
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
(повне найменування закладу вищої освіти) 

факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 
 

(назва інституту/факультету) 

Кафедра педагогіки та методики початкової освіти 

 
(назва кафедри) 

 

СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 
(вкажіть назву навчальної дисципліни (іноземною, якщо дисципліна викладається іноземною мовою)) 

  обов’язкова  
(вказати: обов’язкова) 

 
Освітньо-професійна програма  Початкова освіта _(Психологія в закладах освіти ) 

(назва програми) 

Спеціальність _013 Початкова освіта  
(вказати: код, назва) 

Галузь знань  01 Освіта/Педагогіка    
(вказати: шифр, назва) 

Рівень вищої освіти  перший бакалаврський  
(вказати: перший (бакалаврський)/другий (магістерський)/третій (освітньо-науковий) 

  факультет педагогіки, психології та соціальної роботи  
(назва факультету/інституту, на якому здійснюється підготовка фахівців за вказаною освітньо-професійною програмою) 

 

Мова навчання _ українська  
(вказати: на яких мовах читається дисципліна) 

Розробники:  доктор педагогічних  наукпрофесор  кафедри педагогіки  та методики початкової 
 освіти Федірчик Т.Д.,   кандидат педагогічних наук, асистент   кафедри педагогіки та методики 

 початкової освіти Нікула Н.В. 
(вказати авторів (викладач (ів)), їхні посади, наукові ступені, вчені звання) 

 

Профайл викладача (-ів) http://elemed.chnu.edu.ua/?page_id=11 

Контактний тел. 0953296968 

E-mail: n.nikula@chnu.edu.ua 

                                                    t.fedirchyk@chnu.edu.ua  

Сторінка курсу в Moodle https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=404   

Консультації Очні консультації: понеділок 14.00-15.00 

Онлайн-консультації середа 15.00-16.00

http://elemed.chnu.edu.ua/?page_id=11
mailto:n.nikula@chnu.edu.ua
mailto:t.fedirchyk@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=404


1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Навчальна дисципліна «Управління в системі освіти» є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 013 Початкова освіта для здобувачів вищої освіти першого 

бакалаврського рівня, яка викладається в І семестрі в обсязі 3 кредити для студентів 3 

курсу скороченого терміну навчання. Викладання даного курсу спрямоване на 

ознайомлення студентів з основами теорії та практики управління в системі освіти, 

формування усвідомлення необхідності ефективної реалізації управлінської діяльності в 

освітній галузі Знайомство із загальними основами управління як виду діяльності та 

науки, особливостями управління в системі  загальної середньої освіти та видами 

діяльності керівника освітнього закладу, що дозволяють забезпечити якість освітніх 

послуг. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ: 

студенти ознайомлюються з теоретичними засадами управління як науки та 

практики, з історіографією менеджменту як виду діяльності та науки про 

управління; виникнення та розвиток наукових шкіл управління. Вивчають загальні 

основи управління в системі освіти та в системі загальної середньої освіти.  

2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ 

Студенти ознайомлюються з плануванням діяльності початкової школи як 

структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти. Вивчають особливості 

організації методичної роботи, як засобу підвищення професіоналізму вчителя 

початкових класів. Ознайомлюються з поняття «передовий педагогічний досвід» та 

шляхами виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження його у практику сучасних 

шкіл.  Вивчають особливості організації атестації педагогічних працівників 

початкової ланки освіти; контроль якості освітнього процесу. Розглядають основні 

положення ведення шкільної  ділової документації у початкових класах закладів 

загальної середньої освіти. 

 

2. Мета вивчення дисципліни: формування компетенцій майбутніх учителів з теорії та 

практики управління закладом загальної середньої освіти, принципів та функцій 

управління освітніми процесами, особливостей організації управління в початковій освіті. 

