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Анотація до курсу

«Управління освітнім процесом» – одна з обов’язкових дисциплін у 
підготовці здобувачів освіти за освітньо-професійною програмою 
«Освітній менеджмент у педагогічних системах». 

Менеджмент у сфері освіти розглядається як процес та результат 
створення (проєктування) адекватної потребам і можливостям особи та 
суспільства системи соціалізації, особистісного та професійного розвитку 
людини в закладі освіти, що складається спеціальним чином 
сконструйованих відповідно до заданої мети методологічних, 
дидактичних, психологічних, інтелектуальних, інформаційних та 
практичних дій, операцій, прийомів, кроків, що гарантують досягнення 
цілей, визначених учасниками освітнього процесу, та свободу їхнього 
усвідомленого вибору.



Політика курсу

• Під час лекційних занять від здобувача вимагається уважно слухати викладача та 
конспектувати основні положення теми, брати участь у дискусіях, пошуково-дослідній 
діяльносі та інерактиві.

• До кожного практично-семінарського заняття здобувач повинен сумлінно 
готуватися: вивчати навчальний матеріал за темою практичного заняття відповідно до 
навчально-тематичного плану дисципліни, готувати виступи та презентації, 
виконувати практичні завдання. Під час проведення практично-семінарського заняття 
здобувачі повинні брати активну участь в обговоренні тем, відповідати на питання 
викладача та своїх одногрупників, брати активну участь у всіх видах навчальної 
діяльності, організованої викладачем. 

• Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне вивчення тем і питань 
дисципліни, визначених викладачем, підготовку навчальних та аналітичних 
матеріалів, виконання практичних завдань для роботи на практично-семінарських 
заняттях. 

• Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти при 
виконанні самостійної рооти, індивідуальних завдань повинен дотримуватись 
принципів академічної доброчесності, не допускати академічний плагіат. Усі письмові
роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними
текстовими запозиченнями, які не повинні перевищувати 20%. Списування під час 
виконання самостійних робіт та на екзаменах заборонені.

• Політика щодо дедлайнів та перескладань. Перескладання академічних
заборгованостей відбувається лише за наявності поважних причин.



Розподіл балів, які отримують 
здобувачі вищої освіти

Поточний контроль та/або періодичний контроль ІНДЗ Екзамен Сума

Теми Бали

Змістовий модуль 1

Тема 1. 0-5

0-20

Тема 2. 0-5

Тема 3. 0-5 0-20

Тема 4. 0-5

Тема 5. 0-5

Змістовий модуль2

Тема 6. 0-5

Тема 7 0-5

Тема 8 0-5 0-100

Змістовий модуль3

Тема 9 0-5

Тема 10 0-5

Тема 11 0-5

Тема 12 0-5



Електронні інформаційні ресурси

1.  Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://www.mon.gov.ua. 

2.  Державна інспекція навчальних закладів України [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.dinz.gov.ua . 

3.  Український центр оцінювання якості освіти. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://testportal.gov.ua/ http://www.school.kiev.ua/

4.  Впровадження новітніх технологій у сфері середньої освіти України. 
[Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/ 

5.  Державна служба якості освіти. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
http://www.sqe.gov.ua/index.php/uk-ua/ 

6.  YouTube Державної служби якості освіти. [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: https://www.youtube.com/channel/UC94vfJbJY0qaDnpaTLX9cuQ
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