
КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ ВІППО 
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
І. Соціально-гуманітарний модуль 

1. Навчальна дисципліна «Філософія освіти» 

Мета навчальної дисципліни: формування цілісного знання про характер і сутність 
сучасного освітнього процесу, місце освіти в просторі сучасної культури; сприяння 
методологічному становленню і розвитку суб’єкта освітньої діяльності, формуванню 
світоглядних переконань, розвиток умінь всебічного та професійно-педагогічного 
спілкування. 

Навчальна мета: формування знань про особливості предметної ідентифікації 
філософії освіти та актуальні проблеми, що досліджуються нею; 
 формування методологічної компетентності слухачів. 

Розвивальна мета: розвиток критичного, креативного, рефлексивного мислення, 
дослідницької культури слухачів. 

Опанувавши курс «Філософія освіти», слухач повинен знати: 
– предметне поле філософії освіти; 
– функції філософії освіти; 
– основні напрями філософії освіти; 
– цілі, цінності та ідеали освіти; 
– основні тенденції реформування освітніх систем світового співтовариства;  
– ключові напрями розвитку державної освітньої політики в Україні. 
Слухач повинен  уміти: 
– аналізувати праці філософів і педагогів, виявляти їх креативну сутність 
      та соціально значущі ідеї;  
– порівнювати філософські концепції представників різних філософських шкіл; 
– розкривати взаємозв'язок філософії освіти з педагогікою, педагогічною 

антропологією, культурою, економікою; 
– критично та адекватно оцінювати освітній процес; 
– обґрунтовувати тенденції  розвитку освіти. 
Зміст навчальної дисципліни: 

Тема Зміст  теми 
1. Глобальні виклики 

сучасної епохи і пошук 
освітніх пріоритетів 
майбутнього 

(2 год. – 2 лекц. ) 
Сташенко М. О. 

 

Криза освіти кінця ХХ ст., її основні прояви і причини. 
Необхідність зміни пануючої парадигми освіти. Основні 
аспекти нової парадигми освіти (предметний, 
комунікативний, культурний, інституціональний, 
інформаційно-технологічний, економічний). Освіта в 
інформаційному суспільстві. Філософсько-методологічні 
засади освітньо-педагогічної прогностики. Інтеграційні 
тенденції освітніх систем і технологій в умовах глобалізації. 
Філософське осмислення проблем розвитку системи 
вітчизняної освіти. Проблема формування нової 
філософської парадигми вітчизняної освіти та її 
концептуалізація. Сучасні напрями філософії освіти в 
Україні. Філософія і тенденції створення єдиного освітнього 
простору в контексті Болонського процесу. Роль і 
можливості України в євроінтеграційних освітніх тенденціях 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –  6 год. 
Аудиторних – 6 год.  
 

Лекції – 6 год. 
Практичні заняття –  год.  
Самостійна робота –  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Сташенко  М. О. 
 



сучасності. Методологічні засади стандартизації у сфері 
освіти. Співвідношення освітніх стандартів і творчого 
характеру освітньо-педагогічної діяльності.  
Філософсько-методологічні проблеми розвитку сучасної 
освіти. Сутність філософської методології сучасної освіти. 
Вивчення специфічних законів самоорганізації, розвитку і 
функціонування освіти як соціокультурного феномена. 
Концептуальні основи системного забезпечення стратегії 
розвитку освіти. Новітні філософсько-методологічні 
розробки щодо навчально-виховного процесу. Роль 
діалогових методів, проблемних підходів до процесу 
навчання. Розвиток синергетичної методології у вітчизняній 
науці. Проблеми стандартизації в освіті 

2. Аксіологічні аспекти 
освіти (2 год. – 2 лекц. ) 
Сташенко М. О. 
 
 

Філософські засади формування ціннісно-цільових 
пріоритетів освіти. Пошуки найвищих пріоритетів освітньої 
діяльності. Головні світоглядні цінності української освіти і 
виховання. Ментальний чинник перетворення і 
реформування освіти. Роль національної культури, мови у 
формуванні духовності сучасної людини. Народна та 
елітарна концепції формування особистості. Концептуальні 
засади виховання толерантного ставлення до різних 
світоглядних, політичних доктрин, релігійних переконань. 
Проблеми формування критичної свідомості і особистісної 
самоідентифікації людини в сучасному світі. 

3. Тенденції розвитку 
освітньої політики в Україні 
(або Освіта і освітня політика 
в Україні) (2 год. – 2 лекц. ) 
Сташенко М. О. 
 