 

3. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1) розкриття сутності та характеристика основних функцій управління в системі освіти; 

2) аналіз особливостей управління в закладі загалом та початковій ланці освіти, 

зокрема;   

3) залучення студентів до творчого аналізу явищ і процесів, що відбуваються в системі 

загальної середньої України та особливостей управлінської діяльності керівників 

ЗЗСО згідно вимог сучасної освіти;  

4) характеристика типових  управлінських рішень щодо розвитку початкової ланки 

освіти як складової загальної середньої освіти. 

 

4. Пререквізити. 

Для вивчення курсу студентам необхідні базові знання з педагогіки: загальних 

основ педагогіки, розуміння сутності організації освітнім процесом; зі «Вступу до 



спеціальності» та усвідомлення суті системи освіти в Україні  

 

5. Результати навчання. Результати навчання полягають у формуванні 

основних компетенцій, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу  

Студент повинен знати: 

- сутність теорії управління; 

- принципи та функції управління в системі освіти; 

- особливості планування діяльності навального закладу; 

- методи та форми методичної роботи в школі; 

- шляхи вивчення передового педагогічного досвіду; 

- сутність та методи проведення атестації педагогічних кадрів у системі загальної 

середньої освіти; 

- методи та форми внутрішкільного контролю; 

- перспективи розвитку системи освіти в Україні. 

Студент повинен уміти: 

- аналізувати педагогічні явища, процеси, факти з точки зору управління освітніми 

процесами; 

- формувати план роботи загальноосвітнього навчального закладу; 

- організовувати управлінську діяльність щодо здійснення внутрішкільного 

контролю; 

- дотримуватись і реалізовувати на практиці принципи управління освітнім 

закладом; 

- добирати найефективніші методи, форми методичної роботи в школі; 

- здійснювати аналіз проведеного уроку з метою його подальшого удосконалення; 

- здійснювати моніторинг якості освіти; 

- використовувати у процесі управління елементи педагогічних інновацій. 

  



Опис навчальної дисципліни  

Загальна інформація 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління в системі освіти»  

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 

 

Кількість кредитів: 

3 

Галузь знань 

010102 

«Педагогічна освіта» 

 

 

 

Нормативна 

дисципліна  

 Напрям підготовки 

6.0101002  

«Початкова освіта» 

 

Змістових модулів : 

2 

 

 

Спеціальність  

«Початкова освіта» 

 

професійне 

спрямування: 

вчитель початкових класів 

 

Рік підготовки: 

3-й 3-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання 

«Науковий проект  

на задану тему» 

 

 

Семестр 

5-й 5-й 

Загальна кількість годин:  

90 год. 

 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних: 

2 год. 

Освітньо-кваліфікаційний  

рівень: 

бакалавр 

Лекції: 

15 год. 8 год. 

 

Семінарські заняття 

15 год. - 

 

Індивідуальна робота 

- - 

Самостійна робота 

60 год. 82 год. 

 

Вид контролю: залік 

 

  



 

Структура змісту навчальної дисципліни 

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Управління в системі освіти» 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

всьо

го 

год. 

у тому числі всьог

о 

год. 

у тому числі 

лек

. 

сем

. 

лаб

. 

інд. СРС лек

. 

сем

. 

лаб

. 

інд

. 

СР

С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 1 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ» 

 

Тема 1.  

Теоретичні засади 

управління  як 

науки  

та практики  

2 2 1 - - 2 6 1 - - - 5 

Тема 2. 

Загальні основи 

управління в системі 

освіти України 

 

2 2 1 - - 2 6 1 - - - 5 

Тема 3. 

Управління в 

системі загальної 

середньої освіти 

 

2 2 2 - - 2 6 1 - - - 5 

Разом  

за змістовим 

модулем 1 

 

 

 

 

6 6 4 - - 6 18 3 - - - 15 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

Змістовий модуль 2 

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ» 

 

Тема 4. 

