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Цілі навчальної дисципліни 

Мета навчальної дисципліни полягає в отриманні здобувачам вищої освіти 

сучасних теоретичних знань стосовно правових засад створення та діяльності навчальних 

закладів України всіх рівнів, вивчення особливостей, завдань, змісту та вимог до 

діяльності керівника закладу освіти (ЗО), умов організації та планування його праці, 

опанування нормативно-правових та організаційно-педагогічних засад управлінської 

діяльності, а також формування певних умінь та навичок щодо застосування на практиці 

норм чинного законодавства в роботі на керівних посадах у ЗО; моделювання особистості 

сучасного керівника закладу освіти з властивими йому особистісними та професійними 

якостями. 

Основні завдання навчальної дисципліни полягають у позиціонуванні 

концептуальних питань вивчення складових моделювання особистості сучасного 

керівника закладу освіти; у прагненні сприяти здобувачу вищої освіти зрозуміти та 

розкрити нові можливості, які притаманні сучасному керівнику закладу освіти в Україні, 

позитивно вплинути на формування управлінської логіки та культури професійної 

діяльності в умовах закладу освіти; сформувати готовність до співпраці в умовах 

партнерської взаємодії з іншими закладами освіти; здійснити допомогу у формуванні 

професіограми сучасного керівника закладу освіти. За допомогою контрольних завдань, 

виконання вправ здобувачам вищої освіти надається можливість удосконалювати свої 

теоретичні знання. Під час вивчення курсу здобувачі вищої освіти навчаються аналізувати 
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проблеми, які найчастіше зустрічаються в діяльності керівника  закладу освіти та мають 

можливість утримати додаткову інформацію щодо вирішення управлінських проблем у 

закладі освіти. 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами вищої освіти знань, умінь, 

навичок та відповідних компетентностей. 

Здобувачі вищої освіти мають набути певних загальних компетентностей: 

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально-

відповідально і свідомо. 

ЗК06. Здатність генерувати ідеї (креативність). 

ЗК07. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК03. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя й ефективного 

самоменеджменту. 

СК06. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх у процесі 

управління людьми. 

СК09. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК11. Здатність до адаптації та дії в нових ситуаціях і критичних умовах. 

СК12. Здатність дослідити та визначити проблему, а також ідентифікувати 

обмеження, зокрема ті, що пов’язані з питаннями сталого розвитку, здоров’я і безпеки та 

оцінками ризиків. 

Вивчення дисципліни «Професіограма керівника навчального закладу» сприяє 

отриманню програмних результатів навчання освітньо-професійної програми 

підготовки магістра: 

ПР06. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування, соціальну відповідальність. 

ПР10. ПР10. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 

колективу, з представниками різних професійних груп і в міжнародному контексті.  

ПР11. Забезпечувати особистий професійний розвиток і планування власного часу. 

ПР13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

ПР15. Вміти формувати ефективну систему трудових відносин, управляти 

персоналом відповідно до діючого законодавства та етики ділового спілкування, 

створювати умови для розвитку персоналу закладу освіти. 

ПР16. Вміти приймати рішення і нести за них відповідальність. 

 

Перелік тем 

Змістовий модуль 1. Законодавче забезпечення діяльності навчальних закладів 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи законодавства України про освіту. 

Стан та перспективи діяльності навчальних закладів. 

Типи сучасних держав. Роль освіти й науки в світі та українському суспільстві. 

Передумови виникнення економіки знань. Конституція і закони України про освіту. 

Новаторські особливості закону «Про освіту». Законодавство про загальну середню 

освіту, структура і завдання. Проблема законодавчого забезпечення діяльності 

позашкільних та дошкільних ЗО. Правове регулювання діяльності інтернатних ЗО. Стан та 

перспективи законодавчого забезпечення діяльності професійно-технічних ЗО. 

Перспективи законодавчого забезпечення закладів вищої освіти. 



Тема 2. Правове регулювання фінансово-господарської діяльності та організації 

роботи з охорони праці в закладах освіти.  

Зарубіжний досвід функціонування та законодавчого забезпечення діяльності 

закладів освіти. 

Законодавство України, яке регулює фінансово-господарську діяльність ЗО. Правове 

регулювання фінансово-господарської діяльності ЗО. Нормативно-правові акти з охорони 

праці та організаційні засади праце охоронної роботи. 

Сучасні тренди розвитку освіти в Європі і світі. Україна і Болонський процес. 

Тема 3. Джерела розвитку освітніх систем: регіональний аспект. Принципи 

еволюції освітніх систем. Освітні інновації. Інноваційна політика ЗВО (зовнішня і внутрішня). 

