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І. Опис дисципліни «Управління навчальною та виховною діяльністю» 
Шифр дисципліни ОК 07 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

  денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

  

Кількисть кредитів - 4 

Галузь знань 

(шифр, назва) 07 Управління та 

адміністрування 

Обов’язкова 

Рік підготовки 

1 1 

Семестр 

1 1 

Лекції 

Модулів – 2   

Спеціальність: 

073 «Менеджмент» 

20 8 

Практичні, семінарські 

20 4 

Змістових модулів – 2 Лабораторні 

          - - 

Самостійна робота 

80 106 

Індивідуальні завдання 

- 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ (назва) 

Вид контролю 

Екзамен 

 

Загальна кількість годин 

– 120 Освітній рівень: 

Другий рівень 

 
 

Тижневих годин для  

денної форми навчання: 

аудиторних –  3 

самостійної роботи – 4 

Передумови для вивчення дисципліни (перелік дисциплін, які мають 

бути вивчені раніше) 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1. Метою викладання навчальної дисципліни «Управління навчальною та 

виховною діяльністю» - сформувати систему знань щодо управління навчальними 

закладами та навчальною та виховною діяльністю як основного виду діяльності 

навчальних закладів. Розкрити принципи, функції, методи та рівні управління навчальною 

та виховною діяльністю навчальних закладів. Обгрунтувати та розкрити види планування 

навчально-виховної діяльності та форми звітності та контролю.  

Основні завдання вивчення дисципліни «Управління навчальною та виховною 

діяльністю» 



1. Систематизація теоретико-прикладних засад управління навчальною та виховною 

роботою навчального закладу. 

2. Набуття знань щодо процесів управління навчальною та виховною діяльністю 

підготовки, прийняття та впровадження управлінських рішень в діяльність 

навчального закладу.  

3. Формування вміння діагностувати проблеми навчального та виховного процесу . 

4. Формування практичних навиків з застосування нормативно-правової бази  з 

управління навчальним та виховним процесом. 

5. Формування вмінь з використання евристичних методів і прийомів  в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю. 

6. Систематизація основних підходів до управління навчальною та виховною 

діяльністю у навчальному закладі. 

7. Систематизація принципів, функцій та методів управління навчально-виховним 

процесом  навчального закладу.  

8. Набуття вміння з управління розробленням навчально методичного забезпечення 

навчального та виховного процесу навчального закладу. 

9. Формування вміння з стратегічного (перспективного) і тактичного (поточного) 

планування та форм його реалізації у планових документах навчального закладу. 

10. Набуття практичних навиків з  різних форм,  видів та  звітності з діяльності 

навчального закладу. 

Компетентності, які повинен набути здобувач вищої освіти: 

загальні компетенції: 

1. ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

2. ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально 

відповідально і свідомо. 

3. ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 

спеціальні компетенції: 
4. СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління. 

5. СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх у 

процесі управління людьми. 

6. СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 

приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію. 

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

умовах. 

 

3. Очікувані результати навчання. 

Програмні результати навчання:   

1. ПРН 1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних умовах.  

2. ПНР 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп і в міжнародному контексті. 
3. ПНР 10. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп і в міжнародному контексті. 
4. ПНР 15. Вміти формувати ефективну систему трудових відносин, управляти 

персоналом відповідно до діючого законодавства та етики ділового спілкування, 

створювати умови для розвитку персоналу закладу освіти. 
5. ПНР 16. Вміти приймати рішення і нести за них відповідальність 



 
4.Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль № 1.НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА  

ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
ТЕМА 1. Роль менеджменту в системі освіти: науково-теоретичний аспект 

Менеджмент в системі освіти. Зміст управлінської діяльності в навчальних 

закладах (за типом закладу). Основні теоретико-методологічні підходи до управління 

навчальним закладом (за типом закладу). Адміністративна структура управління 

навчальним закладом (за типом закладу).Колегіальні органи та їх роль в управлінні 

навчальним закладом(за типом закладу). Роль керівника в управлінні навчальним 

закладом (за типом закладу). 

ТЕМА 2. Нормативно-правове забезпечення управління навчальними закладами 

України  

Сутність нормативно-правового забезпечення навчальною та виховною діяльністю 

навчальних закладів. Законодавство про дошкільну освіту. Нормативно-правові акти про 

загальну освіту. Форми та методи правового регулювання позашкільної освіти. 

Законодавство про професійно-технічну освіту. Законодавство про вищу освіту в Україні. 

 

ТЕМА 3. Організація та зміст навчальної та виховної діяльності навчального 

закладу. 

Сутність навчального процесу за типом навчального закладу. План навчальної 

роботи. Розклад занять та розподіл видів навчальної діяльності згідно навчального плану. 