 

Зміст поняття «освітня політика». Якість і рівність в освіті 
як головні пріоритети освітньої політики ХХІ століття. 
«Національна доктрина розвитку освіти» – стратегічний 
документ про розвиток освіти в Україні у першій чверті ХХІ 
століття. Розгалужена система освіти впродовж життя – 
ключове завдання освітньої політики. Національна стратегія 
розвитку освіти в Україні на період до 2021 року. 
Стратегічні напрями розвитку освіти України. Оновлення 
законодавства України у сфері освіти. 

Питання для самоконтролю 
1. Що таке філософія освіти? 
2. Назвіть об’єкт і предмет філософії освіти. 
3. Охарактеризуйте основні тенденції розвитку сучасної освіти. 
4. Які основні завдання філософії освіти? 
5. У чому суть кризи сучасної освіти? 
6. Поясніть співвідношення понять культура – освіта – світогляд – філософія. 
7. Як впливає філософія на освіту і який зворотний вплив освіти на філософію? 
8. Розкрийте значення поняття "освіченість". 
9. Розкрийте поняття "ідеал освіченості". Наведіть приклади, які розкривають зв’язок 

ідеалу освіти з соціальними потребами. 
10. Які, на ваш погляд, основні риси сучасного ідеалу освіти? 
11. Розкрийте зміст поняття "освітня парадигма". 
12. Як ви розумієте тезу про зміну основної освітньої парадигми в сучасну епоху? 

Чим зумовлена ця зміна? 
13. Які цілі освіти на сучасному етапі? Чим вони визначаються? 
14. Розкрийте найважливіші проблеми філософії освіти в сучасну епоху. 
15. Основні вимоги до філософської культури педагога. Поясніть найбільш значущі з 

них. 
16. Яка, на вашу думку, практична значущість філософського знання для педагога-

практика? 



Рекомендована література 
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2.Навчальна дисципліна «Менеджмент інновацій в освіті» 

Мета навчальної дисципліни:  
викладення слухачам необхідних теоретичних основ, методичних підходів і практичних 

навичок щодо організації та управління інноваційною діяльністю навчальних закладів, 
інструментарію та методики розроблення інноваційних стратегій розвитку закладів освіти, 
методів оцінки інноваційних проектів в освітній діяльності. 

Навчальні цілі:  
- здійснення аналізу сучасних вітчизняних і зарубіжних концепцій інноваційного 

менеджменту в освітній діяльності; 
- виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до організації управління 

навчальними закладами,  
- розробки й реалізації інноваційних стратегій розвитку навчальними закладами з 

урахуванням їх регіональних особливостей;  
- визначення методичних принципів побудови системи управління інноваційною 

діяльністю навчальних закладів;  

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –   32 год. 
Аудиторних – 16 год.  
 

Лекції – 10 год. 
Практичні заняття –6  год.  
Самостійна робота – 16  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Сташенко  М. О. 
Лук’янчук Г. Я. 
 



- виявлення найбільш розповсюджених та нових підходів до аналізу інноваційного 
середовища навчального закладу, оцінки ефективності інноваційної діяльності в цілому. 

 Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Сутність і специфіка 

інноваційного освітнього 
менеджменту (12 год. – 4 
лекц. 2 практ. 6 самост.) 

 
Сташенко М. О. 

Сучасні тенденції розвитку теорії інноваційного 
менеджменту в ринкових умовах. Пріоритетні принципи, 
різноманітні структури, модернізовані функції, форми і 
методи управління закладами освіти як відкритими соціально-
педагогічними системами. 

Сутність класичних, діяльнісних, модернізованих 
управлінських функцій керівника закладу освіти. Проектно-
цільова, системно-модульна та системно-регіональна форми 
управління. Співвідношення адміністративно-управлінських 
та дорадчих форм управління. Застосування комп’ютерних 
методів в управлінні та методу діалогового спілкування. 

Закони і закономірності інноваційного освітнього 
менеджменту. Інноваційний проект. Управління 
інноваційними проектами. 

1. Управління 
впровадженням інновацій 

(8 год. – 2 лекц. 2 практ. 
4 самост.) 

 
Лук’янчук Г. Я. 

Технологія як наука про майстерність. Сутність поняття 
«освітня технологія». Інноваційність як тенденція розвитку 
сучасної освіти. Педагогічна інноватика в структурі загальної 
інноватики. Класифікація інновацій: інноваційні процеси; 
інноваційні системи; інноваційні технології; інноваційні 
методи, прийоми, підходи в освіті. 

Класифікація та структуризація освітніх технологій. 
Освітні технології: педагогічні технології; технології 
управління (управлінські). Педагогічні технології: навчальні 
(дидактичні); виховні; розвивальні. Життєвий цикл інновацій. 
Етапи впровадження інновацій. Умови створення 
інноваційного середовища в закладі освіти. Актуальність 
здоров’язберігаючих технологій в освіті. 

