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Біла Церква 2021 

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 

програмного ресурсу https://profosvita.org) 

 

3. Інформація про доступність в мережі 

Профіль навчальної дисципліни  –  

Репозитарій навчальної дисципліни 
Доступ надається в індивідуальному 

порядку 

Консультації 
Онлайн-консультації за попередньою 
домовленістю: (Viber: +38-067-426-

15-48) в робочі дні з 9.00 до 17.00 

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
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4. Перелік компетентностей і результатів навчання, 

що забезпечує навчальна дисципліна 

Компетентності: 
- здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (ЗК5); 

- здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК6);  
- здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими навчальний заклад визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани (ФК2); 

- здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 
самоменеджменту (ФК3); 

- здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів 
навчального закладу (ФК4); 

- здатність аналізувати й структурувати проблеми навчального закладу, 
приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію 
(ФК9); 

- здатність управляти навчальним закладом та його розвитком (ФК19); 
- здатність застосовувати основи педагогіки і психології в освітньому 

процесі у навчальних закладах (ФК12). 
Програмні результати навчання, досягнення яких забезпечує навчальна 

дисципліна: 
- критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний 

науковий, методичний і аналітичний інструментарій для управління в 
непередбачуваних умовах (ПРН1); 

- ідентифікувати проблеми в навчальному закладі та обґрунтовувати 
методи їх вирішення (ПРН2); 

- проектувати ефективні системи управління навчальним закладом 
(ПРН3); 

- застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інфор маційні 
системи для вирішення задач управління навчальним закладом (ПРН8); 

- демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 
задач (ПРН10); 

- забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 
власного часу (ПРН11); 

- вміти делегувати повноваження та керівництво навчальним закладом 
(навчальним підрозділом) (ПРН12). 

 
5. Методи навчання 

Навчання не залежно від форми викладання (очна чи дистанційна) 

передбачає використання словесних (лекція, розповідь, пояснення, бесіда), 

наочних (ілюстрація, демонстрація, спостереження) та практичних 

(практична робота, тренувальні і творчі вправи) методів навчання.  
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Під час лекційних занять використовуються презентації, які поєднують 

словесні та наочні методи навчання, що дає можливість здобувачам вищої 

освіти акумулювати знання.  

Під час практичних занять застосовуються словесні та практичні 

методи навчання, які спрямовані на формування у здобувачів вищої освіти 

здібностей пізнання, а саме: дискусії, індивідуальна та  командна форма 

роботи, кейси. 

Самостійна робота базується на наочних та практичних методах 

навчання і направлена на самостійне оволодіння здобувачами вищої освіти 
знаннями за темами навчальної дисципліни. 

 
6. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування освіченого та 
високопрофесійного керівника закладу освіти, якому притаманне ефективне 

та критичне мислення, професійна компетентність щодо організаційної 
культури управління закладом освіти, організаторські та комунікативні 

здібності, знання, уміння та навички налагодження навчально -виховного 
процесу та створення ефективного взаємозв’язку між усіма учасниками 

освітнього процесу (адміністрація, колектив, 4 учні та батьки), які необхідні в 
управлінській діяльності для досягнення важливої мети – надання якісних 
знань. 

Завданням вивчення навчальної дисципліни є формування у здобувачів 
вищої освіти компетентностей зазначених в пункті 4 цього силабусу. 

 

7.Міждисциплінарні зв'язки 

Перелік дисциплін, вивчення яких має передувати навчальній 

дисципліні (пререквізити): «Теорія організацій», «Менеджмент організацій». 
Перелік дисциплін, які мають вивчалися одночасно або безпосередньо 

після вивчення навчальної дисципліні (кореквізити): «Освітні технології», 
«Інноваційний менеджмент». 

 
8. Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади управління 

навчальновиховною діяльністю. 
Тема 1. Загальні засади управління навчальною та виховною 

діяльністю. 
 Поняття та функції управління. Закономірності та принципи управління 

закладом освіти. Система методів управління. Управління статутною 
діяльністю закладу освіти.  

