрозділом); 
ПРН13.Уміти планувати і 

Мета дисципліни: 

дослідження  імплементації 

сучасних тенденцій 

впровадження Концепції 

«Нова українська школа» у 

практичну діяльність закладів 

освіти та ефективне 

управління цими процесами; 

оволодіння інноваційними 

методиками керування 

закладами в умовах мінливого 

середовища. 

Завдання дисципліни: 

надання здобувачам вищої 

освіти базових знань щодо: 

нормативно-правової бази 

впровадження Концепції 

«Нова українська школа»  в 

практичну діяльність закладів 

освіти; формування навичок 

ефективного управління 

закладами освіти з 

використанням новітніх 

методів; усвідомлення 

системи стандартів освіти та 

державного регулювання 

якості освітніх послуг; 

засвоєння теоретичних та 

практичних питань 

організаційної діяльності 

керівника та управлінської 



презентувати їх результати. 
ФК12. Здатність 
застосовувати основи 
педагогіки і психології в 
освітньому процесі у 
навчальних закладах. 

здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення навчального 
закладу. 

команди закладу освіти; 

управління саморозвитком 

особистості та мотиваційного 

розвитку колективу; 

розвинення навичок 

ефективного керівництва; 

застосування сучасних 

принципів та напрямів 

наукової організації 

діяльності керівників закладів 

освіти. 

Моніторинг 

якості освіти 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів 
навчального закладу; 
ФК5. Здатність створювати та 
організовувати ефективні 
комунікації в процесі 
управління навчальним 
закладом; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
навчального закладу, 
приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 
ФК10. Здатність управляти 
навчальним закладом та його 
розвитком. 
ФК11. Здатність планувати і 
виконувати наукові та 
прикладні дослідження, 
презентувати їх результати. 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в навчальному 

закладі та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН5. Планувати діяльність 

навчального закладу в 

стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН7. Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з представниками 

різних професійних груп та в 

Мета дисципліни: 

засвоєння здобувачами вищої 

освіти цілісної системи 

теоретичних знань із 

моніторингу якості освіти, 

формування готовності до 

практичної діяльності 

майбутніх керівних кадрів з 

процесів оцінювання в 

освітній галузі і застосування 

практичних навичок у 

професійно-педагогічній 

діяльності. 

Завдання дисципліни: 

сформувати уявлення про 

професіоналізм, професійну 

компетентність педагога;  

окреслити науково-теоретичні 

засади професійної 

компетентності працівника 

освіти; спрямувати увагу 

здобувачів вищої освіти на 

необхідність вивчення 

технології здійснення 

моніторингу якості, його 

значущість для формування 

професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців освіти; сформувати 



ФК12. Здатність 
застосовувати основи 
педагогіки і психології в 
освітньому процесі у 
навчальних закладах. 
ФК13. Здатність до 
самостійного опанування 
новими знаннями, 
використання сучасних 
освітніх та дослідницьких 
технологій; 
ФК14. Здатність формулювати 
задачі моделювання, 
створювати і досліджувати 
математичні та комп’ютерні 
моделі, застосовувати 
статистичні методи й моделі 
для аналізу об’єктів і процесів 
у освітній сфері. 

міжнародному контексті; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління навчальним 

закладом; 

ПРН9. Вміти спілкуватись в 

професійних і наукових колах 

державною та іноземною 

мовами; 

ПРН10. Демонструвати 

лідерські навички та вміння 

працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення навчального 
закладу. 

алгоритм здійснення 

моніторингу якості 

підготовки і застосування 

результатів моніторингу для 

підвищення рівня професійної 

компетентності; навчити 

розробляти показники якості 

особистісно професійного 

зростання і різнобічного 

розвитку особистості;  

розкрити зміст поняття 

«моніторинг», «якість 

освітнього процесу», 

узагальнити основні 

характеристики моніторингу 

як методу оцінювання якості 

знань, з’ясувати стан 

проблеми оцінювання знань, 

умінь і навичок в сучасній 

теорії якості освіти;  

визначити та обґрунтувати 

критерії якості та рівні 

підготовки 

майбутніх педагогічних 

працівників закладів освіти . 