Матеріальне та технічне забезпечення навчального процесу. Сутність виховної роботи за 

типом начального закладу. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу за 

типом начального закладу(підручники, навчальні посібники навчальні та робочі програми, 

методичні рекомендації тощо). Навчально-методичне забезпечення виховного процесу за 

типом начального закладу(тематика  виховних заходів, їх спрямування та вплив на 

аудиторію). Матеріальне та технічне забезпечення виховного процесу. 

 

ТЕМА 4. Управління та організація планування навчальної та виховної діяльності в 

навчальному закладі(за типом закладу) 

Управління та організація планування навчальної та виховної діяльності 

дошкільного навчального закладу. Особливості управління та організація планування 

навчально-виховної діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Управління та 

організація планування процесу навчальної та виховної роботи в професійно технічному 

навчальному закладі. Управління та організація планування навчальної та виховної 

діяльності в позашкільних навчальних закладах. Управління та організація планування 

навчальної та виховної діяльності у вищих навчальних закладах. 

 

Тема 5. Стратегічне і тактичне планування навчальної та виховної роботи та форми 

його реалізації у планових документах навчального закладу 

 

Сутність стратегічного планування навчальної та виховної діяльності за типом 

навчального закладу. Особливості поточного планування навчальної та виховної 

діяльності за типом навчального закладу. Форми реалізації планів та види контролю. Роль 

конкуренції в системі освіти та профорієнтація серед населення. Інноваційні моделі 

навчального та виховного процесу в стратегічному плануванні діяльності навчального 

закладу. Звітність в управлінні навчальним процесом. Види звітності та відповідальність 

за порушення термінів звітності. 

 



Змістовий модуль № 2 . УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ І ВИХОВНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ (за типом навчального закладу) 

 

ТЕМА 6. Управління організацією, плануванням та інспектуванням навчальної та 

виховної діяльності  дошкільного навчального закладу  

Управлінські органи з планування навчальної та виховної діяльності у 

дошкільному  навчальному закладі. Структура та рівні підпорядкування органів 

управління  з планування та реалізації планів з навчальної діяльності дошкільного 

закладу. Форми та види планування навчальної та виховної діяльності у дошкільному 

навчальному закладі. Планування та реалізація планів з виховної діяльності дошкільного 

закладу. Органи державного та громадського контролю за навчальним і виховним 

процесом дошкільного навчального закладу. Форми взаємодії адміністративних структур, 

педагогічного колективу та органів державного та громадського контролю в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю дошкільного навчального закладу. Звітність та рівні 

відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових документів з навчальної та 

виховної діяльності дошкільним  навчальним  закладом. 

 

ТЕМА 7. Управління організацією, плануванням та інспектуванням навчальної та 

виховної діяльності  загальноосвітнього навчального закладу 

Управлінські органи з планування навчальної та виховної діяльності в 

загальноосвітньому навчальному закладі. Форми та види планування навчальної та 

виховної діяльності у загальноосвітньому навчальному закладі. Структура та рівні 

підпорядкування органів управління  з планування та реалізації планів з навчальної 

діяльності навчального закладу. Планування та реалізація планів з виховної діяльності. 

Органи самоврядування, державного  та громадського контролю за навчальним і 

виховним процесом загальноосвітнього навчального закладу. Форми взаємодії 

адміністративних структур, навчально-педагогічного колективу,державних та  органів 

самоврядування в управлінні навчальною та виховною діяльністю навчального закладу. 

Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових 

документів з навчальної та виховної діяльності загальноосвітнім навчальним закладом.   

 

ТЕМА 8 . Управління організацією, плануванням та інспектуванням навчальної та 

виховної діяльності  в позашкільному навчальному закладі 

Управлінські органи з планування навчальної та виховної діяльності позашкільного 

навчального  закладу. Форми та види планування навчальної та виховної діяльності у 

позашкільному  навчальному закладі. Структура та рівні підпорядкування органів 

управління  з планування та реалізації планів з навчальної діяльності в позашкільному 

навчальному  закладі. Планування та реалізація планів з виховної діяльності(студії, 

гуртки, факультативи, курси тощо). Органи державного  та громадського контролю за 

навчальним і виховним процесом в позашкільному навчальному  закладі. Форми взаємодії 

адміністративних структур, педагогічного колективу та державних органів в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю позашкільного навчального закладу. Звітність та 

рівні відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових документів з 

навчальної та виховної діяльності позашкільним навчальним закладом.   

   

ТЕМА 9. Управління організацією, плануванням та інспектуванням навчальної та 

виховної діяльності  професійно-технічного  навчального закладу  

Управлінські органи з планування навчальної та виховної діяльності у професійно-

технічному  навчальному закладі. Форми та види планування навчальної та виховної 

діяльності у професійно-технічному  навчальному закладі.  Структура та рівні 

підпорядкування органів управління  з планування та реалізації планів з навчальної 

діяльності у професійно-технічному  навчальному закладі. Планування та реалізація 



планів з виховної діяльності у професійно-технічному  навчальному закладі.  Органи 

самоврядування та громадського контролю за навчальним і виховним процесом 

професійно-технічного  навчального закладу.  Форми взаємодії адміністративних 

структур, педагогічного колективу, державних органів та самоврядування в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю  професійно-технічного  навчального закладу.  

Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових 

документів з навчальної та виховної діяльності  професійно-технічним  навчальним 

закладом.  

 

ТЕМА 10. Управління організацією, плануванням та інспектуванням навчальної та 

виховної діяльності  у вищому  навчальному закладі. 

Управлінські органи з планування навчальної та виховної діяльності у вищому 

навчальному закладі. Структура та рівні підпорядкування органів управління  з 

планування та реалізації планів з навчальної діяльності навчального закладу(загальних, по 

деканатах, по кафедрах). Форми та види планування навчальної та виховної діяльності у 

дошкільному навчальному закладі. Планування та реалізація планів з виховної 

діяльності(загальних, по деканатах, по кафедрах, зовнішніх). Органи самоврядування та 

громадського контролю за навчальним і виховним процесом ВНЗ. Форми взаємодії 

адміністративних структур, науково-педагогічного колективу та органів самоврядування в 

управлінні навчальною та виховною діяльністю навчального закладу. Звітність та рівні 

відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових документів з навчальної та 

виховної діяльності вищим навчальним закладом.   

 

5. Структура навчальної  дисципліни 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 4 кредити ЄКТС 120 годин. 

 
Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 
усьог

о  
у тому числі усьог

о  
у тому числі 

л п ла

б 

інд с.р. л п лаб і
н
д 

с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1

2 

13 

Модуль 1  

Змістовий модуль № 1.НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ТА  ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИХОВНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

ТЕМА 1. Роль 

менеджменту в системі 

освіти: науково-

теоретичний аспект 

12 2 2 - - 8 12 - - - - 12 

ТЕМА 2. Нормативно-

правове забезпечення 

управління 

навчальними 

закладами України  

12 2 2 - - 8 12 2 - - - 10 

ТЕМА 3. Організація та 

зміст навчальної та 

виховної діяльності 

навчального закладу. 

12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 



ТЕМА 4. Управління та 

організація планування 

навчальної та виховної 

діяльності в 

навчальному закладі 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

Тема 5. Стратегічне і 

тактичне планування 

навчальної та виховної 

роботи та форми його 

реалізації у планових 

документах 

навчального закладу 

12 2 2 - - 8 14 2 - - - 12 

Разом за змістовим модулем 

2 
60 10 10 - - 40 62 4 2 - - 54 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль № 2 . УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ І ВИХОВНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ (за типом навчального закладу) 
 

ТЕМА 6. Управління 

організацією, 

плануванням та 

інспектуванням 

навчальної та виховної 

діяльності  дошкільного 

навчального закладу  

12 2 2 - - 8 12 2 - - - 10 

ТЕМА 7. Управління 

організацією, 

плануванням та 

інспектуванням 

навчальної та виховної 

діяльності  

загальноосвітнього 

навчального закладу 

12 2 2 - - 8 12 - 2 - - 10 

ТЕМА 8 . Управління 

організацією, 

плануванням та 

інспектуванням 

навчальної та виховної 

діяльності  в 

позашкільному 

навчальному закладі 

12 2 2 - - 8 12 - 2 2 - 12 

ТЕМА 9. Управління 

організацією, 

плануванням та 

інспектуванням 

навчальної та виховної 

діяльності  професійно-

технічного  

навчального закладу  

12 2 2 - - 8 10 - - - - 10 

ТЕМА 10. Управління 

організацією, 

плануванням та 

12 2 2 - - 8 14 2 - - - 12 



інспектуванням 

навчальної та виховної 

діяльності  у вищому  

навчальному закладі. 
 
Разом за змістовим модулем 

2 
60 10 10 - - 40 58 4 4 - - 54 

Усього годин 120 20 20   80  120 8 6 - - 108 

 

 
6.Теми практичних занять 

 
№ 

з/п 

Назва теми та їх зміст Кількість 

годин 

Змістовий модуль № 1.НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА  

ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

1 Тема 1. Роль менеджменту в системі освіти: науково-

теоретичний аспект 

1.Менеджмент в системі освіти.  

2.Зміст  управлінської діяльності в навчальних закладах(за типом 

закладу).  

3.Основні теоретико-методологічні підходи до управління 

навчальним закладом (за типом закладу). 

4.Адміністративна структура управління навчальним закладом (за 

типом закладу). 

5.Колегіальні органи та їх роль в управлінні навчальним закладом(за 

типом закладу). 

6.Роль керівника в управлінні навчальним закладом(за типом 

закладу). 

2 

2 Тема 2. Нормативно-правове забезпечення управління 

навчально-виховною діяльністю  навчальних закладів України  
1.Сутність нормативно-правового забезпечення діяльності 

навчальних закладів (за типом закладу). 