Тема 2. Робочі та дорадчі органи закладу освіти.  
Сутність робочих та дорадчих органів закладів освіти. Вчена рада, 

наглядова рада, конференція, загальні збори, збори трудового колективу, 
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методична рада, наукова рада. Батьківські збори. Рада самоврядування, 
піклувальна рада тощо.  

Тема 3. Програма діяльності Ради закладу.  
Завдання та обов’язки Ради закладу. Порядок виборів р ади, її склад та 

повноваження. Педологічна рада школи та підвищення її ролі в 

удосконаленні навчально-виховного процесу. Педагогічна рада у 
спеціалізованому та професійно-технічному закладі.  

Тема 4. Організація навчально-виховного процесу в закладі освіти.  
Положення про організацію навчально-виховного процесу в закладі 

освіти. Плани навчальної діяльності. Зміст, структура побудови планів 
навчальної діяльності.  

Змістовий модуль 2. Організація навчально-виховного процесу у 
закладі освіти. 

Тема 5. Система управління навчально-виховною діяльністю 
закладу освіти.  

Поняття системи управління закладом освіти. Система управління 
навчально-виховним процесом. Науково-методичне забезпечення управління 

навчально-виховним процесом.  
Тема 6. Методика прийняття рішень і критерії оцінки якості та 

ефективності навчально-виховного процесу в закладі освіти.  

Сучасні технології управління навчальною та виховною діяльністю 
закладу освіти. Система управління навчально-виховним процесом.  

Тема 7. Зарахування, відрахування та поновлення на навчання.  
Нормативно-правові документи з питань зарахування, відр ахування та 

поновлення студентів та організації освітнього процесу у вищих закладах 
освіти.  

Тема 8. Система навчально-виховного процесу в закладі освіти.  
Основні завдання внутрішкільного контролю. Контроль за організацією 

виховної роботи в школі. Інформаційне забезпечення управління школою.  
Тема 9. Заходи в управлінні навчальної та виховної діяльності 

закладу освіти.  
Збір необхідної інформації для управління закладом освіти. Методи 

розробки управлінських рішень та доведення їх до виконавців. Оптимізація 

соціально-психологічного мікроклімату в колективі. 
 

9. Структура курсу та форма контролю знань 
 

Номер 

тижня 

Вид занять Тема заняття або 

завдання на 
самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 
(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 
«Теоретичні засади управління навчальновиховною діяльністю» 

1 Лекція 1 Загальні засади 

управління 

2    1 
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навчальною та 

виховною діяльністю 

1 Самостійна 
робота 1 

Управління статутною 
діяльністю закладу 

освіти 

   9 6 

1 Практичне 
заняття 1 

Робочі та дорадчі 
органи закладу освіти 

  2  12 

1 Самостійна 
робота 2 

Рада самоврядування, 
піклувальна рада 
тощо 

   9 6 

1 Лекція 2 Програма діяльності 
Ради закладу 

2    1 

1 Самостійна 

робота 3  

Педагогічна рада у 

спеціалізованому та 
професійно-

технічному закладі 

   9 6 

 Практичне 
заняття 2 

Організація 
навчально-виховного 

процесу в закладі 
освіти 

  2  12 

 Самостійна 

робота 4 

Зміст, структура 

побудови планів 
навчальної діяльності 

   10 6 

Всього за змістовий модуль 1 – 45 год. 4  4 37 50 

Змістовий модуль 2  

«Організація навчально-виховного процесу у закладі освіти» 