Планування 

діяльності початкової 

школи як 

структурного 

підрозділу закладу 

загальної середньої 

освіти 

 

4 2 2 - - 2 7 1 - - - 6 

Тема 5.  4 2 2 - - 2 6 1 - - - 5 



Організація 

методичної роботи  

як засіб підвищення 

професіоналізму 

вчителя початкових 

класів 

 

Тема 6.  

Виявлення, вивчення, 

узагальнення і 

впровадження 

передового 

педагогічного досвіду 

 

2 - 2   4 5,5 0,5    5 

Тема 7. 

Особливості 

організації та 

процедура 

проведення  атестації 

педагогічних 

працівників 

початкової ланки 

освіти 

 

2 2 2 - - 2 6 1 - - - 5 

Тема 8. 

Контроль якості 

освітнього процесу в 

початковій школі 

 

2 2 2 - - 2 6 1 - - - 5 

Тема 9 

Ведення шкільної  

ділової документації у 

початкових класах 

загальноосвітніх 

начальних закладів 

 

2 2 2 - - 2 5,5 0,5 - - - 5 

Разом за змістовим 

модулем 2 

36 10 12 - 2 14 36 5 - - - 31 

Всього годин 90 15 15 - 2 60 90 8 - - - 82 

 
 

 
 

  



 

ТЕМАТИКА СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

з навчальної дисципліни  

«Управління в системі освіти»  

 

№ Назва теми 

1 Управління як виду діяльності та науки 

План 

1. Менеджмент як вид діяльності та наука про управління. 

2. Історія формування та розвитку наукових шкіл управління (школа 

наукового управління; класична школа (адміністративно-

бюрократичного підходу; неокласична школа (школа людських 

стосунків, школа руху за гуманні стосунки); школа поведінкових наук 

(наука про поведінку, біхевіористська школа); емпірична школа (школа 

науки управління, кількісна школа, прагматична школа). 

3. Сутність понять «управління», «менеджмент» та «керівництво».  

 

2 Управління в системі освіти України:  сутність та нормативна база 

План 

1. Управління в системі освіти України: сутність та нормативно-правове 

забезпечення. 

2. Система органів управління в системі освіти України. 

3. Аналіз принципів управління в системі освіти. 

4. Функції управління як види діяльності керівника. 

 

3 Особливості управління в системі загальної середньої освіти 

План 

1. Нормативно-правове забезпечення управління загальноосвітніми 

навчальними закладами. 

2. Система управління загальноосвітнього навчального закладу: склад та 

посадові обов’язки адміністрації. 

3. Колегіальні органи управління загальноосвітнім навчальним закладом 

(загальні збори, педрада, методична рада, нарада). 

 

4 Види планування діяльності початкової школи як структурного 

підрозділу загальноосвітнього навчального закладу 

План 

1. Основні вимоги до планування роботи загальноосвітнього навчального 

закладу.  

2. Вимоги до складання перспективного плану роботи загальноосвітнього 

навчального закладу.  

3. Особливості формування річного плану роботи загальноосвітнього 

навчального закладу.  

4. Календарний план роботи школи.  

5. Аналіз основних вимог до складання розкладу занять в початкових класах. 

 

5 Методична робота як засіб підвищення професіоналізму вчителя 

початкових класів: загальні основи та практика організації 

План 

1. Методична робота:сутність, мета, завдання та значення для підвищення 

професіоналізму вчителя початкових класів. 

2. Основні принципи та функції методичної роботи в умовах початкової 



школи як структурного підрозділу ЗНЗ. 

3. Аналіз  напрямів організації методичної роботи. 

4. Колективні, групові, індивідуальні; традиційні, інноваційні форми 

методичної роботи в початковій школі. 

6 Виявлення, вивчення, узагальнення і впровадження передового 

педагогічного досвіду 

План 

1. Передовий педагогічний досвід:сутність, види, ознаки. 

2. Методика виявлення передового педагогічного досвіду. 

3. Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. 

4. Технологія впровадження передового педагогічного досвіду. 

