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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів, 

відповідних ECTS – 3 

Галузь знань: 

01 Освіта/Педагогіка 

 

Спеціальність:  

011 Освітні, педагогічні 

науки 

 

Освітньо-професійна 

програма: 

Педагогіка вищої школи 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

Загальна кількість 

годин – 90 

2 

Семестр 

3 

Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Лекції 

8 

Практичні заняття 

8 

Самостійна робота 

58 

Індивідуальні завдання 

Розрахункові практичні 

завдання 

Вид контролю - екзамен 
Примітка: співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та 

індивідуальної роботи становить – 15 % : 85 %. 

 

2. Мета і завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення навчальної дисципліни – ознайомити слухачів з 

основними положеннями нормативного та правового регулювання 

організації навчального процесу у закладах вищої освіти України; 

теоретичними основами та методами побудови організаційних структур 

управління навчальним закладом, контролю результатів педагогічної 

діяльності, впровадження інновацій в освітній процес; принципами 

планування навчально-виховного процесу; засадами формування структури 

колективу, мотивації педагогічної праці; основами професійної культури та її 

складових; забезпечення теоретичної і практичної підготовки майбутніх 

викладачів та керівників вищої школи до реалізації основних освітніх програм 

і навчальних планів у вищих навчальних закладах України на рівні сучасних 
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державних стандартів; забезпечення формування навичок розробки і 

використання сучасних освітніх технологій у педагогічному процесі, 

здійснення усвідомленого вибору оптимальної стратегії і тактики викладання; 

створення квазіпрофесійних умов з метою формування практичного досвіду 

проектування навчально-виховного  процесу у вищій школі. 

Завдання вивчення навчальної дисципліни: 

– ознайомлення із сучасною структурою вищої освіти України, чинними 

законодавчими і нормативними документами, загальними 

положеннями організації освітнього процесу;  

– ознайомлення з основами науково-методичної і навчально-методичної 

роботі у вищій школі; 

– формування практичних навичок й умінь з методики викладання із 

використанням традиційних та інноваційних освітніх технологій, 

інформаційних ресурсів освітньо-наукового процесу;  

– оволодіння методикою розробки конкретних навчально-методичних 

видань; 

– засвоєння сучасних підходів до проектування, моделювання і 

конструювання педагогічної діяльності; 

– опанування форм і методів аналізу та оцінки педагогічних проектів, 

процесів та результатів їх реалізації; 

– оволодіння навичками самостійної проектної діяльності; 

– розвиток професійного мислення і творчих здібностей. 

Перелік компетентностей, що забезпечує навчальна дисципліна: 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК7. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

СК1. Здатність проєктувати і досліджувати освітні системи. 

СК2. Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення 

задач дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти й 

педагогіки. 

СК3. Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

студентів у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, 

проєкти та інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в 

педагогічній,науково-педагогічній та науковій діяльності. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Проєктування та 

управління освітнім процесом у вищій школі» здобувачі вищої освіти 

повинні: 
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РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, 

об’єктивно оцінювати результати навчання здобувачів освіти. 

РН6. Розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у 

сфері освіти/педагогіки та міждисциплінарного рівня із дотриманням 

правових, соціальних, економічних, етичних норм. 

РН10. Приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління 

в сфері освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за 

наявності багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. Методологічні основи проектування та 

управління освітнім процесом у вищій школі 

 

Тема 1. Сучасний стан, пріоритетні стратегії та тенденції розвитку 

вищої освіти України 

Сучасний стан, пріоритетні стратегії та тенденції розвитку вищої освіти 

України. Сучасний стан вищої освіти України. Вища освіта України в 

контексті національної стратегії розвитку вищої  освіти України на 2021-2031 

роки. Основні тенденції розвитку вищої освіти України. Основні поняття 

теми: модернізація, тенденції розвитку вищої освіти, неперервна освіта.  

Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі. Сутнісні особливості сучасних методологічних 

підходів до організації навчально-виховного процесу у вищій школі: 

системного, аксіологічного, культурологічного, антропологічного, 

гуманістичного, синергетичного, герменевтичного, середовищного. Освітнє 

середовище вищого навчального закладу як об’єкт проектування. 

Проектування освітнього середовища вищого навчального закладу. 

 

Змістовий модуль 2. Основні засади проектування  навчального процесу 

у вищій школі 

Тема 2. Педагогічне проектування - сполучна ланка педагогічної 

теорії і практики 

Педагогічне проектування як сполучна ланка педагогічної теорії і 

практики. Моделювання, проектування, конструювання як етапи 

педагогічного проектування. Об'єкти, форми педагогічного проектування. 
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Технологія педагогічного проектування. Педагогічне проектування як 

сучасна освітня технологія. Загальна характеристика сучасного стану та 

перспектив розвитку вищої освіти України. 