2. Законодавство про дошкільну освіту.  

3.Нормативно-правові акти про загальну освіту. 

4. Форми та методи правового регулювання позашкільної освіти. 

5. Законодавство про професійно-технічну освіту.  

6.Законодавство про вищу освіту. 

2 

3 Тема. 3.  Принципи, методи  та функції управління   навчальним 

закладом  

1.Розкрити основні принципи управління навчальною та виховною 

діяльністю навчального закладу(за типом закладу).. 

2. Обгрунтувати сутність методів  управління  навчальною та 

виховною діяльністю навчального закладу(за типом закладу). 

3.Охарактеризувати функції управління навчальною та виховною 

діяльністю навчального закладу(за типом закладу).  

4.Розкрити сучасні інноваційні підходи з управління навчальною та 

2 



виховною діяльністю навчального закладу. 

5.Обгрунтувати сучасні технології управлінського процесу в 

навчальному закладі (за типом закладу). 

4 Тема 4. Кадрове забезпечення навчальної  та виховної діяльності  

навчального закладу 

1. Охарактеризуйте роль кадрового забезпечення навчальної та 

виховної діяльності навчального закладу. 

2. Розкрийте вимоги до кадрового складу відповідного типу 

навчального закладу під час ліцензування чи акредитації. 

3. Розробіть конкурсне повідомлення  на заміщення вакантних 

посад та вимоги до претендентів згідно типу навчального закладу.. 

4. Визначіть основні вимоги до підбору кадрів дошкільного 

навчального закладу.  

5. Розкрийте вимоги до  формування кадрового забезпечення 

загальноосвітнього навчального закладу.  

6. Особливості  кадрового забезпечення навчальної та виховної 

діяльності навчального закладу профтехосвіти.  

7. Охарактеризуйте  основні вимоги до кадрів з забезпечення 

навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному 

закладі.  

8. Особливості кадрового забезпечення для управління та 

проведення навчальної та виховної діяльності у вищому 

навчальному закладі.  

9. Форми та види атестації та підвищення кваліфікації 

працівників  за типом навчального закладу. 

Основні поняття та визначення теми 

2 

5 Тема 5. Стратегічне і тактичне планування, звітність та форми 

реалізації у планових документах навчального закладу 
1. Обгрунтуйте стратегічне планування навчальної та виховної 

діяльності за типом навчального закладу.  

2. Сутність поточного планування навчальної та виховної 

діяльності за типом навчального закладу.  

3. Форми реалізації планів та види контролю.  

4. Роль конкуренції в системі освіти та профорієнтація серед 

населення.  

5. Інноваційні моделі навчального та виховного процесу в 

стратегічному плануванні діяльності навчального закладу. 

6. Форми та напрями  звітності в навчальному завкладі. 

2 



7. Загальнодержавні, регіональні та внутрішні види звітності. 

8. Контролінг звітності навчального закладу. 

9. Відповідальність за порушення термінів звітності 

 Разом за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль № 2 . УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ І ВИХОВНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ (за типом навчального закладу) 

 

6 Тема  6. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  дошкільного 

навчального закладу  

1.Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності у дошкільному  навчальному закладі. 

2. Структура та рівні підпорядкування органів управління  з 

планування та реалізації планів з навчальної діяльності дошкільного 

закладу.  

3.Форми та види планування навчальної та виховної діяльності у 

дошкільному навчальному закладі.  

4.Планування та реалізація планів з виховної діяльності дошкільного 

закладу.  

5.Органи державного та громадського контролю за навчальним і 

виховним процесом дошкільного навчального закладу.  

6.Форми взаємодії адміністративних структур, педагогічного 

колективу та органів державного та громадського контролю в 

управлінні навчальною та виховною діяльністю дошкільного 

навчального закладу.  

7.Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та 

нормативно-правових документів з навчальної та виховної діяльності 

дошкільним  навчальним  закладом. 

 

 

7 Тема 7. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  

загальноосвітнього навчального закладу 

1. Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі.  

2. Форми та види планування навчальної та виховної діяльності 

у загальноосвітньому навчальному закладі.  

3. Структура та рівні підпорядкування органів управління  з 

планування та реалізації планів з навчальної діяльності навчального 

закладу.  

4. Планування та реалізація планів з виховної діяльності.  

5. Органи самоврядування, державного  та громадського 

контролю за навчальним і виховним процесом загальноосвітнього 

навчального закладу.  

6. Форми взаємодії адміністративних структур, навчально-

педагогічного колективу,державних та  органів самоврядування в 

управлінні навчальною та виховною діяльністю навчального 

закладу.  

7. Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та 

нормативно-правових документів з навчальної та виховної 

діяльності загальноосвітнім навчальним закладом.   

