




ВСТУП 
Програма навчальної дисципліни «Управління освітнім процесом» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми «Географія, Людина і природа та 
туристська робота» підготовки магістра, спеціальності: 014.07 «Середня освіта 
(Географія)». 

 
1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 
Мета вивчення навчальної дисципліни “Управління освітнім процесом” – 

засвоїти основні теоретико-методологічні та нормативні положення, вимоги щодо 
організації управління навчальним процесом у вищих навчальних закладах. 
Особливо слід відзначити сучасні підходи щодо організації навчального процесу у 
вищих навчальних закладах України, що зорієнтовані на модернізацію вищої 
освіти до європейських вимог. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни: 

 отримання знань щодо сутності управління освітнім процесом; 

 визначення сучасних тенденцій в управлінні освітнім процесом; 

 отримання знань з планування, організації та аналізу різноманітних 
видів аудиторних і позааудиторних занять; 

 визначення найефективніших методів навчання і виховання при 
реалізації освітнього процесу; 

 класифікація методів управління освітнім процесом; 

 ознайомлення із зарубіжним досвідом управління освітнім процесом. 
1.3. Кількість кредитів - 5 
1.4. Загальна кількість годин – 150 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 
Нормативна дисципліна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 
Рік підготовки 

1-й (5-й) 1-й (6-й) 
Семестр 

1-й 1-й / 2-й 
Лекції 

30 год 10 год 
Практичні, семінарські заняття 

16 год 6 год 
Самостійна робота 

104 год 134 год 
Індивідуальні завдання 

- год 
1.6. Заплановані результати навчання 



Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
Сформовані компетентності:  

– уміння виробляти власну стратегію і тактику професійної 
поведінки, діяльності з урахуванням інтересів колективу, здатність виявляти 
ініціативу, оптимізувати часові витрати на різні форми роботи, 
інтелектуальна самостійність, критична обізнаність, управління у 
відповідності до стандарті якості освіти, заснованих на потребах і інтересах 
учнів, їх батьків, адміністрації, вчителя, соціуму; 

– здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями, бути 
сучасно освіченим, усвідомлювати і оволодівати можливістю навчання 
впродовж життя; 

– здатність переносити систему наукових знань у практичну 
діяльність та площину навчального предмету / процесу, здійснювати 
структурування навчального матеріалу. 

Знати: 
 структуру освіти в Україні, специфіки професійно-педагогічної 

діяльності керівника навчального закладу; 
 форми, методи і засобів навчання, нові педагогічних та 

інформаційно-комунікаційні технології; 
 принципи державної політики в галузі освіти; 
 міжнародні, державні, і регіональні законодавчі документи в 

галузі освіти, що визначають стратегію розвитку і життєдіяльності системи 
освіти; 

 поняття «управління», «управління освітнім процесом»; 
 сутність процесу управління, функції, методи і принципи 

управління освітнім процесом; 
 системний підхід в управлінні освітнім процесом з урахуванням 

соціальних, етнічних, конфесійних і культурних відмінностей. 
Вміти: 
 використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення освіти, сучасні засоби і технології організації та здійснення 
освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі студентами, 
інноваційні методи навчання; 

 проводити критичний аналіз різних інформаційних джерел 
конкретних освітніх, наукових та професійних текстів в сфері обраної 
спеціальності, виявляти теоретичні та практичні проблеми, а також 
дискусійні питання в сфері конкретних освітніх, наукових та професійних 
проблем, виявляти, ставити та вирішувати наукові задачі та проблеми; 



 застосувати знання набуті в процесі навчання, управління 
інформаційними системами, демонстрація та вдосконалення інноваційних 
підходів; планувати, організовувати та проводити освітню і навчально-
методичну роботу відповідно до освітніх стандартів; розробляти 
документацію щодо забезпечення управлінської; ефективно формувати 
комунікаційну стратегію щодо планування, організації та ведення освітньої 
діяльності; 

 аналізувати навчальні та реальні педагогічні ситуації, пов’язані з 
управлінням освітніми процесами; 

 спостерігати, виявляти й оцінювати основні результати 
управління освітніми процесами; визначати завдання управління з огляду на 
процеси, що відбуваються в сфері освіти, і пропонувати способи їх 
вирішення на основі толерантного сприйняття учасників освітнього процесу. 