Регіональний та локальний освітній простір. Формування глобального освітнього простору. 

Інформатизація освіти. Освіта дорослих та медіаосвіта. Освітня політика. Діяльність 

муніципальних і регіональних освітніх систем на Рівненщині, система управління ними. Участь 

громадськості Рівненщини у формуванні освітньої політики. 

 

Змістовий модуль 2. Загальнотеоретичні основи діяльності керівника закладу 

освіти 

Тема 4. Нормативно-правові засади діяльності керівника закладу освіти 

Законодавство України, яке регулює діяльність керівника ЗО. Функціональні 

обов’язки, контракт та посадова інструкція керівника ЗО. Вимоги до керівника ЗО. Права 

та обов’язки керівника ЗО. Умови праці керівника ЗО. 

Тема 5. Організаційно-педагогічні основи діяльності керівника навчального 

закладу 

Поняття «організація». Сутність функції організації в управлінні ЗО. Організаційна 

компетентність керівника ЗО. Основні організаційні форми управління ЗО. Критерії 

оцінювання управлінської діяльності керівника ЗО. Планування роботи ЗО. Організація 

управління закладом освіти – основний чинник його успішного функціонування. 

Змістовий модуль 3. Шляхи ефективного управління закладом освіти 

Тема 6. Прийняття управлінських рішень у закладі освіти 

Сутність функції та вимоги до управлінських рішень, їх різновиди. Етапи прийняття 

управлінських рішень. Фактори, які впливають на процес вироблення управлінських 

рішень. Альтернативні рішення. Індивідуальний та колегіальний підхід до прийняття 

управлінських рішень в ЗО. Сучасні підходи до прийняття управлінських рішень. 

Організація виконання управлінських рішень. Аналіз та контроль за виконанням 

управлінських рішень в системі управління закладами освіти. 

Тема 7. Управління закладами освіти з урахуванням їх типів та особливостей 

функціонування 

Особливості управління дошкільними закладами освіти. Особливості управління 

закладами загальної середньої освіти. Особливості управління позашкільними та 

інтернатними закладами освіти. Особливості управління професійно-технічними 

закладами освіти. Особливості управління закладами вищої освіти. 

Тема 8. Керівник закладу: індивід і особистість. Етика керівника закладу освіти 

Професійно-кваліфікаційна характеристика керівника ЗО. Імідж керівника ЗО. Стиль 

керівництва, класифікація стилів керівництва, їх характеристика. Принципи і прийоми в 

діяльності керівника. Етичні проблеми організації навчально-виховного процесу. 

Професійна етика керівника ЗО. Аналіз та культура розв’язання конфліктів.  

Тема 9. Вимоги до керівника закладу освіти та його професійної діяльності 

Позитивний імідж керівника закладу освіти. Компетентність управління закладом 

освіти як відкритою соціальною системою. Само менеджмент керівника. 

Конкурентоспроможність сучасного керівника закладу освіти.  

Тема 10. Організаційна культура діяльності керівника закладу освіти 

Сутність організаційної культури керівника закладу освіти. Основні складові 

організаційної культури керівника. Управлінські проблеми щодо формування 



організаційної культури керівника закладу освіти. Стан сформованості організаційної 

культури керівника закладу освіти. 
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Види та методи навчання і оцінювання 

Код 

компетентності 

(згідно ОПП) 

Назва 

компетентності 

Код 

програмного 

результату 
навчання 

Назва 

програмного 

результату 
навчання 

Методи 

навчання 

Методи 

оцінювання 

результатів 
навчання 

ЗК05. Здатність діяти на 

основі етичних 

міркувань (мотивів), 

соціально-

відповідально і 

свідомо. 

ПР15. Вміти формувати 

ефективну 
систему трудових 

відносин, 

управляти 
персоналом 

відповідно до 

діючого 
законодавства та 

етики ділового 

спілкування, 

створювати умови 
для розвитку 

персоналу 

навчального 
закладу. 

МН 1; 

МН 2; 
МН 4; 

МН 5; 

МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 
МО 6; 

МО 9; 

МО 10 



ЗК 6 Здатність генерувати 

нові ідеї (креативність) 

ПР06. Мати навички 

прийняття, 
обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 

управлінських 
рішень в 

непередбачуваних 

умовах, 
враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 

етичні 
міркування, 

соціальну 

відповідальність. 

МН 1; 

МН 2; 
МН 4; 

МН 5; 

МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 
МО 6; 

МО 9; 

МО 10 

ПР13. Вміти планувати і 

здійснювати 

інформаційне, 

методичне, 
матеріальне, 

фінансове та 

кадрове 
забезпечення 

організації 

(підрозділу). 