3. Педагогічні технології. 
Системні, модульні і 
локальні педагогічні 
технології (12 год. – 4 лекц.  
2 практ. 6 самост.) 

Лук’янчук Г. Я. 

Сутність поняття «педагогічна технологія». Особливості 
педагогічних технологій. Характерні ознаки педагогічної 
технології. Системні педагогічні інноваційні технології. 
Локальні та модульні інноваційні технології. Особливості 
використання ІКТ. Інноваційна діяльність педагога. 

Питання для самоконтролю:  
1. Наукові основи теорії інноваційного освітнього менеджменту.  
2. Інноваційні освітні проекти та технології їх розробок.  
3. Наведіть приклади конкретних інноваційних освітніх проектів.  
4. Інноваційний освітній проект та основні вимоги до його оформлення. 
5. Розкрити суть технологічності в освіті. 
6. Спільне і відмінне в поняттях «педагогічна система», «педагогічна технологія», 

«методика». 
7. Еволюція поняття «педагогічна технологія». 
8. Який зв'язок між технологією і майстерністю? 
9. Технологізація виховного процесу. Ваше ставлення. 
10. Чи будь-яка педагогічна система є технологією? 
11. Основні ознаки освітньої технології. 
12. Як пов’язані поняття «навчання» і «розвиток»? 
Рекомендована література: 
1. Даниленко Л. І. Модернізація змісту, форм та методів управлінської діяльності 
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3. Навчальна дисципліна «Теорія організації» 

Мета навчальної дисципліни:  
здобуття слухачами курсів необхідних теоретичних засад, методичних підходів і набуття 

практичних навичок щодо принципів, прийомів і методів управління змістом робіт в 
організації, закладі з урахуванням процесу організації діяльності, управління персоналом, 
підготовки і розповсюдження необхідної інформації та документів. 

Навчальні цілі: За результатами навчання слухачі повинні: 
- Знати:  
- сутність та місце управління змістом робіт в системі менеджменту;  
- основні складові визначення необхідних робіт у процесі створення продукту 

(послуги); 
- основні напрями організації виробничої діяльності;  
- вимоги до персоналу організації, установи, задіяного на різних етапах і рівнях  

освітньої діяльності; 
- шляхи удосконалення та розвитку кадрового потенціалу організації, установи;  
- основні види організаційних і технічних документів, що забезпечують діяльність  в 

цілому та  навчальний процес зокрема; 
- функції та призначення інформаційної служби  в організації, установі;  
- Вміти: 
- працювати з нормативними документами; 
- аналізувати та оцінювати процес виконання визначених робіт; 
- розуміти особливості проведення запланованих та позапланових робіт;  
- розраховувати кількісні складові навчального процесу (персонал, час тощо); 
- складати основні види організаційних документів, що забезпечують діяльність 

організації, установи ;  
- забезпечувати ефективний документообіг організації, установи; 
- розрізняти та опрацьовувати інформацію, призначену для  забезпечення  внутрішніх і 

зовнішніх зв’язків організації, установи. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 2 
Загальний обсяг 

годин –   6 год. 
Аудиторних –  4 год.  
 

Лекції – 4 год. 
Практичні заняття – год.  
Самостійна робота – 2  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Сташенко М. О. 



1. Організація як 
соціотехнічна система 

(2 год. – 2 лекц. 2 
самост.) 

 
Сташенко М. О. 

Роль та  місце теорії організації в теорії та практиці 
менеджменту. Предмет і методи теорії організації. 

Організація як соціотехнічна система відкритого типу. 
Фактори впливу на організацію. Модель внутрішніх змінних 
організації: місія, цілі, технологія, структура, завдання, люди, 
ресурси.   

Завдання організації. Формулювання завдань як напрямок 
розподілу повноважень та відповідальності  в організації. 
Зміст та структура посадових інструкцій. 

Зовнішнє середовище організації. Фактори прямого та 
опосередкованого впливу на діяльність організації. Оцінка 
факторів зовнішнього середовища. Методологічні аспекти 
проектного аналізу. Принципи оцінки ефективності проектних 
рішень. Зміст, методика розрахунку основних фінансових 
показників ефективності оцінки проектів. 

Організаційна діяльність і організаційне проектування. 
Класифікація організацій. Поняття, види та класифікація 

юридичних осіб. Сутність та особливості організаційно-
правових форм господарювання юридичних осіб, які 
здійснюють господарську діяльність у різних сферах 
економічної діяльності. 