2 Лекція 3 Система управління 
навчально-виховною 

діяльністю закладу 
освіти 

2    1 

2 Самостійна 
робота 5 

Науково-методичне 
забезпечення 
управління 

навчально-виховним 
процесом 

   10 6 

3 Практичне 
заняття 3 

Методика прийняття 
рішень і критерії 
оцінки якості та 

ефективності 
навчально-виховного 

процесу в закладі 
освіти 

  2  12 

Самостійна 

робота 6 

Система управління 

навчально-виховним 

   9 6 
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процесом 

3 Лекція 4 Зарахування, 

відрахування та 
поновлення на 

навчання 

2    1 

Самостійна 
робота 7 

Система навчально-
виховного процесу в 

закладі освіти 

   9 6 

3 Практичне 
заняття 4 

Заходи в управлінні 
навчальної та 

виховної діяльності 
закладу освіти 

  2  12 

Самостійна 
робота 8 

Оптимізація 
соціально-
психологічного 

мікроклімату в 
колективі 

   9 6 

Всього за змістовий модуль 2 –45 год. 4  4 37 50 

Всього з навчальної дисципліни – 920 год. 8  8 74 100 

 

Поточний контроль здійснюється впродовж кожного практичного заняття 

(всього за ЗМ 1 – 50 балів, ЗМ 2 – 50 балів). 

Контроль самостійної роботи здійснюється впродовж кожного заняття  

Підсумковий контроль – залік, що є результатом суми балів за усіма вида ми 

робіт (ЗМ 1 + ЗМ 2). 

 

10. Політика курсу навчальної дисципліни 

 

Політика щодо відвідування. Відвідування лекцій та практичних занять 

є обов’язковим. За відвідування 1 лекції нараховується 0,5 бала. За 

об’єктивних причин (хвороба, міжнародне стажування) навчання може 

відбуватись дистанційно за умови погодження із викладачем. У цьому 

випадку за відвідування лекційних та практичних занять бали нараховуються 

за результатами тестування за темою лекції / практичного заняття. 

Політика щодо діяльності на заняттях. Під час практичних занять 

створюється творчий простір для формування практичних умінь і навичок 

роботи у соціумі, зокрема у колективі. На заняттях обов’язковим є 

дотримання правил роботи у групі, шанобливе ставлення до поглядів колег, 

налаштованість на дружню співпрацю та взаємодопомогу, роботу у команді.  

На заняттях вітаються прояви творчості, креативності та індивідуальний 

підхід. При оцінюванні враховується активність роботи на заняттях, 
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теоретична підготовка, виконання практичних завдань та завдань для 

самостійної роботи. Всі види робіт доцільно виконувати в оговорений 

викладачем термін. 

Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку 

(практичне заняття – 2 бали; самостійна робота – 3 бали). Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин 

(хвороба, міжнародне стажування, тощо).  

Політика щодо академічної доброчесності. Усі письмові роботи 

перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 25 %. Списування під час підсумкового 

контролю та екзамену заборонене (в т.ч. із використанням мобільних 

пристроїв). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час 

онлайн тестування. За плагіат та некоректну поведінку (у тому числі 

запізнення) знімаються штрафні бали. За плагіат – 25 балів; некоректну 

поведінку від 0,2 балів до 5 балів включно. 

 

11. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Відвідування лекцій 4 

Участь у практичних заняттях (виступи, проблемні 

ситуації) 
44 

Самостійна робота (аналіз інформаційних джерел, 

опрацювання спеціальної літератури, виконання 

індивідуально-дослідницьких завдань) 

52 

 

Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за шкалою 
ЄКТС 

Оцінка за національною 
шкалою 

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 
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0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 
повторним вивченням 

дисципліни 

 
12. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 
дисципліною «Управління навчальною та виховною» (електронне видання, 
що знаходиться в репозитарії навчальної дисципліни). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти за навчальною дисципліною «Управління навчальною та виховною» 
(електронне видання, що знаходиться в депозитарії навчальної дисципліни). 
 

13. Список літератури 
Базова 

1. Мартинець Л.А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу: 
навч. посіб. Вінниця, 2018. 196 с.  

2. Хриков Є.М. Управління навчальним закладом: навчальний посібник . К.: 
Знання, 2016. 360 с. 

 
Допоміжна 

1. Мармаза О.І. Менеджмент освітньої організації: навчально-методичний 
посібник. Х.: ТОВ «Щедра садиба», 2017. 126 с.  

2. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю: навчально-
методичний посібник. Х.: Вид. група «Основа», 2013. 224 с. (Сер ія «Абетка 
керівника»). 

 