 

2. Тематичний план навчальної роботи 

Розділ 1. Сучасна система освіти в Україні. Основи управління 
освітнім процесом 

Тема 1. Система освіти в Україні 

Нормативно-законодавча база освіти в Україні. Структура освіти 
України. Освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні освіти. Мета та завдання 
вищої освіти. Принципи вищої освіти в Україні. Основні тенденції розвитку 
вищої школи. Види вищих освітніх закладів. Принципи діяльності вищих 
навчальних закладів. Основні напрями та форми діяльності вищих 
навчальних закладів. 

Тема 2. Поняття управління і педагогічного менеджменту 

Управління як елемент складної системи, що забезпечує її збереження і 
розвиток. Управління як процес циркуляції і перетворення інформації, 
забезпечення оптимальних комунікацій і каналів зв’язків в функціонуючій 
системі. Управління як координація спільних дій членів організації. 

Тема 3. Державно-громадська система управління освітою 

Принципи побудови системи освіти в Україні. Державно-громадська 
система управління освітою. Структура органів управління системою освіти 
України. Компетенція державних органів управління різних рівнів 
(національний, обласний і місцевий рівні, рівень окремої установи). 

Тема 4. Основні функції педагогічного управління 

Педагогічний аналіз як основа управлінського циклу. Значення 
педагогічного аналізу. Основні принципи педагогічного аналізу: 



цілеспрямованість, об’єктивність, систематичність, масовість, 
результативність. Види педагогічного аналізу. Параметричний (оперативний) 
аналіз, його зміст. Тематичний аналіз, його мета, зміст, етапи. Мета, зміст, 
вимоги до підсумкового аналізу. 

Цілепокладання як функція педагогічного управління. Мета 
управлінської діяльності. Планування як підготовчий етап управлінського 
циклу. Вимоги до плану. Види планування. Регулювання як функція 
управління. Значення регулювання. 

Контроль як функція управління, його призначення. Вимоги до 
здійснення контролю. Умови ефективності контролю. Види контролю. 
Фронтальний, тематичний і порівняльний контроль. Оперативний контроль. 
Попередній, поточний, підсумковий види контролю. Форми контролю. 
Методи контролю. Послідовність здійснення контролю. Системний підхід 
при проведенні контролю. 

Тема 5. Інновації в системі освіти України 

Інновації та шляхи реформування традиційної системи навчання. 
Умови ефективності інноваційних педагогічних технологій. Сутність 
модульної технології навчання. Особливості організації та методичного 
забезпечення модульного навчання. Навчальний модуль: структура, складові 
та особливості впровадження. Організація та методичне забезпечення 
проблемного навчання.  

Тема 6. Реформування вищої освіти України згідно з вимогами 
Болонського процесу. Модульно-рейтингова і кредитно-модульна 
технологія навчання 

Відмінність та подібність систем вищої освіти України і Європейських 
держав. Стратегічні завдання реформування вищої освіти України. 
Пріоритетні напрями реформування вищої школи. Основні шляхи 
проведення реформ у системі освіти України. Співробітництво України з 
європейськими країнами. Основні завдання щодо створення умов для 
запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
у вищій школі України. Основні заходи з упровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах в 
Україні. Кредитно-модульна система як модель організації навчального 
процесу. Заліковий кредит. Модуль та змістовий модуль як система 
поєднаних навчальних елементів. 

 



Розділ 2. Основні засади організації освітнього процесу  

Тема 7. Сутність і методологічні засади навчання 

Предмет і об’єкт дидактики освітнього процесу. Процес навчання як 
взаємодія на рівні суб’єктно-суб’єктних відносин. Рушійні сили та логіка 
освітнього процесу. Етапи процесу навчання та учіння. Мотиви навчання. 
Характеристика типів навчання. Основні методологічні засади та чинники 
інтенсифікації процесу навчання.  