2. Теоретико-методологічні 
аспекти формування 
організації (2 год. –2 лекц.) 

 
Сташенко М. О. 

Методи і засоби інформаційного моделювання 
управлінських процесів та систем 

Особливості надходження, утворення і використання 
інформації на різних рівнях менеджменту.Нормативні акти 
управління: статут, положення (регламент) про господарюючі 
суб’єкти та їх підрозділи, посадові інструкції, норми та 
нормативи витрат матеріалів, праці, стандарти. 

Індивідуальні акти управління: накази, постанови, 
розпорядження, циркуляри, вказівки, резолюції. Сутність, 
правила складання і оформлення  наказів, розпоряджень, 
службових записок. Проведення координаційних заходів за 
участю керівництва. Наради, засідання, збори, зустрічі як 
ефективні способи вирішення управлінських задач. 

Організація прийому відвідувачів. Види прийомів: 
співробітників зі службових питань, прийом представників 
інших  організацій, в т.ч. делегацій, сторонніх громадян та 
співробітників з особистих питань.  

Організація взаємодії і побудова структури організації 
Сутність організаційної структури управління та її роль в 

досягненні мети організації. 
Розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності між 

структурними ланками 
Формування документів, що визначають повноваження 

структурних підрозділів організації. Утворення тимчасових 
структур в організації. 

Технології управління організацією. 
Дії керівництва в умовах винятково незнайомих, 

виключних ситуаціях. 
Питання для самоконтролю:  
1. Роль та  місце теорії організації в теорії та практиці менеджменту. 
2. Класична організаційна теорія. 
3. Теорія організаційної поведінки. 
4. Теорія інститутів та інституційних змін. 



5. Сучасна організаційна парадигма. 
6. Основні положення теорії людських відносин 
7. Основні ідеї і положення тектології А. Богданова 
8. Економічні фактори, функціональні та структурні ознаки гнучкості  організацій 
9. Органістичні та  механістичні організації 
10. Керівництво вищої управлінської ланки: сутність та обов’язки 
11. Проблеми загально організаційного зростання, оптимізації масштабів діяльності і 

управління життєвим циклом 
12. Масштаби організації  і бюрократія 
13. Зміст, методика розрахунку основних фінансових показників ефективності оцінки 

проектів 
14. Поняття, види та класифікація організацій 
15. Сутність та особливості організаційно-правових форм господарювання 
16. Основи реалізації владних повноважень 
17. Розміри і структурні характеристики організації 
18. Боротьба з бюрократизацією       
19. Життєвий цикл організації. Стадії розвитку організації 
20. Проектування і формування організаційної структури в національних умовах – 

питання оптимізації 
21. Проблеми вибору організаційної структури 
22. Проектування оптимальної організаційної структури в умовах глобальної конкуренції 
23. Глобалізація міжнародного бізнесу: дочірня та асоційована компанія.  
24. Формування організаційних структур управління та їх аналіз. 
25. Типи адміністративного апарату: консультативний, обслуговуючий, особистий.   
26. Різновиди апаратних повноважень 
27. Перспективні напрями розвитку організацій, головні властивості організацій 

майбутнього. 
28. Особливості надходження, утворення і використання інформації на різних рівнях 

менеджменту. 
29. Нормативні акти управління 
30. Проведення координаційних заходів за участю керівництва. 
Рекомендована література: 
1. Баєва О. В. Практикум з менеджменту : навч.-практ. посібн. для студ. вищ. навч. 

закладів Ч. 1. / О. В. Баєва, Н. І. Новальська, В. І. Ангелова. – К. : МАУП, 2004. – 158 с. 
2. Базилевич П. Р. Декомпозиція в економічних задачах на основі ієрархічної 

кластеризації / П. Р. Базилевич // Актуальні проблеми економіки. – 2003. – № 9. – С. 11–18. 
3. Бардин Г. О. Проектний аналіз / Г. О. Бардин. – К. : Знання, 2006. – 415 с. 
4. Березняк Є. С. Реалізація принципу демократизації в управлінській діяльності 

директора школи : метод. посібн. для директорів шкіл / Є. С. Березняк. – К. : ІСДО, 1996. – 
61 с. 

5. Виханский О. С. Менеджмент : учебник / О. С. Виханский, А. И. Наумов. – 4-е изд. – 
М. : Гадарика, 2008. – 528 с. 

6. Иванова Т. Ю. Теорія організації / Т. Ю. Иванова, В. И. Приходько. – СПб. : Птер, 2004. 
– 269 с. 

7. Клокар Н. І. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах 
післядипломної освіти регіону на засадах диференційованого підходу : монографія / Н. І. 
Клокар. – Київ, 2010. – 528 с. 