Проектування змісту освіти на рівні навчальної дисципліни. Логічна 

організація структури навчального матеріалу. Відбір та адаптація навчальної 

інформації для конкретних умов навчання. Технологія проектування робочої 

програми навчальної дисципліни. Відбір навчально-методичного 

забезпечення програми навчальної дисципліни. Методичні вимоги до 

оформлення та порядок затвердження навчальної програми та робочої 

навчальної програми курсу, силабусу курсу. Структурні складові робочої 

навчальної програми  

Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття. Принципи і 

форми проектування навчального заняття. Частина навчального матеріалу 

(порція інформації). Конструювання частин навчального матеріалу з 

навчальної дисципліни з урахуванням вікових, психологічних та 

індивідуальних особливостей студентів. Оптимальна організація структури 

частини навчального матеріалу (параграфа, теми, розділу). Вибір способів 

трактування наукових понять, оптимальний підбір фактів. Механізм 

перетворення наукової інформації в навчальну. Вимоги до системи вправ, що 

ілюструють і закріплюють теоретичний матеріал. Проектування засобів 

діагностики результатів навчання. Основні поняття теми: навчальний 

матеріал, наукова інформація, навчальна інформація.  

 

Змістовий модуль 3. Інструментарій проєктування та управління 

навчальним процесом у вищій школі 

 

Тема 3. Технології та методи управління в навчальному закладі 

Макротехнологія управління в навчальному закладі. Цикл управління: 

планування, організація, контроль, регулювання. Функції управління у 

структурних навчальних підрозділах. Інформатизація управління навчальним 

процесом. Системний підхід та демократизація в освітньому менеджменті. 

Менеджмент освітніх організацій як вид соціального управління. Зміст, 

структура і психологічні компоненти управління освітніми організаціями. 

Стиль управління керівників освітніх організацій. Психологічні особливості 

управління вищими навчальними закладами. Зміст і основні види конфліктів 

у вищих навчальних закладах. Психологічні основи взаємодії суб’єкта і 

об’єкта управління у вищий школі. Соціальні мотиви управлінської 
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діяльності керівника вищого навчального закладу. Особистісний компонент 

психологічної готовності керівників навчальних закладів до управління  

Педагогічний менеджмент як діяльнісна система та його структурно-

функціональні компоненти. Теорія, методика та технологія ефективного 

управління педагогічними колективами. Принципи і функції освітнього 

менеджменту. Механізм реалізації педагогічного менеджменту у вищому 

навчальному закладі. Специфіка професійної діяльності менеджера освіти. 

Особливості професійного управління як ефективного менеджера освіти. 

Проблеми творчої самореалізації особистості сучасного керівника у вищій 

школі як менеджера навчально-пізнавального та освітньо-виховного процесу. 

Самоменеджмент керівника вищого навчального закладу як сукупність дій і 

прийомів спрямованих на управління власною професійною діяльністю. 

 

Тема 4. Алгоритм розроблення освітнього проєкту 

Методологія розроблення, управління та оцінювання освітніх проєктів. 

Ідентифікація освітнього проєкту. Визначення цільової групи і 

учасників освітнього проєкту. Оцінювання ресурсних потреб. Формулювання 

проєктної пропозиції освітніх проєктів. Оцінювання проєктних пропозицій. 

Управління інтеграцією освітнього проєкту. Управління людськими 

ресурсами освітнього проєкту. Управління фінансами, термінами і якістю 

освітнього проєкту. 

Методологія моніторингу освітніх проєктів. Методологія оцінювання 

освітніх проєктів. Використання результатів моніторингу та оцінювання 

освітніх проєктів.  
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4. Структура навчальної дисципліни 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття або завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин Балів 

(max) лк. лаб. пр. СРС 

Змістовий модуль 1 

«Методологічні основи проектування та управління освітнім процесом у вищій школі» 

1 Лекція 1 Сучасний стан, пріоритетні стратегії 

та тенденції розвитку вищої освіти 

України 

2    3 

Практичне 

заняття 1 

Сучасні методологічні підходи до 

організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі 

  2  6 

Самостійна 

робота 1 

Освітнє середовище вищого 

навчального закладу як об’єкт 

проектування 

   15 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 1    6  

ПМК 1 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 1 

    10 

Всього за змістовий модуль 1 – 25 год. 2  2 21 25 

Змістовий модуль 2 «Основні засади проектування  навчального процесу у вищій школі» 