МН 1; 

МН 2; 

МН 4; 

МН 5; 
МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 

МО 6; 

МО 9; 
МО 10 

ЗК07. Здатність до 
абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

ПР16. Вміти приймати 
рішення і нести за 

них 

відповідальність. 
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МН 2; 

МН 4; 

МН 5; 
МН 6. 
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МО 4; 
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МО 9; 
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різних 

професійних груп 

і в міжнародному 
контексті. 
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МН 5; 
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структурувати 

проблеми організації, 
приймати ефективні 

управлінські рішення та 

забезпечувати їх 

реалізацію. 

ПР06. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 
забезпечення 

реалізації 

управлінських 

рішень в 
непередбачуваних 

умовах, 

враховуючи 

МН 1; 

МН 2; 

МН 4; 
МН 5; 

МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 

МО 6; 
МО 9; 

МО 10 



вимоги чинного 

законодавства, 
етичні 

міркування, 

соціальну 

відповідальність. 

ПР16. Вміти приймати 

рішення і нести за 

них 
відповідальність. 

МН 1; 

МН 2; 

МН 4; 
МН 5; 

МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 

МО 6; 
МО 9; 

МО 10 

СК11. Здатність до адаптації 

та дії в нових ситуаціях 
і критичних умовах. 

ПР06. Мати навички 

прийняття, 
обґрунтування та 

забезпечення 

реалізації 
управлінських 

рішень в 

непередбачуваних 

умовах, 
враховуючи 

вимоги чинного 

законодавства, 
етичні 

міркування, 

соціальну 
відповідальність. 

МН 1; 

МН 2; 
МН 4; 

МН 5; 

МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 
МО 6; 

МО 9; 

МО 10 

СК12. Здатність дослідити та 

визначити проблему, а 

також ідентифікувати 
обмеження, зокрема ті, 

що пов’язані з 

питаннями сталого 
розвитку, здоров’я і 

безпеки та оцінками 

ризиків. 

ПР06. Мати навички 

прийняття, 

обґрунтування та 
забезпечення 

реалізації 

управлінських 
рішень в 

непередбачуваних 

умовах, 

враховуючи 
вимоги чинного 

законодавства, 

етичні 
міркування, 

соціальну 

відповідальність. 

МН 1; 

МН 2; 

МН 4; 
МН 5; 

МН 6. 

МО 2; 

МО 4; 

МО 6; 
МО 9; 

МО 10 

Методи навчання 

МН1 – словесний метод (лекція, дискусія, співбесіда тощо);  

МН2 – практичний метод (лабораторні та практичні заняття);  

МН3 – наочний метод (метод ілюстрацій і метод демонстрацій);  

МН4 – робота з навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування, рецензування, складання реферату);  

МН5 – відеометод у сполученні з новітніми інформаційними технологіями та 

комп'ютерними засобами навчання (дистанційні, мультимедійні, веб-орієнтовані тощо); 

МН6 – самостійна робота (розв’язання завдань);  

МН7 – індивідуальна науково-дослідна робота. 

Методи оцінювання результатів навчання 

МО1 – екзамени;  

МО2 – усне або письмове опитування  



МО3 – колоквіум,  

МО4 – тестування;  

МО5 – командні проєкти;  

МО6 – реферати, есе;  

МО7 – презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  

МО8 – презентації та виступи на наукових заходах;  

МО9 – захист лабораторних і практичних робіт;  

МО10 – залік. 

 

Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти при вивченні дисципліни 

«Професіограма керівника навчального закладу» 

 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

ЗМ1 ЗМ2 ЗМ3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
100 

МК-10 МК-5 МК-15 

 
Система та критерії оцінювання  

у Рівненському державному гуманітарному університеті 

Суми балів за 

100- бальною 

шкалою 

Оцінк

а в 

ЄКТС 

Значення 

оцінки 

ЄКТС 

Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентн

ості 

Оцінка за 

національною 
шкалою 

90-100 А відмінно   

здобувач вищої освіти 

виявляє особливі творчі 

здібності, вміє самостійно 

здобувати знання, без 

допомоги викладача 
знаходить і опрацьовує 

необхідну інформацію, вміє 

використовувати набуті 

знання і вміння для 

прийняття рішень у 

нестандартних ситуаціях, 

переконливо аргументує 

відповіді, самостійно 

розкриває власні здібності 

Високий 

(творчий) 

Відмінн

о 

Зарахован
о 

82-89 В 

добре  

здобувач вищої освіти 

вільно володіє теоретичним 

матеріалу, застосовує його 

на практиці, вільно розв'язує 
вправи і задачі у 

стандартних ситуаціях, 

самостійно виправляє 

допущені помилки, кількість 

яких незначна 
Достатній  

(конструкт

ивно-

варіативни

й) 