8. Матвієнко О. В. Основи інформаційного менеджменту : навч. посібн. / О. В. Матвієнко. 
– К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 128 с. 

9. Матвієнко О. В. Основи менеджменту інформаційних систем : навч. посіб. / О. В. 
Матвієнко, М. Н. Цивін. – Вид. 2-ге, перероб. та доп. – К. : Центр навч. літ-ри, 2005. – 176 с. 

10. Мільнер Б. З. Теорія організацій / Б. З. Мільнер. – М. : Инфра, 1998. – 336 с. 
11. Орлов П. І. Інформаційні системи і технології в управлінні, освіті, бібліотечній справі 

: наук.-практ. посібн. / П. І. Орлов, О. М. Луганський. – Донецьк : Альфа-прес, 2004. – 292 с. 



12. Новіков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посібн. / Б. В. Новіков, 
Г. Ф. Сініок, П. В. Круш. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 560 с. 

 
4.Навчальна дисципліна «Політичні інститути і процеси в Україні». 

Мета навчальної дисципліни:  
подати слухачам ґрунтовні знання про предмет політики як суспільного явища, політичні 

інститути та процеси, що відбуваються у світі й Україні, виборче право, основні засади 
формування громадянського суспільства та тенденції розвитку міжнародних політичних 
відносин. 

Навчальні цілі:  
- розкрити специфіку розвитку політичних процесів; 
- сформувати вміння застосовувати сучасні методи політичної діяльності, які 

сприяють розбудові та зміцненню незалежної української держави. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст теми 
Європейський Союз – 

унікальний зразок співпраці 
різних країн (4 год. – 2 лекц. 
2 самост.) 

 
Вознюк В. С. 

Історія європейської інтеграції. Мета та основні сфери 
діяльності Європейського Союзу, його керівні органи. 
Шенгенська угода про кордони. Єврозона. Єврокомісія,  Рада 
ЄС, Європарламент та Європейський суд – унікальні 
наднаціональні структури. 

Україна і Євросоюз. 
Організація 

Північноатлантичного 
договору (НАТО) – гарант 
колективної безпеки (2 год. 
– 2 лекц.) 

Вознюк В. С. 

Історія створення Альянсу та його основна мета. 
 Північноатлантичний (Вашингтонський) договір 1949 

року. Етапи розширення НАТО. Альянс за часів холодної 
війни. Фінансовий аспект членства в НАТО та цивільний 
вимір діяльності Альянсу. 

Україна і НАТО. 
Терор і тероризм – 

прикметна ознака сучасного 
світу (2год. – 2 лекц.) 

 
Вознюк В. С. 

 Визначення понять "терор", "тероризм", "міжнародний 
тероризм". 

Історія тероризму: від Стародавнього Риму до сьогодення. 
Причини його виникнення та форми прояву.  

Глобалізація та її вплив на архітектуру сучасних 
міжнародних відносин. Види      терору. Антитерористичні 
війни та операції. Міжнародний тероризм і національні 
інтереси України. 

Питання для самоконтролю 
1. Європейський Союз як гарант підвищення безпеки та економічного добробуту 

громадян своїх країн. Історія створення ЄС.  
2. Політико – правове та законодавче забезпечення діяльності Євросоюзу. 
3. Інституції влади Європейського Союзу. 
4. Євро – спільна валюта країн – членів ЄС. 
5. Шенгенська угода про кордони – обов’язковий елемент домовленостей країн- членів 

Євросоюзу.  
6. Зміст і головні складові Болонського процесу. 
7. Україна в контексті європейських інтеграційних процесів. 
8. Передумови створення Північноатлантичного Альянсу та історія його становлення.  

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –   8 год. 
Аудиторних – 6 год.  
 

Лекції – 6 год. 
Практичні заняття – год.  
Самостійна робота – 2  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Вознюк В. С. 



9. Назвіть основні принципи функціонування НАТО.  
10. Північноатлантичний Альянс – гарант  безпеки у Європі.  
11. Геостратегічний статус України і архітектура сучасних міжнародних відносин. 
12. Перспективи членства України в НАТО. Відмова від позаблокового статусу.  
13. Вступ до НАТО і всенародний референдум. 
14. Дайте тлумачення понять «терор», «тероризм», «міжнародний тероризм». 
15. Як Ви розумієте поняття "антитерористична операція"? 
16. У чому Ви бачите різницю між державним і політичним терором? 
17. Розкрийте зміст поняття «національна стратегія України». 
18. Як, на Вашу думку, впливають цивілізовані  принципи зовнішньої політики України 