1 Лекція 2 Педагогічне проектування - сполучна 

ланка педагогічної теорії і практики 

2    3 

Практичне 

заняття 2 

Проектування змісту освіти на рівні 

навчальної дисципліни 

  2  6 

Самостійна 

робота 2 

Проектування змісту освіти на рівні 

навчального заняття 

   15 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 2    6  

ПМК 2 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 2 

    10 

Всього за змістовий модуль 2 – 25 год. 2  2 21 25 

Змістовий модуль 3  

«Інструментарій проєктування та  управління навчальним процесом у вищій школі» 

1 Лекція 3 Технології та методи управління в 

навчальному закладі 

2    3 

Практичне 

заняття 3 

Особливості та завдання психології 

освітнього менеджменту 

  2  6 

Самостійна 

робота 3 

Професійна діяльність та 

самоменеджмент керівника ЗВО як 

менеджера освіти 

   13 6 

1 Лекція 4 Алгоритм розроблення освітнього 

проєкту 

2    3 

Практичне 

заняття 4 

Механізм реалізації освітнього 

проєкту 

  2  6 

Самостійна 

робота 4 

Моніторинг та оцінювання 

освітнього проєкту 

   13 6 

1 Самостійна 

робота 

Підготовка до ПМК 3    6  

ПМК 3 Підсумковий контроль за змістовий 

модуль 3 

    20 

Всього за змістовий модуль 3 –40 год. 4  4 32 50 

Екзамен      

Всього з навчальної дисципліни – 90 год. 8  8 74 100 



9 
 

 
 

 

5. Теми лекцій 

 

Тема 1. Сучасний стан, пріоритетні стратегії та тенденції розвитку 

вищої освіти України. 

Тема 2. Педагогічне проектування - сполучна ланка педагогічної теорії і 

практики. 

Тема 3. Технології та методи управління в навчальному закладі. 

Тема 4. Алгоритм розроблення освітнього проєкту. 

 

6. Теми та зміст семінарських/практичних занять 

 

Тема 1. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-

виховного процесу у вищій школі. 

Тема 2. Проектування змісту освіти на рівні навчальної дисципліни. 

Тема 3. Особливості та завдання психології освітнього менеджменту. 

Тема 4. Механізм реалізації освітнього проєкту. 

 

7. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів: 

1. Підготовка до контрольних заходів – 18 год. 

2. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях 

– 56 год., з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 30 год. 

Усього 74 год. 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи 

спрямовані на формування і розвиток практичних умінь підготовки 

публікацій, доповідей та проєктів з актуальних проблем аудиту і оцінювання 

управлінської діяльності. 

Результати опанування відповідного матеріалу перевіряються під час 

усного опитування, модульного і підсумкового (екзамен) контролю знань. 

Перелік тем для самостійного опрацювання: 

1. Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт 

проектування. 

2. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття. 

3. Професійна діяльність та самоменеджмент керівника вищого 

навчального закладу як менеджера освіти. 

4. Моніторинг та оцінювання освітнього проєкту. 
 

8. Перелік питань до екзамену з дисципліни 

1. Сучасний стан, пріоритетні стратегії та тенденції розвитку вищої 

освіти України. 

2. Сучасний стан вищої освіти України. 
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3. Вища освіта України в контексті національної стратегії розвитку 

вищої  освіти України на 2021-2031 роки. 

4. Основні тенденції розвитку вищої освіти України. 

5. Основні поняття теми: модернізація, тенденції розвитку вищої 

освіти, неперервна освіта. 

6. Сучасні методологічні підходи до організації навчально-виховного 

процесу у вищій школі. 

7. Сутнісні особливості сучасних методологічних підходів до 

організації навчально-виховного процесу у вищій школі: системного, 

аксіологічного, культурологічного, антропологічного, гуманістичного, 

синергетичного, герменевтичного, середовищного. 

8. Освітнє середовище вищого навчального закладу як об’єкт 

проектування. 

9. Проектування освітнього середовища вищого навчального закладу. 

10. Педагогічне проектування як сполучна ланка педагогічної теорії і 

практики. 

11. Моделювання, проектування, конструювання як етапи педагогічного 

проектування. 

12. Об'єкти, форми педагогічного проектування. 

13. Технологія педагогічного проектування. 

14. Педагогічне проектування як сучасна освітня технологія. 

15. Загальна характеристика сучасного стану та перспектив розвитку 

вищої освіти України. 

16. Проектування змісту освіти на рівні навчальної дисципліни. 

17. Логічна організація структури навчального матеріалу. 

18. Відбір та адаптація навчальної інформації для конкретних умов 

навчання. 