Техніка 

управлінської 

діяльності 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК2 5 150 ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК10. Здатність управляти 
організацією та її розвитком. 
 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН5. Планувати діяльність 

організації в стратегічному та 

тактичному розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

Мета дисципліни: 

полягає у вивченні навчальної 

дисципліни є процеси діючі в 

організації, комунікації в 

закладі освіти, процес 

створення, передачі та 

зберігання документів, 

організаційна культура 

закладу освіти. Предметом 

вивчення навчальної 

дисципліни є тенденції, 

протиріччя, закономірності, 

закони і принципи створення, 

побудови, функціонування й 

розвитку організаційної 



враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН12. Вміти делегувати 

повноваження та керівництво 

організації (підрозділом); 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення організації. 

культури, комунікацій в 

закладі освіти як 

самоорганізованих, 

саморозвинених відкритих 

систем. 

Завдання дисципліни: 

формування системи 

теоретичних і прикладних 

знань у галузі управлінської 

діяльності, розвиток 

здібностей, які дають змогу 

займатись адміністративною 

та управлінською діяльністю; 

засвоєння здобувачами вищої 

освіти базових знань про 

психологічну сутність 

адміністративної роботи, 

управління, визначення ролі 

менеджерів різних рівнів у 

створенні сприятливого 

психологічного клімату; 

сформувати у майбутнього 

фахівця основні уявлення про 

внутрішні та зовнішні 

комунікацій в закладі освіти; 

формувати систему 

документації з питань, що 

стосуються діяльності 

навчального закладу в 

ринкових умовах; визначати 

критерії ефективної 

організаційної культури; 

формування професійних 

компетенцій для здійснення 

ефективного професійно-

педагогічного спілкування; 

формування індивідуального 

стилю професійно-

педагогічного спілкування; 

розкриття основних 



характеристик та знання 

особливостей сучасного 

діловодства в Україні 

Корпоративне 

управління 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 
ефективного 
самоменеджменту; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів організації; 
ФК6. Здатність формувати 
лідерські якості та 
демонструвати їх в процесі 
управління людьми; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати 
ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організацією; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, 

методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове 

забезпечення організації. 

Мета дисципліни: 

ознайомлення здобувачів із 

теоретичними основами 

корпоративного управління, 

інституційними та 

інформаційними 

інструментами забезпечення 

функціонування системи 

корпоративного управління та 

вітчизняних підприємствах 

сфери сільського 

господарства. 

Завдання дисципліни: 

теоретична та практична 

підготовка здобувачів вищої 

освіти фаху з питань: 

застосування теоретичних 

аспектів корпоративного 

управління в практичній 

діяльності;  використання 

основних елементів та 

принципів корпоративного 

контролю, механізм його 

здійснення в діяльності 

підприємств;  застосування 

методів оцінювання 

економічної ефективності 

корпоративного управління. 

Педагогіка та 

освітні технології 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК3 4 120 ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК4. Здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

Мета дисципліни: 

формування у здобувачів 

вищої 

освіти наукових понять про 

педагогічні технології, їх цілі 

і завдання, оволодіння 

основними інноваційними 

положеннями та уміннями 



мети;  

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); 
ФК1. Здатність обирати та 
використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених 
цілей та міжнародних 
стандартів; 
ФК2. Здатність 
встановлювати цінності, 
бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими навчальний 
заклад визначає подальші 
напрями розвитку, розробляти 
і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани; 
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 
ефективного 
самоменеджменту; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів 
навчального закладу; 
ФК10. Здатність управляти 
навчальним закладом та його 
розвитком. 
ФК11. Здатність планувати і 
виконувати наукові та 
прикладні дослідження, 
презентувати їх результати. 
ФК12. Здатність 
застосовувати основи 
педагогіки і психології в 
освітньому процесі у 
навчальних закладах. 
ФК13. Здатність до 
самостійного опанування 
новими знаннями, 

проблеми в навчальному 

закладі та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

навчальним закладом; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН7. Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з представниками 

різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

ПРН10. Демонструвати 

лідерські навички та вміння 

працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

ПРН11. Забезпечувати 

особистий професійний 

розвиток та планування 

власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати 

повноваження та керівництво 

навчальним закладом 

(навчальним підрозділом);. 

застосувати їх у майбутній 

діяльності. 

Завдання дисципліни: 

ознайомлення здобувачів 

вищої освіти з педагогічними 

технологіями у навчанні та 

показ їх важливого місця і 

ролі у педагогічній науці; 

озброєння майбутніх 

управлінців в освітній сфері з 

методиками вивчення та 

впровадження передових 

педагогічних технологій у 

навчальний процес 



використання сучасних 
освітніх та дослідницьких 
технологій. 