 

7 Процедура підготовки та проведення  атестації педагогічних працівників 

початкової ланки освіти 

План 

1. Підвищення кваліфікації вчителя початкових класів: сутність та основні 

шляхи. 

2. Атестаціяпедагогічних працівників початкової ланки освіти: сутність та 

мета та принципи проведення. 

3. Періодичність проведення атестації вчителів початкових класів. 

4. Процедура  та результати атестації педагогічних працівників початкової 

ланки освіти. 

 

8 Контроль якості освітнього процесу в початковій школі 

План 

1. Діяльність органу державної служби якості освіти України. 

2. Внутрішня система забезпечення якості освіти. «Абетка для директора». 

3. Сертифікація педагогічних працівників. 

 

 

9 Особливості оформлення  шкільної  ділової документації у 

початкових класах загальноосвітніх начальних закладів 

План 

1. Нормативні документи, що регламентують ведення шкільної документації 

в початкових класах. 

2. Вимоги та особливості ведення вчителем початкових класів шкільної 

документації: 

- класний журнал; 

- календарний план; 

- поурочний план; 

- щоденник учня; 

- зошити; 

- особові справи учнів; 

- табель успішності учнів. 

 

 

 

 

  



САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

з навчальної дисципліни  

«Управління в системі освіти»  

№ Назва теми Завдання  

для СРС 

Рекомендована література 

1        Тема 1.  

Управління як 

вид діяльності та 

наука 

1. На основі опрацювання 

матеріалів рекомендованої 

літератури скласти конспект 

теми. 

2. Скласти словник опорних 

термінів до теми. 

3. Скласти  таблицю «Наукові 

школи управління». 

1. Демчук В.С. Основи освітнього 

менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 

263 с. 

2. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: 

дорожня карта керівника. – Х.: 

Видав. група «Основа», 2007. – 448 

с. – (Серія «Адміністратору школи») 

3. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою»)С. 3-13. 

4. Хриков Є.М. Управління 

навчальним закладом: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2006. – 365 с. 

5. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. 

Управління в освіті та педагогічна 

діагностика. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2005. – С. 12-26. 

 

2 Тема 2. 

Загальні 

основи 

управління в 

системі освіти 

України 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспектування 

опрацьованої літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

4. Письмовий аналіз статей 

Закону України ‖Про 

освіту‖ та «Про загальну 

середню освіту», де 

розглядається система 

управління.   

 

1. Демчук В.С. Основи освітнього 

менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 

263 с. 

2. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: 

дорожня карта керівника. – Х.: 

Видав. група «Основа», 2007. – 448 

с. – (Серія «Адміністратору школи») 

3. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою»)С. 3-13. 

4. Хриков Є.М. Управління 

навчальним закладом: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2006. – 365 с. 

5. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. 

Управління в освіті та педагогічна 

діагностика. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2005. – С. 12-26. 

 



3 Тема 3. 

Управління в 

системі 

загальної 

середньої 

освіти 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспект опрацьованої 

літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

4. Створення схеми-опори до 

теми. 

 

1. Бондар Володимир. Теорія і 

технологія управління процесом 

навчання в школі. – Київ.: ФАДА, 

ЛТД, 2000. – 191с. – Бібліогр.: С.19-

32. 

2. Галіцина Людмила. Серйозні ігри 

для серйозних людей / Л.Галіцина, 

О.Шатохіна. – К.: світ, 2007. – 120 с., 

(4) арк.. – (Б-ка «Шк.. світу»).  

3. Демчук В.С. Основи освітнього 

менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 

263 с. 

4. Круцило Ольга. Атестація 

педагогічних працівників: Метод. 

посіб./ О.Круцило, В.Захарчук. – К.: 

Шк. світ, 2006. – С. 160-167. 