2 



7 Тема 8 . Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  в 

позашкільному навчальному закладі 

1. Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності позашкільного навчального  закладу.  

2. Форми та види планування навчальної та виховної діяльності 

у позашкільному  навчальному закладі.  

3. Структура та рівні підпорядкування органів управління  з 

планування та реалізації планів з навчальної діяльності в 

позашкільному навчальному  закладі.  

4. Планування та реалізація планів з виховної діяльності(студії, 

гуртки, факультативи, курси тощо).  

5. Органи державного  та громадського контролю за навчальним 

і виховним процесом в позашкільному навчальному  закладі.  

6. Форми взаємодії адміністративних структур, педагогічного 

колективу та державних органів в управлінні навчальною та 

виховною діяльністю позашкільного навчального закладу.  

7. Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та 

нормативно-правових документів з навчальної та виховної 

діяльності позашкільним навчальним закладом.   

2 

9 Тема  9. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  професійно-

технічного  навчального закладу  

1. Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності у професійно-технічному  навчальному закладі.  

2. Форми та види планування навчальної та виховної діяльності 

у професійно-технічному  навчальному закладі.  

3.  Структура та рівні підпорядкування органів управління  з 

планування та реалізації планів з навчальної діяльності у 

професійно-технічному  навчальному закладі.  

4. Планування та реалізація планів з виховної діяльності у 

професійно-технічному  навчальному закладі.   

5. Органи самоврядування та громадського контролю за 

навчальним і виховним процесом професійно-технічного  

навчального закладу.   

6. Форми взаємодії адміністративних структур, педагогічного 

колективу, державних органів та самоврядування в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю  професійно-технічного  

навчального закладу.   

7. Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та 

нормативно-правових документів з навчальної та виховної діяльності  

професійно-технічним  навчальним закладом.  

2 

10 Тема 10 Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  у вищому  

навчальному закладі. 

1. .Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності у вищому навчальному закладі.  

2. Структура та рівні підпорядкування органів управління  з 

планування та реалізації планів з навчальної діяльності навчального 

закладу(загальних, по деканатах, по кафедрах).  

3. Форми та види планування навчальної та виховної діяльності 

у дошкільному навчальному закладі.  

2 



4. Планування та реалізація планів з виховної 

діяльності(загальних, по деканатах, по кафедрах, зовнішніх). Органи 

самоврядування та громадського контролю за навчальним і 

виховним процесом ВНЗ.  

5. Форми взаємодії адміністративних структур, науково-

педагогічного колективу та органів самоврядування в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю навчального закладу.  

6. Звітність та рівні відповідальності за виконання  планів та 

нормативно-правових документів з навчальної та виховної 

діяльності вищим навчальним закладом.   

 Разом за змістовим модулем 2 10 

Всього годин 20 

 
7. Теми лабораторних робіт 

 

8. Теми для самостійної роботи  

№ 

з/п 

Назва теми та їх зміст Кількість 

годин 

Змістовий модуль № 1.НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА  

ЗМІСТУ УПРАВЛІННЯ  НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИХОВНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

1 Тема 1. Роль менеджменту в системі освіти: науково-

теоретичний аспект 

Сучасні теорії менеджменту в системі освіти. Зміст управлінської 

діяльності в навчальних закладах(за типом закладу). Основні 

теоретико-методологічні підходи до управління навчальним 

закладом (за типом закладу). Адміністративна структура управління 

навчальним закладом (за типом закладу). Колегіальні органи та їх 

роль в управлінні навчальним закладом(за типом закладу).Роль 

керівника в управлінні навчальним закладом(за типом закладу). 
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2 Тема 2. Структура сучасної  системи освіти України 
 Основні принципи структурування закладів освіти України. 

Система дошкільної освіти – основні напрями та форми управління. 

Сутність та особливості управління системою загальноосвітніх  

навчальних  закладів. Функціонування та управління системи 

позашкільних навчальних закладів. Система професійно-технічної 

освіти та управління нею. 

Сучасна система  вищої освіти України та основні напрями 

реформування та удосконалення. 
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3 Тема 3. Нормативно-правове забезпечення управління 

навчально-виховною діяльністю  навчальних закладів України  

 

Сутність нормативно-правового забезпечення навчальною та 

виховною діяльністю навчальних закладів. Законодавство про 

дошкільну освіту. Нормативно-правові акти про загальну освіту. 

Форми та методи правового регулювання позашкільної освіти. 

Законодавство про професійно-технічну освіту. Законодавство про 

вищу освіту в Україні. 
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 Тема 4. Менеджмент в системі освіти: науково-теоретичний 

аспект 

Менеджмент в системі освіти. Зміст  управлінської діяльності в 

навчальних закладах. Основні підходи до управління навчальним 

закладом (за типом). Структура управління навчальним закладом (за 

типом). Роль керівника в управлінні навчальним закладом. 