на розв'язання нею внутрішніх проблем? 
19. Дайте власну оцінку реакції Української держави на сучасні терористичні виклики. 
20. Охарактеризуйте роль окремих держав та міжнародних організацій у боротьбі з 

тероризмом. 
Рекомендована література: 
Закони України:  
1. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 1 липня 2010 року.  
2. Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу від 18 березня 2004 р. № 1629-IV. 
3. Постанова Верховної Ради України «Про Концепцію адаптації інституту державної 

служби в Україні до стандартів Європейського Союзу» від 5 березня 2004 р. № 278/2004. 
4. Постанова Верховної Ради України «Про стратегію економічного та соціального 

розвитку України “Шляхом європейської інтеграції” на 2004–2015 роки» від 28 квітня 2004 
р. № 493/2004. 

Міжнародні договори України, Європейські конвенції: 
5. Угода між Україною та Європейським співтовариством про наукове і технологічне 

співробітництво від 4 липня 2002 р. 
6. Угода про формування Єдиного економічного простору від 9 вересня 2003 р. (набула 

чинності 20 травня 2004 р.). 
Науково-методичні публікації: 
7. Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції : зб. наук. пр. – 

К., 2003. – 322 с. 
8. Бакуменко В. Виявлення комплексу проблем державного управління процесами 

європейської та євроатлантичної інтеграції України / В. Бакуменко, Д. Безносенко, С. 
Криворучко, О. Шевченко // Вісник НАДУ при Президентові України. – 2006. – № 1. – С. 
128–141. 

9. Грицяк І. А. Право на інституції Європейського Союзу : навч. посібн. / І. А. Грицяк. – 
К. : К.І.С., 2006. – 300 с. 

10. Європейський Союз та Україна: Стратегія відносин в контексті розширення / Інститут 
регіональних та євроінтеграційних досліджень «ЄвроРегіо Україна». – К. : К.І.С., 2003. – 206 
с. 

11. На службі громадян Європи: Як працює Європейська Комісія. – К. : Легко Інк, 2004. – 
24 с. 

12. Рябчук М. «Четверта свобода»: вільний рух людей між Україною та Європейським 
Союзом – проблеми і перспективи / М. Рябчук. – К. : К.І.С., 2007. – 84 с. 

13. Столяров Г. Європейський Союз учора, сьогодні, завтра / Г. Столяров // Географія та 
основи економіки в школі. – 2003. – № 1. 

14. Бенуа-Ромер Ф. Право Ради Європи. Прямуючи до загальноєвропейського простору / 
Ф. Бенуа-Ромер, Г. Клебес. – К. : К.І.С., 2007. – 232 с. 

Закони України:  
15. Про засади внутрішньої і зовнішньої політики від 1 липня 2010 року N 2411-VI. 
16. Закон про відмову від позаблокового статусу України від 23 грудня 2014 . № 1014-3. 
17. Про ратифікацію Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів 

України і штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО на 



Атлантиці та штабом Верховного головнокомандувача об’єднаних збройних сил НАТО в 
Європі щодо забезпечення підтримки операцій НАТО з боку України від 17 березня 2004 р. 
№ 1607-IV. 

Міжнародні договори України, Європейські конвенції: 
18. Хартія про особливе партнерство між Україною та Організацією Північно-

Атлантичного Договору, підписана в Мадриді, 9 липня  1997 р. 
19. Стратегічна концепція Альянсу, затверджена главами держав і урядів, які взяли участь 

у засіданні Північноатлантичної ради у Вашингтоні (федеральний округ Колумбія) 23–24 
квітня 1999 року. 

Науково-методичні публікації: 
20. Економічні аспекти розширення НАТО / І. Розпутенко, Б. Лессер, І. Грицяк та ін. ; за 

заг. ред. Б. Лессера та І. Розпутенка. – К. : К.І.С., 2002 . – 82 с. 
21. За і проти: Дебати з питань євроатлантичної безпеки – НАТО. – 2004 . – 76 с. 
22. НАТО у ХХІ столітті – НАТО. – 2004. – 23 с. 
23. Окремі аспекти відносин Україна – НАТО: коротко про головне. – К. : Інсайт-плюс, 

2006. – 24 с. : іл. 
Закони України: 
24. Про боротьбу з тероризмом від 19 червня 2003 р. № 1532-IV. 
Науково-методичні публікації: 
25. Беглов С. Н. Терроризм: поиск решения проблемы / С. Н. Беглов // США: экономика, 

политика, идеология. –1991. – № 1. – С. 40. 
26. Білорус О. Г. Глобалізація і національна стратегія України / О. Г. Білорус. – Броди : 

Просвіта, 2001. – С. 31. 
27. Вознюк В. С. Тероризм і глобалізація / В. С. Вознюк. – Луцьк : Волинська обласна 

друкарня, 2006. – 192 с. 
28. Дудко І. Д. Структурні компоненти сучасної зовнішньої політики США / І. Д. Дудко // 

Дослідження світової політики: 36. наук, праць. – К., 2001. – Вип. 16. – С. 45–53. 
29. Жулинський М. Г. Національні культури і проблеми глобалізації / М. Г. Жулинський 

// Розбудова держави. – 2002. – № 7–12. – С. 4. 
30. Камінський Є. Є. Політика США щодо України. Витоки. Концептуальні основи. 