Сучасні 

програмні 

продукти та 

Інтернет 

технології в 

освіті 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні;  

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК1. Здатність обирати та 
використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених 
цілей та міжнародних 
стандартів; 
ФК2. Здатність 
встановлювати цінності, 
бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими навчальний 
заклад визначає подальші 
напрями розвитку, розробляти 
і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани; 
ФК3. Здатність до 
саморозвитку, навчання 
впродовж життя та 
ефективного 
самоменеджменту; 
ФК13. Здатність до 
самостійного опанування 
новими знаннями, 
використання сучасних 
освітніх та дослідницьких 
технологій. 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в навчальному 

закладі та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

навчальним закладом; 

ПРН5. Планувати діяльність 

навчального закладу в 

стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління навчальним 

закладом; 

ПРН9. Вміти спілкуватись в 

професійних і наукових колах 

державною та іноземною 

мовами; 

Мета дисципліни: 

сформувати знання, вмiння i 

навички, необхiднi для 

рацiонального використання 

засобiв 

сучасних iнформацiйних 

технологiй при розв’язуваннi 

задач, пов’язаних з 

опрацюванням 

iнформацiї, та застосування їх 

в науковій і професійній 

діяльності. 

Завдання дисципліни: 

засвоєння основних понять 

про сучаснi iнформацiйнi 

технологiї, апаратнi i 

програмнi засоби, умінь і 

навичок пов’язаних з роботою 

в середовищі прикладних 

програм та мережі Інтернет. 



ФК14. Здатність 

формулювати задачі 

моделювання, створювати і 

досліджувати математичні та 

комп’ютерні моделі, 

застосовувати статистичні 

методи й моделі для аналізу 

об’єктів і процесів у освітній 

сфері. 

ПРН11. Забезпечувати 

особистий професійний 

розвиток та планування 

власного часу. 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення навчального 
закладу. 

Кадровий 

менеджмент 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК4 5 150 ЗК4. Здатність мотивувати 

людей та рухатися до спільної 

мети;  

ЗК5. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань (мотивів); 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів 
навчального закладу; 
ФК8. Здатність 
використовувати психологічні 
технології роботи з 
персоналом. 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
навчального закладу, 
приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 
ФК10. Здатність управляти 
навчальним закладом та його 
розвитком. 
ФК12. Здатність 
застосовувати основи 
педагогіки і психології в 
освітньому процесі у 
навчальних закладах. 
ФК13. Здатність до 
самостійного опанування 
новими знаннями, 
використання сучасних 
освітніх та дослідницьких 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в навчальному 

закладі та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

навчальним закладом; 

ПРН5. Планувати діяльність 

навчального закладу в 

стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН7. Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з представниками 

різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення навчального 
закладу. 

Мета дисципліни: 

формування системи 

фундаментальних знань з 

кадрового менеджменту, 

способів, механізмів та 

інструментарію системного 

управління організацією; 

базових знань та практичних 

навичок, необхідних для 

розробки та здійснення 

кадрової політики в сучасних 

організаціях, забезпечення 

цілеспрямованого 

використання персоналу 

організації. 

Завдання дисципліни: 

 здійснення аналізу 

теоретичних та практичних 

аспектів реалізації кадрової 

політики;  освоєння 

понятійного апарату в сфері 

кадрової політики, 

механізмів, закономірностей і 

принципів її формування;  

формування знань і умінь в 

області аналізу кадрової 

політики, визначення 

зовнішніх і внутрішніх 

чинників, що впливають на 

формування і розвиток 



технологій. кадрової політики;  

оволодіння знаннями і 

навичками в області реалізації 

технологій кадрової політики;  

формування навичок 

проектування ефективної 

кадрової політики, що сприяє 

реалізації  стратегічних 

планів;  оволодіння знаннями 

щодо теорії та практики 

кадрової політики організації;  

формування знань про 

кадрову стратегію організації 

та систему стратегічного 

менеджменту персоналу;  

оволодіння знаннями щодо 

формування кадрового складу 

організації та стратегії 

інноваційного розвитку 

кадрового потенціалу. 