Тема 8. Закони, закономірності і принципи навчання 

Закон соціальної зумовленості цілей, змісту та методів навчання. Закон 
розвивального й виховного впливу навчання. Закон зумовленості результатів 
навчання характером взаємодії у процесі навчання. Закон цілісності та 
єдності педагогічного процесу. Закон взаємозв’язку та єдності теорії та 
практики в навчанні. Закон взаємозв’язку та взаємозумовленості 
індивідуальної, групової та колективної навчальної діяльності. Загальні та 
конкретні закономірності навчального процесу. Принципи дидактики вищої 
школи: науковості, системності, послідовності, свідомості навчання, 
активності, самостійності, наочності, ґрунтовності, практичної направленості 
та єдності освітніх, розвивальних та виховних функцій освіти.  

Тема 9. Зміст, планування та організація освітнього процесу 

Зміст освіти. Державний стандарт освіти як основний документ, що 
визначає сукупність норм для певного освітнього, освітньокваліфікаційного 
рівнів. Складові державного стандарту освіти: освітня (освітньо-
кваліфікаційна) характеристика: нормативна частина змісту освіти, тести. 
Основні функції державних стандартів освіти, їх роль у стандартизації освіти. 
Нормативні та вибіркові навчальні дисципліни і порядок їх запровадження. 
Система планування у вищому навчальному закладі. Основні форми 
організації освітнього процесу у навчальних закладах. Нормативно-правова 
база організації освітнього процесу.  

Тема 10. Форми, види, методи і засоби навчання у вищій школі 

Форми навчання у вищому навчальному закладі: денна, вечірня, 
заочна, дистанційна, екстернатна. Види навчальних занять: лекції, 
лабораторні, практичні, семінарські та індивідуальні заняття, консультації. 
Індивідуальні завдання. Комплексні форми організації навчального процесу. 
Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. Засоби 
навчання. Самостійна робота студентів. Система організації науково-
дослідної роботи студентів. 



Тема 11. Практична підготовка студентів 

Мета, завдання та види практичної підготовки студентів. 
Безперервність та послідовність видів практики. Основні вимоги щодо 
організації, методичного забезпечення, керівництва та проходження 
практики студентами. Звітна документація та система оцінювання 
проходження практики студентами.  

Тема 12. Організація педагогічного контролю та форми його 
здійснення у освітніх закладах 

Педагогічний контроль як система перевірки результатів навчання і 
виховання. Умови для ефективного функціонування системи контролю знань 
та умінь. Основні вимоги до педагогічного контролю. Функції контролю. 
Особливості видів контролю та їх залежність від мети, змісту, методів та 
характеру навчання. Державна атестація: складові, зміст програми, 
організація, документаційне забезпечення та проведення. 

Тема 13. Кредитно-модульна система організації навчального 
процесу у вищих навчальних закладах 

Форми організації навчання в умовах КМСОНП. 
Організаційнометодичне забезпечення КМСОНП. Нормування навчального 
навантаження студента і викладача. Особливості переведення, відрахування, 
поновлення студентів та переривання їхнього навчання. Стипендіальне 
забезпечення студентів. 

 

Розділ 3. Управління у навчальному процесі 

Тема 14. Теоретичні основи управління освітнім процесом  

Основні теорії та концепції управління. Сутність управління у 
освітньому процесі. Зміст діяльності з організації управління навчальним 
процесом у вищому навчальному закладі. Закономірності та принципи 
організації системи управління процесом навчання. Особливості управління 
навчальним процесом у вищих навчальних закладах різного типу. 
Педагогічний менеджмент. 

Тема 15. Технології та методи управління в навчальному закладі 

Макротехнологія управління в навчальному закладі. Цикл управління: 
планування, організація, контроль, регулювання. Функції управління у 
структурних освітніх підрозділах. Інформатизація управління навчальним 
процесом. Системний підхід та демократизація в освітньому менеджменті. 