 

8 

 Тема 5. Принципи, методи  та функції управління   навчальним 

закладом  
Основні принципи управління навчальною та виховною 

діяльністю навчального закладу. 

Сутність методів  управління  навчальною та виховною діяльністю 

навчального закладу. Функції управління навчальною та виховною 

діяльністю навчального закладу. Інноваційні підходи з управління 

навчальною та виховною діяльністю навчального закладу. 
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 Разом за змістовим модулем 1 40 

Змістовий модуль № 2 . УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНОЮ І ВИХОВНОЮ 

ДІЯЛЬНІСТЮ (за типом навчального закладу) 

 
 Тема 6. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  дошкільного 

навчального закладу  
Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності у дошкільному  навчальному закладі. Структура та рівні 

підпорядкування органів управління  з планування та реалізації 

планів з навчальної діяльності дошкільного закладу. Форми та види 

планування навчальної та виховної діяльності у дошкільному 

навчальному закладі. Планування та реалізація планів з виховної 

діяльності дошкільного закладу. Органи державного та громадського 

контролю за навчальним і виховним процесом дошкільного 

навчального закладу. Форми взаємодії адміністративних структур, 

педагогічного колективу та органів державного та громадського 

контролю в управлінні навчальною та виховною діяльністю 

дошкільного навчального закладу. Звітність та рівні відповідальності 

за виконання  планів та нормативно-правових документів з 

навчальної та виховної діяльності дошкільним  навчальним  

закладом. 
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 Тема 7. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  

загальноосвітнього навчального закладу 

Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі. Форми та види 

планування навчальної та виховної діяльності у загальноосвітньому 

навчальному закладі. Структура та рівні підпорядкування органів 

управління  з планування та реалізації планів з навчальної діяльності 

навчального закладу. Планування та реалізація планів з виховної 

діяльності. Органи самоврядування, державного  та громадського 

контролю за навчальним і виховним процесом загальноосвітнього 

навчального закладу. Форми взаємодії адміністративних структур, 

навчально-педагогічного колективу,державних та  органів 
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самоврядування в управлінні навчальною та виховною діяльністю 

навчального закладу. Звітність та рівні відповідальності за 

виконання  планів та нормативно-правових документів з навчальної 

та виховної діяльності загальноосвітнім навчальним закладом.   

 Тема 8. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  в 

позашкільному навчальному закладі 

Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності позашкільного навчального  закладу. Форми та види 

планування навчальної та виховної діяльності у позашкільному  

навчальному закладі. Структура та рівні підпорядкування органів 

управління  з планування та реалізації планів з навчальної діяльності 

в позашкільному навчальному  закладі. Планування та реалізація 

планів з виховної діяльності(студії, гуртки, факультативи, курси 

тощо). Органи державного  та громадського контролю за навчальним 

і виховним процесом в позашкільному навчальному  закладі. Форми 

взаємодії адміністративних структур, педагогічного колективу та 

державних органів в управлінні навчальною та виховною діяльністю 

позашкільного навчального закладу. Звітність та рівні 

відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових 

документів з навчальної та виховної діяльності позашкільним 

навчальним закладом.   
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 Тема 9. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  професійно-

технічного  навчального закладу  

Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності у професійно-технічному  навчальному закладі. Форми та 

види планування навчальної та виховної діяльності у професійно-

технічному  навчальному закладі.  Структура та рівні 

підпорядкування органів управління  з планування та реалізації 

планів з навчальної діяльності у професійно-технічному  

навчальному закладі. Планування та реалізація планів з виховної 

діяльності у професійно-технічному  навчальному закладі.  Органи 

самоврядування та громадського контролю за навчальним і 

виховним процесом професійно-технічного  навчального закладу.  

Форми взаємодії адміністративних структур, педагогічного 

колективу, державних органів та самоврядування в управлінні 

навчальною та виховною діяльністю  професійно-технічного  

навчального закладу.  Звітність та рівні відповідальності за 

виконання  планів та нормативно-правових документів з навчальної 

та виховної діяльності  професійно-технічним  навчальним закладом.  
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 Тема 10. Управління організацією, плануванням та 

інспектуванням навчальної та виховної діяльності  у вищому  

навчальному закладі. 

Управлінські органи з планування навчальної та виховної 

діяльності у вищому навчальному закладі. Структура та рівні 

підпорядкування органів управління  з планування та реалізації 

планів з навчальної діяльності навчального закладу(загальних, по 

деканатах, по кафедрах). Форми та види планування навчальної та 

виховної діяльності у дошкільному навчальному закладі. 

Планування та реалізація планів з виховної діяльності(загальних, по 
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деканатах, по кафедрах, зовнішніх). Органи самоврядування та 

громадського контролю за навчальним і виховним процесом ВНЗ. 