Управління 

проектами 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК1. Здатність проведення 

досліджень на відповідному 

рівні; 

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності); 

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій; 

ФК 2. Здатність 

встановлювати цінності, 

бачення,місію, цілі та 

критерії, за якими організація 

визначаєподальші напрями 

розвитку, розробляти і 

реалізовувативідповідні 

стратегії та плани; 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх 

вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

організаціями; 

ПРН4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН5. Планувати діяльність 

організації в стратегічному та 

Мета дисципліни: 

засвоєння здобувачами вищої 

освіти теоретичних знань та 

формування цілісного 

уявлення щодо процесів 

ініціації, планування, 

виконання, контролю, 

моніторингу, оцінки 

ефективності та завершення 

освітніх проєктів з 

використанням стандартів, 

методів, інструментів 

проєктного менеджменту. 

Завдання дисципліни: 

оволодіння знаннями, які 

відображають зміст, 

структуру та методологію 

розроблення й управління 

освітніми проєктами; 

формування певних вмінь та 



ФК 5. Здатність створювати 

та організовувати ефективні 

комунікації в процесі 

управління. 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
організації, приймати 
ефективні управлінські 
рішення та забезпечувати їх 
реалізацію. 

тактичному розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність. 

навичок для вирішення 

освітніх проблем і реалізації 

освітніх ініціатив за 

допомогою проєктних 

технологій. 

Ділове 

адміністрування 

Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ВК5 4 120 ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  
ФК1. Здатність обирати та 
використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених 
цілей та міжнародних 
стандартів; 
ФК2. Здатність 
встановлювати цінності, 
бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими навчальний 
заклад визначає подальші 
напрями розвитку, розробляти 
і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів 
навчального закладу; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
навчального закладу, 

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН2. Ідентифікувати 

проблеми в навчальному 

закладі та обґрунтовувати 

методи їх вирішення; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

навчальним закладом; 

ПРН4. Обґрунтовувати та 

управляти проектами, 

генерувати підприємницькі 

ідеї; 

ПРН5. Планувати діяльність 

навчального закладу в 

стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

Мета дисципліни: 

формування у майбутніх 

фахівців сучасного 

системного мислення та 

комплексу спеціальних 

компетентностей у галузі 

ділового адміністрування 

сучасної організації на всіх 

стадіях її життєвого циклу у 

взаємозв'язку із соціально-

економічним оточенням. 

Завдання дисципліни: 

 формування у майбутніх 

фахівців сучасного 

системного мислення, 

комплексу спеціальних знань 

у галузі управління 

підсистемами організації на 

всіх стадіях життєвого циклу 

організації у взаємозв’язку із 

зовнішнім середовищем 

організації та основних 

проблем управління 

організацією в умовах 

ринкової економіки; вивчення 

сутності змін та природи їх 

виникнення, формування у 

майбутніх фахівців наукового 

світогляду та знань 

технології, методів 



приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
навчального закладу, 
приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 
ФК10. Здатність управляти 
навчальним закладом та його 
розвитком. 
ФК12. Здатність 
застосовувати основи 
педагогіки і психології в 
освітньому процесі у 
навчальних закладах. 
ФК13. Здатність до 
самостійного опанування 
новими знаннями, 
використання сучасних 
освітніх та дослідницьких 
технологій. 
ФК14. Здатність 
формулювати задачі 
моделювання, створювати і 
досліджувати математичні та 
комп’ютерні моделі, 
застосовувати статистичні 
методи й моделі для аналізу 
об’єктів і процесів у освітній 
сфері. 
 

відповідальність; 

ПРН7. Організовувати та 

здійснювати ефективні 

комунікації всередині 

колективу, з представниками 

різних професійних груп та в 

міжнародному контексті; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління навчальним 

закладом; 

ПРН10. Демонструвати 

лідерські навички та вміння 

працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

ПРН12. Вміти делегувати 

повноваження та керівництво 

навчальним закладом 

(навчальним підрозділом); 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення навчального 
закладу. 

управління змінами в 

організації, вивчення 

особливостей функціонування 

організацій в умовах 

безпосередніх змін; 

формування професійної 

компетентності фахівців щодо 

створення цілісної системи 

успішного управління 

організацією; формування 

теоретичних знань і 

практичних навичок реалізації 

основних функцій управління 

проектами, набуття навичок 

адаптації та впровадження 

проектних рішень в 

практичну діяльність; 

формування комплексу знань 

щодо базових принципів, 

категорій, методів та 

інструментів управління 

якістю в сучасних 

організаціях, формування 

уяви про системну 

організацію процесів 

управління якістю на 

підприємстві, що відповідає 

вимогам міжнародних 

стандартів. 