Тема 16. Особливості та завдання психології освітнього 
менеджменту 

Менеджмент освітніх організацій як вид соціального управління. Зміст, 
структура і психологічні компоненти управління освітніми організаціями. 
Стиль управління керівників освітніх організацій. Психологічні особливості 
управління вищими навчальними закладами. Зміст і основні види конфліктів 
у вищих навчальних закладах. Психологічні основи взаємодії суб’єкта і 
об’єкта управління у вищий школі. Соціальні мотиви управлінської 
діяльності керівника вищого навчального закладу. Особистісний компонент 
психологічної готовності керівників навчальних закладів до управління. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви розділів і тем Кількість годин
Денна форма Заочна форма (дистанційна)

Усього  у тому числі Усього  у тому числі
л пр лаб інд ср л пр лаб інд ср

1     
 

Розділ 1. Сучасна система освіти в Україні. 
Основи управління освітнім процесом 

Тема 1. Система освіти 
в Україні 

10 2 1   6 10 1 1   8 

Тема 2. Поняття 
управління і 
педагогічного 
менеджменту 

10 2 1   6 10 1    8 

Тема 3. Державно-
громадська система 
управління освітою 

10 2 1   6 10 1 1   8 

Тема 4. Основні функції 
педагогічного 
управління 

10 2 1   6 10 1    8 

Тема 5. Інновації в 
системі освіти України

10 2 1   6 10     8 

Тема 6. Реформування 
вищої освіти України 
згідно з вимогами 
Болонського процесу. 
Модульно-рейтингова і 
кредитно-модульна 
технологія навчання 

10 2 1   6 10     8 

Разом за розділом 1 60 12 6   36 60 4 2   48
 



Розділ 2. Основні засади організації освітнього процесу 
Тема 7. Сутність і 
методологічні засади 
навчання 

10 2 1   6 10 1 1   8 

Тема 8. Закони, 
закономірності і 
принципи навчання 

10 2 1   6 10     8 

Тема 9. Зміст, 
планування та 
організація освітнього 
процесу 

10 2 1   6 10 1 1   8 

Тема 10. Форми, види, 
методи і засоби 
навчання у вищій школі

10 2    6 10     8 

Тема 11. Практична 
підготовка студентів 

10 2 1   6 10 1    8 

Тема 12. Організація 
педагогічного контролю 
та форми його 
здійснення у освітніх 
закладах 

5 2 1   6 5     8 

Тема 13. Кредитно-
модульна система 
організації навчального 
процесу у вищих 
навчальних закладах 

5 2 1   6 5 1    8 

Разом за розділом 2 60 14 7   42 60 4 2   56 
 

Розділ 3. Управління у навчальному процесі 
Тема 14. Теоретичні 
основи управління 
освітніцм процесом  

10 2 1   8 10 1 1   10 

Тема 15. Технологїі та 
методи управління в 
навчальному закладі 

10 2 1   8 10     10 

Тема 16. Особливості та 
завдання психології 
освітнього 
менеджменту 

10  1   10 10 1 1   10 

Разом за розділом 3 30 4 3   26 30 2 2   30
Усього годин 150 30 16   104 150 10 6   134

 

4. Теми практичних занять 
 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин ДФ 

Кількість 
годин ЗФ

1 Системи освіти в Україні та світі 2 1 
2 Вибір ефективних методів управління в освітньому 

процесі 
2 1 



3 Визначення особливостей стилю управління шкільного 
менеджера 

2 - 

4 Особливості та зміст управління освітнім процесом 2 1 
5 Сутність процесу управління, функції, методи і принципи 

управління освітнім процесом 
2 1 

6 Характеристика Болонського процесу та модульно-
рейтингової і кредитно-модульної технологія навчання 

2 1 

7 Зміст, планування та організація освітнього процесу 2 - 

8 Технології та методи управління в навчальному закладі 2 1 

 Разом 16 6 
 

5. Завдання для самостійної робота 
 

№ 
з/п 

Види, зміст самостійної роботи 
Кількість 
годин ДФ 

Кількість 
годин ЗФ

1 
Опрацювати основyі напрями та форми діяльності вищих 
навчальних закладів. 

7 10 

2 
Розглянути зарубіжний досвід формування структури 
освіти. 

7 10 

3 Визначити відмінність та подібність систем вищої освіти 
України і Європейських держав.

8 11 

4 
Розглянути, яку компетенцію мають державні органи 
управління освітою різних рівнів (національний, обласний і 
місцевий рівні, рівень окремої установи). 