Форми взаємодії адміністративних структур, науково-педагогічного 

колективу та органів самоврядування в управлінні навчальною та 

виховною діяльністю навчального закладу. Звітність та рівні 

відповідальності за виконання  планів та нормативно-правових 

документів з навчальної та виховної діяльності вищим навчальним 

закладом.   

 Разом за змістовим модулем 2 40 

Всього годин 80 

 

9. Індивідуальні завдання 

Реферат на тему: « Шляхи удосконалення теоретико-методологічних та практичних  

засад управління навчальним та виховним процесом навчальним закладом» (на матеріалі 

навчального закладу, де студент проходив практику). 

 
10. Методи навчання 

 

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

МН2 - практичний метод (лабораторні та практичні заняття); 

МНЗ - 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. 

11. Методи оцінювання 

МО1 –екзамен; 

М02 —усне або письмове опитування 

М04—тестування;  

МО6 - реферати, есе; 

М07 - презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

М09- захист практичних робіт. 
12. Засоби діагностики результатів навчання 

- екзамен; 
-реферати, есе;  
-презентації результатів виконаних завдань та досліджень;  
 

13. Критерії оцінювання результатів навчання 
1. «відмінно» (А, 90-100 балів) – студент дає вичерпні, обґрунтовані, теоретично і 

практично правильні відповіді не менш ніж на 90% питань, рішення задач та 

виконання вправ є правильними, демонструє знання матеріалу підручників, 

посібників, інструкцій, проводить узагальнення і висновки, акуратно оформлює 

завдання, був присутній на лекціях, має конспект лекцій чи реферати з основних 

тем курсу, проявляє активність і творчість у виконанні групових завдань; 

2. «добре» (В, 82-89 балів, дуже добре; С, 75-81 балів, добре) – студент володіє 

знаннями матеріалу, але допускає незначні помилки у формуванні термінів, 

категорій і розрахунків, проте за допомогою викладача швидко орієнтується і 

знаходить правильні відповіді не менш ніж на 75% питань, був присутній на 

лекціях, має конспект лекцій чи реферати з основних тем курсу, проявляє 

активність у виконанні групових завдань; 



3. «задовільно» (D, 68-73 балів, задовільно; E, 60-67 балів, достатньо) – студент дає 

правильну відповідь не менше ніж на 61% питань, або на всі питання дає 

недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, які 

виправляє за допомогою викладача; при цьому враховується наявність конспекту за 

темою завдань та самостійність, участь у виконанні групових завдань; 

4. «незадовільно» (FX, 35-59 балів, незадовільно з можливістю повторного 

складання; F, 1-34 бали з обов’язковим повторним курсом) – студент дає правильну 

відповідь не менше ніж на 35% питань, або на всі питання дає необґрунтовані, 

невичерпні відповіді, допускає грубі помилки, має неповний конспект лекцій, 

індиферентно або негативно проявляє себе у виконанні групових завдань, загалом 

має поверхневе уявлення про основний навчальний матеріал, не може ним 

оперувати. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Суми 

балів за 

100- 

бальною 

шкалою 

Оцін

ка 

ЄКТ

С 

Значення 

оцінки ЄКТС 
Критерії оцінювання 

Рівень 

компетентності 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Екзамен Залік 

90–100 A 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) 

відмінно 

зарахо

вано 

82–89 B дуже 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 

(конструктивно-

варіативний) 

добре 74–81 C добре 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 

(репродуктивний) 

задовіль

но 

60–63 E достатньо здобувач вищої освіти володіє 

навчальним матеріалом на рівні, 

вищому за початковий, значну 

частину його відтворює на 

 



репродуктивному рівні 

35–59 FX незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

семестрового 

контролю 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну 

частину навчального матеріалу 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

незадові

льно 

не 

зарахо

вано 1–34 F незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

здобувач вищої освіти володіє 

матеріалом на рівні елементарного 

розпізнання і відтворення окремих 

фактів, елементів, об'єктів 

Низький 

(рецептивно-

продуктивний) 

 

 

14. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої школи 

Поточне тестування та самостійна робота  Екзамен Сума 

Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 40 100 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Модульний контроль - 

5 

Модульний контроль - 5 

 
 

15. Методичне забезпечення 

 
5. Методичні вказівки до виконання індивідуального науково практичного завдання. 

6. Методичні вказівки до виконання практичних завдань 

7. Опорний  конспект лекцій 

8. Електронні підручники 

16. Питання до підготовки підсумкового контролю 

 

1. Сучасний стан управління освітою в Україні. 

2. Основні підходи до управління освітою в Україні. 

3. Система  управління навчальними закладами  органами центральної виконавчої 

влади. 

4.  Управління навчальними закладами  органами регіональної  виконавчої влади. 

5. Роль міністерства освіти та науки в управлінні навчальними закладами. 

6. Основні напрями Національної доктрини розвитку освіти України та її роль в 

навчально-виховній діяльності закладу. 