Адміністративний 

менеджмент 
Педагогіки, 

психології та 

менеджменту 

ЗК2. Здатність спілкуватися з 

представниками інших 

професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів 

економічної діяльності);  

ЗК3. Навички використання 

інформаційних та 

комунікаційних технологій;  

ПРН1. Критично 

осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний 

науковий, методичний і 

аналітичний інструментарій 

для управління в 

непередбачуваних умовах; 

ПРН3. Проектувати 

ефективні системи управління 

Мета дисципліни: 

формування у здобувачів 

вищої освіти сучасного 

мислення та спеціальних 

знань у галузі 

адміністративного 

менеджменту; набуття умінь 

та формування компетенцій, 

необхідних для виконання 



ФК1. Здатність обирати та 
використовувати концепції, 
методи та інструментарій 
менеджменту, в тому числі у 
відповідності до визначених 
цілей та міжнародних 
стандартів; 
ФК2. Здатність 
встановлювати цінності, 
бачення, місію, цілі та 
критерії, за якими навчальний 
заклад визначає подальші 
напрями розвитку, розробляти 
і реалізовувати відповідні 
стратегії та плани; 
ФК4. Здатність до 
ефективного використання та 
розвитку ресурсів 
навчального закладу; 
ФК9. Здатність аналізувати й 
структурувати проблеми 
навчального закладу, 
приймати ефективні 
управлінські рішення та 
забезпечувати їх реалізацію; 
ФК10. Здатність управляти 
навчальним закладом та його 
розвитком. 
ФК12. Здатність 
застосовувати основи 
педагогіки і психології в 
освітньому процесі у 
навчальних закладах. 
ФК13. Здатність до 
самостійного опанування 
новими знаннями, 
використання сучасних 
освітніх та дослідницьких 
технологій. 
ФК14. Здатність 
формулювати задачі 
моделювання, створювати і 

навчальним закладом; 

ПРН5. Планувати діяльність 

навчального закладу в 

стратегічному та тактичному 

розрізах; 

ПРН6. Мати навички 

прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації 

управлінських рішень в 

непередбачуваних умовах, 

враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні 

міркування та соціальну 

відповідальність; 

ПРН8. Застосовувати 

спеціалізоване програмне 

забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач 

управління навчальним 

закладом; 

ПРН10. Демонструвати 

лідерські навички та вміння 

працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, 

впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач; 

ПРН11. Забезпечувати 

особистий професійний 

розвиток та планування 

власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати 

повноваження та керівництво 

навчальним закладом 

(навчальним підрозділом); 
ПРН13. Вміти планувати і 
здійснювати інформаційне, 
методичне, матеріальне, 
фінансове та кадрове 
забезпечення навчального 
закладу. 

функцій адміністративного 

менеджменту, 

організаційного забезпечення 

та адміністрування діяльності 

організацій публічної сфери. 

Завдання дисципліни: 

узагальнення теоретичних 

засад адміністративного 

менеджменту, розуміння 

основних тенденцій, напрямів 

його еволюції та 

концептуальних основ теорії і 

практики адміністративного 

менеджменту;  вивчення 

сутності, предмету, завдань, 

функцій та механізмів 

адміністративного 

менеджменту, а також 

суб’єктно-об’єктної 

детермінації адміністративної 

діяльності; опанування 

основами методології, 

технологіями та процедурами 

адміністративного 

менеджменту; вивчення основ 

та оволодіння практикою 

утворення організаційної 

системи адміністративного 

менеджменту; опанування 

механізмами та 

інструментарієм 

функціонування 

адміністративного апарату;  

вивчення сучасних засад, 

особливостей і напрямів 

адміністрування діяльності в 

органах публічної влади;  

набуття навичок розробки і 

прийняття управлінських 

рішень на різних. 



досліджувати математичні та 
комп’ютерні моделі, 
застосовувати статистичні 
методи й моделі для аналізу 
об’єктів і процесів у освітній 
сфері. 

рівнях адміністративної 

діяльності; формування 

раціональних 

інформаційнокомунікативних 

зв'язків в системі 

адміністративного 

менеджменту; 

– опанування уміннями 

організовувати процес 

документування в 

управлінні організацією 

публічної сфери, форму 

 