8 10 

5 

Опрацювати суть планування як підготовчого етапу 
управлінського циклу та розглянути основні вимоги до 
плану 

8 10 

6 Охарактеризувати види планування. 8 11 

7 
Розглянути ефективність інноваційних педагогічних  
технологій. 

8 10 

8 
Охарактеризувати навчальний модуль, а саме його 
структуру, складові та особливості впровадження. 

8 10 

9 
Основні заходи з упровадження кредитно-модульної 
системи організації навчального процесу у вищих 
навчальних закладах в Україні.  

8 11 

10 Розглянути рушійні сили та логіку освітнього процесу. 8 10 

11 

Розглянути принципи дидактики вищої школи: науковості, 
системності, послідовності, свідомості навчання, 
активності, самостійності, наочності, ґрунтовності, 
практичної направленості та єдності освітніх, розвивальних 
та виховних функцій освіти 

8 10 



12 Завдання психології освітнього менеджменту 8 11 

13 
Єдність єдиноначальності і колегіальності в  управління 
сферою освіти 

8 10 

 Разом 102 134 
 

6. Індивідуальні завдання 
Індивідуальні завдання не передбачені навчальним планом. 

 
7. Методи контролю 

Метою контрольних заходів – є  оцінка рівня підготовки студентів з 
дисципліни на різних етапах її вивчення і здійснюються у вигляді поточного та 
підсумкового семестрового контролю (заліку). 

Мінімальна кількість балів, які повинен набрати студент для зарахування 
поточного контролю, становить 30 балів. Умови допуску студента до підсумкового 
семестрового контролю (заліку): виконання всіх передбачених практичної роботи 
та виконання доповідей із заданої теми. 

Підсумковий семестровий контроль з дисципліни є обов’язковою формою 
контролю навчальних досягнень студента. Він здійснюється під час проведення 
заліків в письмовій формі. Загальна кількість балів за успішне виконання залікових 
завдань – 40. Час виконання – 90 хвилин. У разі використання заборонених джерел 
студент залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

 
8. Схема нарахування балів 

Поточний контроль Екзамен Сума

Практична 
робота 

Дві 
доповіді

Контрольна 
робота 

Разом   

20 20 20 60 40 100 
Поточний контроль – 60 балів. 
З них:  
– виконання практичної роботи – 20 балів; 
– дві доповіді із заданої теми – 20 балів; 
– контрольна робота – 20 балів. 
 
Підсумковий контроль – 40 балів. 
З них:  
– відповіді на теоретичні питання – 10 балів; 
– тестові завдання – 30 балів. 
За підсумками поточного і підсумкового контролю студент може набрати 

від 0 до 100 балів включно. Мінімальна кількість балів, які повинен набрати 
студент для одержання екзамен, становить 50 балів. 



Критерії оцінювання 

Практичні роботи 10 б. 
 Повне та детальне виконання роботи в рамках виділеного часу 

переконлива та аргументована відповідь – 10 б. 
 Робота виконана повністю, але здана з запізненням чи з 

зауваженнями – 9 б. 
 Не виконані, або виконані з зауваженнями пункти – 8 б. 
 Не виконані пункти роботи, або виконано невірно – від 1 до 7 б. 
 Не виконана робота – 0 б. 
 
Доповіді на семінарах. 2 по 10 б (20 б). 
 Повне та детальне розкриття заданої теми з презентацією, та 

аргументована відповіді на поставлені запитання викладача і одногрупників – 9-
10 б. 

 Повне та детальне розкриття заданої теми з презентацією, без 
відповідей на питання – 7-8 б. 

 Неповне розкриття заданої теми з презентацією без відповідей на 
питання – 5-7 б. 

 Доповідь з презентацією, яка не відповідає заданій темі – від 1 до 4 б. 
 Не виконана доповідь – 0 б. 
 

Шкала оцінювання 
 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90-100 відмінно 
зараховано 70-89 добре

50-69 задовільно 
1-49 незадовільно не зараховано

 
9. Рекомендована література 

 
Основна література 
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11. Мармаза О. І. Інноваційні підходи до управління навчальним закладом 
/ О. І. Мармаза. – Х.: Основа, 2004. – 240 с. 
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