Добре 

74-81 С 

здобувач вищої освіти вміє 

зіставляти, узагальнювати, 

систематизувати 

інформацію під 

керівництвом викладача, 

загалом самостійно 

застосовувати її на практиці; 
контролювати власну 

діяльність; виправляти 

помилки, з-поміжяких є 

суттєві, добирати аргументи 



для підтвердження думок 

64-73 D 

задовільно  

здобувач вищої освіти 

відтворює значну частину 

теоретичного матеріалу, 

виявляє знання і розуміння 

основних положень, за 

допомогою викладача може 

аналізувати навчальний 

матеріал, виправляти 

помилки, з-поміж яких є 

значна кількість суттєвих 

Середній  

(репродукт

ивний) 

Задовіль
но 

60-63 Е  

здобувач вищої освіти 

володіє навчальним 

матеріалом на рівні, вищому 

за початковий, значну 

частину його відтворює на 

репродуктивному рівні 

35-59 FX 

незадовіль

но з 

можливіст

ю 

повторного 

складання 

здобувач вищої освіти 

володіє матеріалом на рівні 

окремих фрагментів, що 

становлять незначну 

частину навчального 

матеріалу 

Низький  

(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

Незадов
ільно 

Незарахов
ано 

1-34 F 

незадовіль

но з 
обов’язков

им 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої освіти 
володіє матеріалом на рівні 

елементарного розпізнання і 

відтворення окремих фактів, 

елементів, об'єктів 

Низький  
(рецептивн

о-

продуктивн

ий) 

Підсумкова (загальна) оцінка з навчальної дисципліни є сумою рейтингових оцінок 

(балів), одержаних за окремі оцінювані форми навчальної діяльності: поточне та 

підсумкове оцінювання рівня засвоєння теоретичного матеріалу під час аудиторних занять 

та самостійної роботи (модульний контроль); оцінка (бали) за виконання лабораторних 

досліджень; оцінка (бали) за практичну діяльність під час практик; оцінка за ІНДЗ; оцінка 

(бали) за курсову роботу; оцінка (бали) за участь у наукових конференціях, олімпіадах, 

підготовку наукових публікацій тощо. 

Здобувачам вищої освіти надається право підвищувати свій рейтинг лише шляхом 

складання іспитів за графіком екзаменаційної сесії. 

Залік виставляється за результатами поточного модульного контролю, проводиться 

по завершенню вивчення навчальної дисципліни. 

 

Політика дисципліни 

При організації освітнього процесу здобувачі вищої освіти, викладачі, методисти та 

адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього процесу у 

РДГУ, Положення про академічну доброчесність, Положення про оцінювання знань і 

умінь здобувачів вищої освіти, Положення про практики, Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. 

Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин навчання може відбуватись у дистанційному 

http://www.rshu.edu.ua/images/navch/pol_org_osv_proc_05032020.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/navch/pol_org_osv_proc_05032020.pdf
https://www.rshu.edu.ua/images/rshu/pol_acad_dobr_rshu.pdf
http://www.rshu.edu.ua/files/univer/pol_ocinuvana_znan_umin_zvo_rshu_2018_zamin.pdf
http://www.rshu.edu.ua/files/univer/pol_ocinuvana_znan_umin_zvo_rshu_2018_zamin.pdf
http://www.rshu.edu.ua/images/navch/pol_prakt_2019.pdf
https://www.rshu.edu.ua/images/navch/pol_pro_sist_vnutr_zab_yak_osv.pdf
https://www.rshu.edu.ua/images/navch/pol_pro_sist_vnutr_zab_yak_osv.pdf


режимі за погодженням із керівником курсу з презентацією виконаних завдань під час 

консультації викладача.  

Самостійна робота включає в себе теоретичне вивчення питань, що стосуються тем 

лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх 

поглиблену проробку за рекомендованою літературою, а також виконання завдань з 

метою закріплення теоретичного матеріалу.  

Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін.  

Здобувачі вищої освіти упродовж семестру мають можливість набрати 60 балів. 40 

балів виноситься на тестовий екзамен. Екзаменаційна оцінка складається із суми балів, 

набраних під час семестру та балів, отриманих під час екзамену. 

 

Політика доброчесності 

Здобувач вищої освіти виконуючи самостійну роботу повинен дотримуватись 

політики доброчесності. У разі наявності плагіату в будь-яких видах робіт здобувача 

вищої освіти він отримує незадовільну оцінку і повинен повторно виконати завдання, які 

передбачені у силабусі. 

 

 