19. Технологія проектування робочої програми навчальної дисципліни. 

20. Відбір навчально-методичного забезпечення програми навчальної 

дисципліни. 

21. Методичні вимоги до оформлення та порядок затвердження 

навчальної програми та робочої навчальної програми курсу, силабусу курсу. 

22. Структурні складові робочої навчальної програми  

23. Проектування змісту освіти на рівні навчального заняття. 

24. Принципи і форми проектування навчального заняття. 

25. Частина навчального матеріалу (порція інформації). 

26. Конструювання частин навчального матеріалу з навчальної 

дисципліни з урахуванням вікових, психологічних та індивідуальних 

особливостей студентів. 

27. Оптимальна організація структури частини навчального матеріалу 

(параграфа, теми, розділу). 

28. Вибір способів трактування наукових понять, оптимальний підбір 

фактів. 

29. Механізм перетворення наукової інформації в навчальну. 
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30. Вимоги до системи вправ, що ілюструють і закріплюють 

теоретичний матеріал. 

31. Проектування засобів діагностики результатів навчання. 

32. Основні поняття теми: навчальний матеріал, наукова інформація, 

навчальна інформація. 

33. Макротехнологія управління в навчальному закладі. 

34. Цикл управління: планування, організація, контроль, регулювання. 

35. Функції управління у структурних навчальних підрозділах. 

36. Інформатизація управління навчальним процесом. 

37. Системний підхід та демократизація в освітньому менеджменті. 

38. Менеджмент освітніх організацій як вид соціального управління. 

39. Зміст, структура і психологічні компоненти управління освітніми 

організаціями. 

40. Стиль управління керівників освітніх організацій. 

41. Психологічні особливості управління вищими навчальними 

закладами. 

42. Зміст і основні види конфліктів у вищих навчальних закладах. 

43. Психологічні основи взаємодії суб’єкта і об’єкта управління у вищий 

школі. 

44. Соціальні мотиви управлінської діяльності керівника вищого 

навчального закладу. 

45. Особистісний компонент психологічної готовності керівників 

навчальних закладів до управління  

46. Педагогічний менеджмент як діяльнісна система та його структурно-

функціональні компоненти. 

47. Теорія, методика та технологія ефективного управління 

педагогічними колективами. 

48. Принципи і функції освітнього менеджменту. 

49. Механізм реалізації педагогічного менеджменту у вищому 

навчальному закладі. 

50. Специфіка професійної діяльності менеджера освіти. 

51. Особливості професійного управління як ефективного менеджера 

освіти. 

52. Проблеми творчої самореалізації особистості сучасного керівника у 

вищій школі як менеджера навчально-пізнавального та освітньо-виховного 

процесу. 

53. Самоменеджмент керівника вищого навчального закладу як 

сукупність дій і прийомів спрямованих на управління власною професійною 

діяльністю. 

54. Методологія розроблення, управління та оцінювання освітніх 

проєктів. 

55. Ідентифікація освітнього проєкту. 

56. Визначення цільової групи і учасників освітнього проєкту. 

57. Оцінювання ресурсних потреб. 
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58. Формулювання проєктної пропозиції освітніх проєктів. 

59. Оцінювання проєктних пропозицій. 

60. Управління інтеграцією освітнього проєкту. 

61. Управління людськими ресурсами освітнього проєкту. 

62. Управління фінансами, термінами і якістю освітнього проєкту. 

63. Методологія моніторингу освітніх проєктів. 

64. Методологія оцінювання освітніх проєктів. 

65. Використання результатів моніторингу та оцінювання освітніх 

проєктів. 

 

9. 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.  

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. 

10. Система оцінювання навчальних досягнень 

Навчальна дисципліна оцінюється за 100-бальною шкалою за видами 

навчальної діяльності. 

Види робіт 
Максимальна кількість 

балів 

Відвідування лекцій 12 

Участь у практичних заняттях (виступи, 

проблемні ситуації) 
24 

Самостійна робота (аналіз інформаційних 

джерел, підготовка повідомлень, написання есе, 

виконання індивідуальних завдань) 

24 

Тестування за змістовими модулями 1, 2 та 3 40 

Екзамен 
Сума балів за усіма видами 

робіт 
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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 

0 - 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

11. Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації до практичних робіт за навчальною 

дисципліною «Проєктування та управління освітнім процесом у вищій 

школі» (електронне видання, що знаходиться в репозитарії навчальної). 

2. Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти за навчальною дисципліною «Проєктування та управління освітнім 

процесом у вищій школі» (електронне видання, що знаходиться в 

репозитарії). 
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