7. Напрями Державної національної програми "Освіта" ("Україна ХХІ століття") 

та її роль в плануванні навчально-виховного процесу закладу. 

8. Органи місцевого самоврядування,  та їх роль в управлінні навчальним 

закладом. 

9. Органи громадського самоврядування в освіті та їх вплив на формуванн 

навчально-виховного процесу закладу. 



10. Сутність системи навчальних закладів та їх  навчально-виховна діяльність. 

11. Зміст управлінської діяльності в навчально-виховному процесі навчального 

закладу (за типом закладу). 

12. Механізми державного управління закладами освіти(за типом закладу). 

13. Принципи управління навчально-виховною діяльністю навчального закладу(за 

типом закладу). 

14. Методи управління навчально-виховною діяльністю закладу(за типом закладу). 

15. Освітні технології в управлінні навчально-виховним процесом  навчального 

закладу(за типом закладу). 

16. Інноваційні  підходи до управління навчально-виховним процесом  навчального 

закладу(за типом закладу). 

17. Сутність управління навчально-виховною діяльністю   загальноосвітнього 

навчального закладу.   

18. Сутність управління  навчально-виховним процесом в закладі позашкільної 

освіти.   

19. Сутність управління  навчально-виховним процесом в закладі професійно-

технічної освіти. 

20. Управління навчально-виховною діяльністю у вищих навчальних закладах  

України. 

21. Державна політика в сфері ліцензування та акредитації з надання освітніх 

послуг навчальними закладами. 

22. Умови ліцензування та акредитації дошкільного навчального закладу. 

23. Умови ліцензування та акредитації загальноосвітнього  навчального закладу. 

24. Умови ліцензування та акредитації закладу профтехосвіти. 

25. Умови ліцензування та акредитації вищого навчального закладу. 

26. Основні напрями навчально-виховної діяльності, які підлягають перевірці при 

акредитації навчальних закладів різного типу. 

27. Види порушень в організації навчально-виховного процесу при яких 

навчальний заклад позбавляється ліцензії на надання освітніх послуг. 

28. Органи центральної та регіональної державної влади що мають право надавати 

ліцензії на освітню діяльність навчальним закладам різних типів.  

29. Структура  адміністративних  органів з управління навчально-виховною 

діяльністю дошкільного навчального закладу. 

30.  Принципи підбору і ротації кадрів дошкільного навчального закладу. 

31. Структура адміністративних  органів з управління навчально-виховною 

діяльністю загальноосвітнього навчального закладу. 

32. Принципи кадрового забезпечення навчального та виховного процесу 

загальноосвітнього навчального закладу. 

33. Структура адміністративних  органів з управління навчально-виховною 

діяльністю навчального закладу профтехосвіти. 

34.  Принципи кадрового забезпечення навчального та виховного процесу закладу 

професійно технічної освіти.  

35. Структура адміністративних  органів з управління навчально-виховною 

діяльністю позашкільного навчального закладу. 

36. Принципи кадрового забезпечення навчального та виховного процесу 

позашкільного  навчального  закладу. 

37. Структура адміністративних  органів з управління навчально-виховною 

діяльністю вищого навчального закладу. 

38.   Принципи  кадрового забезпечення проведення навчальної, наукової  та 

виховної діяльності у вищому навчальному закладі. 

39. Повноваження адміністративних органів з управління навчально-виховною 

діяльністю  (за типом закладу) 



40. Відповідальність адміністративних органів з  управління навчально-виховною 

діяльністю навчального закладу. (за типом закладу). 

41. Структура  дорадчих  колегіальних  органів з управління навчально-виховною 

діяльністю навчального закладу» (за типом закладу). 

42. Повноваження дорадчих  колегіальних  органів з управління навчально-

виховною діяльністю навчального закладу» (за типом закладу). 

43. Відповідальність дорадчих  колегіальних  органів з  управління навчально-

виховною діяльністю навчального закладу» (за типом закладу). 

44. Стратегічне планування в управлінні навчально-виховним процесом 

навчального закладу (за типом закладу). 

45. Тактичне планування навчально-виховного процесу навчального закладу (за 

типом закладу). 

46. Основні напрями планування  навчально-виховної роботи  в навчальному 

закладі(за типом закладу). 

47. Сутність нормування навчального та виховного процесу в навчальному 

закладі(за типом закладу). 

48. Методичне забезпечення навчально-виховного процесу навчального закладу (за 

типом закладу). 

49. Форми та види звітування адміністративних органів   з управління навчально-

виховною діяльністю навчального закладу(за типом закладу). 

50. Форми та види звітування дорадчих  колегіальних  органів   з управління 

навчально-виховною діяльністю навчального закладу» (за типом закладу). 

51. Види та форми  зовнішнього інспектування навчально-виховної діяльності 

навчального закладу(за типом закладу). 

52. Види та форми  внутрішнього інспектування навчально-виховної діяльності 

навчального закладу(за типом закладу). 
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