Практична еволюція / Є. Є. Камінський, А. В. Дашкевич. – К. : Політична думка, 1998. – 547 
с. 

31. Канцелярук Б. І. Наукове пізнання у «викликах» часу / Б. І. Канцелярук // 
Дослідження світової політики: 36. наук, пр. – К., 2003. – Вип. 24. – С. 11. 

32. Карасьов В. Три «імперські виклики» Україні [Електронний ресурс] / В. Карасьов // 
День. – 2003. – 30 жовт. – Режим доступу : www.day.kiev.ua. 

33. Ліпкан В. А. Боротьба з тероризмом / В. А. Ліпкан, Д. И. Никифорчук, М. М. Руденко. 
– К. : Знання України, 2002. – 227 с. – С. 29–44.  

34. Сушко О. В. Косовська криза і міжнародне втручання: уроки для Європи / О. В. 
Сушко // Дослідження світової політики: 36. наук, пр. – К., 2001. – Вип. 17. – С. 69. 

35. Свідзинський А. Між буттям і небуттям [Електронний ресурс] / А. Свідзинський // 
Розбудова держави. – 2002. – № 7–12. – С. 11. – Режим доступу : rd.volyn.net. 

36. Телешун С. О. Сучасний тероризм – українські реалії / С. О. Телешун // Політичний 
менеджмент. – 2005. – № 1. – С. 166.  

 
5.Навчальна дисципліна «Соціальна та екологічна безпека  

діяльності навчального закладу» 
Найменування 

показників 
Характеристики навчальної 

дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 1 
Загальний обсяг 

годин –   8 год. 
Аудиторних – 4 год.  
 

Лекції – 2 год. 
Практичні заняття –2  год.  
Самостійна робота –  4 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Сташенко М. О. 



Мета навчальної дисципліни:  
формування загальних системних уявлень, теоретичних знань та практичних навичок 

щодо ефективного управління безпечною діяльністю в соціальній та екологічній сферах. 
Навчальні цілі:  
Вивчення навчальної дисципліни  «Управління соціальною та екологічною безпекою 

діяльності» забезпечить слухачів необхідними знаннями  та практичними навичками щодо: 
- аналізу соціальних, екологічних, психологічних ризиків пов’язаних з професійною 

діяльністю; 
- використання знань про статус і функції органів державної влади та місцевого 

самоврядування в соціальних та екологічних системах; 
- уникнення та профілактики ризиків та небезпек в соціальних та екологічних системах; 
- визначення типів зв’язків між ланками системи органів державної влади і місцевого 

самоврядування в соціальних та екологічних системах; 
- забезпечення розвитку ефективної системи охорони праці та безперервного 

удосконалення управління нею; 
- забезпечення індивідуального захисту, а також організація захисту певних соціальних 

груп людей від шкідливого і небезпечного впливу довкілля та соціуму; 
- застосування законів та нормативно-правових документів з метою забезпечення 

соціальної та екологічної безпеки діяльності; 
- планування організації професійної діяльності, як безпечного трудового процесу; 
- впровадження сучасних методів та прийомів оптимізації та ергономічності професійної 

діяльності; 
- розробки та застосування програм, заходів та методик безпечної і ефективної науково 

організованої праці для забезпечення фахової дієздатності.      
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Забезпечення 

цивільного захисту та 
охорони праці у 
навчальному закладі  

(8 год. – 2 лекц. 2 практ. 
4 самост.) 

 
Сташенко М. О. 

В сучасних умовах проблема підвищення ефективності 
праці та збереження здоров’я працівників під час професійної 
діяльності залишається актуальною і одним із шляхів її 
вирішення є підвищення як соціальної відповідальності 
держави, так і підвищення особистої відповідальності 
працівників за безпеку праці. У цьому розділі обговорюють 
головні заходи, які можуть сприяти безпечному виконанню як 
кваліфікаційної роботи, так і посадових обов’язків на 
майбутньому місці праці.  