5. Лаврук Василь. Діагностика 

управлінської компетентності 

директора школи / В.Лаврук. – К.: 

Шк. світ, 2008. – 128с. – (Бібліотека 

«Шкільного світу»). – Бібліогр.: 126-

127. 

6. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: 

дорожня карта керівника. – Х.: 

Видав. група «Основа», 2007. – 448 

с. – (Серія «Адміністратору 

школи»). – С.124-143. 

7. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою»)С.16-26. 

 

4 Тема 4. 

Планування 

діяльності 

початкової 

школи як 

структурного 

підрозділу 

загальноосвітн

ього 

навчального 

закладу 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспект опрацьованої 

літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

Створення схеми-опори до 

теми. 

1. Демчук В.С. Основи освітнього 

менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 

263 с. 

2. Жерносєк І.П. Плани роботи школи 

//Рідна шк.- 1993. - С.20-26. 

3. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою») С.50-77. 

4. Островерхова Н.М., Даниленко Л.І. 

Ефективність управління 

загальноосвітньою школою: 

соціально-педагогічний аспект: 

Монографія. - К.: Школяр, 1996. — 

С. 163-191. 

 



5 Тема 5.  

Організація 

методичної 

роботи  

як засіб 

підвищення 

професіоналізм

у вчителя 

початкових 

класів 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспект опрацьованої 

літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

4. Створення схеми-опори до 

теми. 

1. Демчук В.С. Основи освітнього 

менеджменту. – К.: Ленвіт, 2007. – 

263 с. 

2. Лизинский В.М. О 

методическойработе в школе. - М.: 

Центр "Пед. поиск", 2001. - 160 с 

3. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою») С.79-113. 

4. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. 

Організація методичної роботи . – 

Х.: Вид. група «Основа», 2006. – 80 

с. 

5. Клепко Сергій. Модернізацій ні 

процеси в сучасній освіті / С.Клепко. 

– К.: Шк. світ, 2008. – 120 с. – 

(Бібліотека «Шільного світу»). 

6 Тема 6.  

Виявлення, 

вивчення, 

узагальнення і 

впровадження 

передового 

педагогічного 

досвіду 

 

1. Сутність передового 

педагогічного досвіду. 

2. Виявлення передового 

педагогічного досвіду. 

3. Методи вивчення та 

узагальнення передового 

педагогічного досвіду. 

4. Технологія впровадження 

передового педагогічного 

досвіду. 

 

1. Павлютенков Є.М., Крижко В.В. 

Організаціяметодичноїроботи . – Х.: 

Вид. група «Основа», 2006. – С.59-

61. 

2. Наука 

управліннязагальноосвітнімнавчальн

им закладом: Навч. посіб. / Т.М. 

Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою») С.121-136. 

3. Підласий І.П. Діагностика та 

експертизапедагогічнихпроектів: 

Навч. посіб. - К.: Україна, 1998. - 

343 с. 

4. КлепкоСергій. 

Модернізаційніпроцеси в 

сучаснійосвіті / С.Клепко. – К.: Шк. 

світ, 2008. – 120 с. – (Бібліотека 

«Шільногосвіту»). 

 

7 Тема 7.  

Процедура 

підготовки 

та 

проведення  

атестації 

педагогічних 

працівників 

початкової 

ланки освіти 

 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспект опрацьованої 

літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

4. Створення схеми-опори до 

теми 

1. Підласий І.П. Діагностика та 

експертиза педагогічних проектів: 

Навч. посіб. - К.: Україна, 1998. - 

343 с. 

2. Круцило Ольга. Атестація 

педагогічних працівників: Метод. 

посіб./ О.Круцило, В.Захарчук. – К.: 

Шк. світ, 2006. – 176 с. – Бібіліогр.: 

с. 174-175. 

3. Мармаза О.І. Менеджмент в освіті: 

дорожня карта керівника. – Х.: 



Видав. група «Основа», 2007. – 448 

с. – (Серія «Адміністратору 

школи»)С. 124-143. 

4. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою») С.185-197. 

5. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. 

Управління в освіті та педагогічна 

діагностика. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2005. – С.48-62. 

8 Тема 8. 

Контроль 

якості 

освітнього 

процесу в 

початковій 

школі 

 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспект опрацьованої 

літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

4. Створення схеми-опори до 

теми. 

 

1. Дмитренко Г.А. Стратегічний 

менеджмент. Цільове управління 

освітою на основі кваліметричного 

підходу: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 

1996. – 140 с. 

2. Наука управління загальноосвітнім 

навчальним закладом: Навч. посіб. / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. 

Тевлін, Н.М. Чепурна. - X.:Вид. 

група «Основа», 2004. - 240 с. (Серія 

«Управління школою») С.138-183. 

3. Хриков Є.М. Управління 

навчальним закладом: Навч. посіб. – 

К.: Знання, 2006. – С.126-140. 

4. Цехмістрова Г.С., Фоменко Н.А. 

Управління в освіті та педагогічна 

діагностика. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних 

закладів. – К.: Видавничий Дім 

«Слово», 2005. – 280 с. 

9 Тема 9. 

Особливості 

оформлення  

шкільної  

ділової 

документації 

у 

початкових 

класах 

загальноосві

тніх 

начальних 

закладів 

 

1. Опрацювання теоретичних 

положень теми з матеріалів 

лекції та рекомендованої 

літератури.  

2. Конспект опрацьованої 

літератури. 

3. Складання словника 

термінів. 

4. Заповнення зразків шкільної 

документації 

 

1. Додаток до листа МОН від 11.09.07  

№ 1/9-532Вимоги щодо ведення 

класного журналу в 1-4 класах 

загальноосвітніх навчальних 

закладів Інструктивно-методичний 

лист. 

2. Наказ МОН України № 1239 від 

28.07.2013 ТИПОВА ІНСТРУКЦІЯ з 

діловодства у загальноосвітніх 

навчальних закладах усіх типів і 

форм власності. 

 

 

 

 

 

 



ІНДИВІДУАЛЬНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ  

(ІНДЗ) 

з навчальної дисципліни 

«Управління в системі освіті» 

 

Тема 

 

 

Зміст ІНДЗ 

 

Змістовий модуль 1 

«ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ » 

 

Тема 1.  

Управління як вид 

діяльності та наука 

1. Скласти таблицю «Наукові школи управління» за наступними позиціями: 

Назва Період виникнення Представники Основні ідеї 

    

    

 

2. Підготувати презентацію «Основні ідеї школи _______ управління» 

(наукова школа на вибір). 

 

Тема 2. 

Загальні основи 

управління в 

системі освіти 

України 

 

1. Скласти  схему «Структура системи управління освітою». 

2. Аналіз Закону «Про освіту» щодо управління в системі освіти України 

 

Тема 3. 

Управління в 

системі загальної 

середньої освіти 

1. Добір різних схем щодо аналізу уроку керівником ЗНЗ. 

2. Порівняльний аналіз-ранжування методів внутрішкільного контролю за їх 

ефективністю. 

3. Скласти інваріант плану проведення засідань педагогічної ради школи на 

навчальний рік. 

4. Скласти таблицю «Типи і форми засідань педагогічної ради». 

 

Змістовий модуль 2 

«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ» 

 

Тема 4. 

Планування 

діяльності 

початкової школи 

як структурного 

підрозділу 

загальноосвітнього 

навчального 

закладу 

1. На основі аналізу вимог до планування роботи загальноосвітнього 

навчального закладу розробити розклад занять для учнів початкової 

школи (клас за вибором студента). 

2. Скласти таблицю «Види планування роботи загальноосвітнього 

навчального закладу» 

3. Виконати реферат на запропоновані теми: 

- Види та структура планів роботи навчального закладу. 

- Перспективне планування роботи навчального закладу. 

- План роботи навчального закладу на рік. 

- Процедури планування роботи навчального закладу. 

 

Тема 5.  

Організація 

методичної роботи  

як засіб підвищення 

професіоналізму 

вчителя початкових 

1. Скласти картотеку інноваційних форм і методів методичної роботи. 

2. Описати  умови ефективної реалізації функцій управління науково-

методичною роботою. 

3. Скласти таблицю «Система методичної роботи загальноосвітнього 

навчального закладу». 

4. Скласти картотеку досвіду педагогів-новаторів. 



класів 

 

5. Скласти пам’ятку з вивчення передового педагогічного досвіду. 

Тема 6.  

Виявлення, 

вивчення, 

узагальнення і 

впровадження 

передового 

педагогічного 

досвіду 

 

1. Скласти картотеку досвіду педагогів-новаторів. 

2. Скласти пам’ятку з вивчення передового педагогічного досвіду. 

Тема 7.  

Особливості 

організації та 

процедура 

проведення  

атестації 

педагогічних 

працівників 

початкової ланки 

освіти 

 

1. Скласти  пам’ятки для вчителя, що проходитиме атестацію. 

2. Підготувати  есе на тему: «Значення атестації в діяльності учителя» 

3. Сутність та особливості здійснення сертифікації. 

Тема 8. 

Контроль якості 

освітнього процесу 

в початковій школі 

 

1. Написати есе на тему «Абетка для директора школи – запорука 

ефективного управління». 

2. Написати реферат на  тему «Розвиток наукових уявлень про контроль як 

функцію управління». 

 

Тема 9. 

Процедура 

підготовки та 

проведення  

атестації 

педагогічних 

працівників 

початкової ланки 

освіти 

 

1. Скласти пам’ятку для вчителя початкових класів щодо оформлення 

шкільної документації. 

2. Провести власне дослідження та скласти за його результатами 

характеристику на учня та на клас. 
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Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Коментар: Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) 

шкали.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

  

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

з навчальної дисципліни 

«Управління в системі освіти» 

 

У процесі  вивчення навчальної дисципліни «Управління в системі освіти» використовуються 

наступні методи навчання студентів: 

1. Методи формування професійної компетентності студентів: 

- розповідь; 

- пояснення; 

- бесіда; 

- ілюстрація; 

- демонстрація; 

- візуалізація; 

- дискусія. 

2. Методи формування практичних умінь та навичок: 

- розв’язування педагогічних задач; 

- виконання практичних завдань; 

- розробка схем, таблиць; 

- складання опорних конспектів; 

- складання словника понять; 

- аналіз відвіданих відкритих занять; 

- розробка та захист презентацій; 

- аналіз періодичної педагогічної преси. 
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МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

з навчальної дисципліни 

«Управління в системі освіти» 

 

У процесі  вивчення навчальної дисципліни «Управління в системі освіти» 

використовуються наступні методи контролю навчальних досягнень  студентів: 

- експрес-опитування; 

- індивідуальне опитування; 

- фронтальне опитування; 

- захист індивідуального науково-дослідного завдання ІНДЗ; 

- термінологічний диктант; 

- тестування; 

- письмові роботи; 

- модульні контрольні роботи. 
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РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

з навчальної дисципліни 

«Управління в системі освіти» 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

 Залік Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 

Т1 

 

Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9  

 

40 

балів 

 

100 

балів 

8 8 9 7 8 8 7 7 8 

20 балів 40 балів  

60 балів   

 
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни 

 (Коментар: Критерієм успішного проходження здобувачем освіти підсумкового оцінювання 

може бути досягнення ним мінімальних порогових рівнів оцінок за кожним запланованим 

результатом навчання навчальної дисципліни. 

 Мінімальний пороговий рівень оцінки варто визначати за допомогою якісних критеріїв і 

трансформувати його в мінімальну позитивну оцінку використовуваної числової (рейтингової) 

шкали.  

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 
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