Питання для самоконтролю:  
1. Характеристика безпеки життєдіяльності населення. 
2. Складові безпеки життєдіяльності населення в Україні. 
3. Рівні системи безпеки життєдіяльності населення. 
4. Міжнародні програми безпеки  життєдіяльності населення. 
5. Класифікація ризиків 
6. Ризик в соціальних системах. 
7. Ризик в екологічних системах. 
8. Законодавчо-нормативна база про ризики в суспільстві. 
9. Джерела небезпек в організації. 
10. Потенційні небезпеки зовнішнього і внутрішнього середовища організації. 
11. Небезпеки зовнішнього середовища організації. 
12. Небезпеки внутрішнього середовища організації. 
13. Цивільний захист як система. 
14. Законодавчо-нормативна база цивільного захисту населення. 
15. Характеристика типів надзвичайних ситуацій в соціальній  та екологічній системах. 
16. Класифікація надзвичайних ситуацій в соціальному середовищі та їх характеристика. 
17. Класифікація надзвичайних ситуацій в екологічному середовищі та їх характеристика. 
18. Заходи запобігання виникнення надзвичайних ситуацій. 



19. Планування превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій в соціальній сфері. 
20. Планування превентивних заходів щодо надзвичайних ситуацій в екологічній сфері. 
21. Управління ризиком. 
22. Складові управління ризиком в соціальній системі. 
23. Складові управління ризиком в екологічній системі. 
24. Характеристика надзвичайної ситуації. 
25. Система інформування та оповіщення при надзвичайних ситуаціях. 
26. Заходи запобігання виникнення небезпечних ситуацій в соціальній сфері. 
27. Заходи запобігання виникнення небезпечних ситуацій в природі. 
28. Локальні та регіональні екологічні проблеми в Україні. 
29. Соціальний захист в Україні як система. 
30. Індивідуальний захист населення як система організаційних заходів. 
31. Засоби індивідуального захисту населення в соціумі. 
32. Засоби індивідуального захисту населення при надзвичайних ситуаціях в природі. 
33. Засоби індивідуального захисту під час виробничої діяльності. 
34. Евакуація персоналу при надзвичайних ситуаціях на виробництві. 
35. Охорона праці як система. 
36. Організація ефективної та безпечної праці. 
37. Безпека праці. 
38. Гігієна праці. 
39. Фізіологія праці. 
40. Психологія праці. 
41. Психологічні особливості роботи менеджера. 
Рекомендована література: 
1. Охорона праці : навч. посібн. / [З. М. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк та ін.:] ; за 

ред. З. М. Яремка. – Львів : ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2010. – 310 с. 
2. Протоєрейський О. С. Охорона праці в галузі : навч. посібн. / О. С. Протоєрейський, 

О. І. Запорожець. – К. : Книжкове вид-во НАУ, 2005. – 268 с. 
3. Русаловський А. В. Правові та організаційні питання охорони праці : навч. посібн. / А. 

В. Русаловський. – 4-те вид., допов. і перероб. – К. : Ун-т «Україна», 2009. – 295 с. 
4. Безпека життєдіяльності : навч. посібн. / за ред. Я. Бедрія. – Львів : Афіша, 2000. – 275 

с.  
5. Безпека життєдіяльності : навч. посібн. / за ред. В. Г. Цапко. – 4-те вид., перероб. і 

доп. – К. : Знання, 2006. – 397 с.  
6. Безпека життєдіяльності : навч. посібн. / Ю. С. Скобло, Т. Б. Соколовська, Д. І. 

Мазоренко та ін. – К. : Кондор, 2003. – 424 с.  
7. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи : навч. посібн. / С. О. Апостолюк, В. С. 

Джигирей, А. С. Апостолюк та ін. – К. :Знання, 2006. – 215 с.  
8. Бєгун В. В. Безпека життєдіяльності (забезпечення соціальної, техногенної та 

природної безпеки) : навч. посібн. / В. В. Бєгун, І. М. Науменко. – К., 2004. – 328 с. 
 

6. Навчальна дисципліна «Релігія і наука» 

Мета навчальної дисципліни:  
розкрити філософські та історичні аспекти взаємозвʼязку релігії та науки, співвідношення 

віри та знання в світогляді людини. Виокремити сфери дослідницької уваги науки 
(природний світ і людство), теології - та богослов’я (переважним чином божественне 
надприродне одкровення) та спільну мету: пошук основоположних істини. Актуалізувати 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –   16 год. 
Аудиторних – 10 год.  
 

Лекції – 6 год. 
Практичні заняття – 4 год.  
Самостійна робота –  6 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Рудь О. В. 



сучасний синтез наукової і релігійної картин світу, як домінанту розвитку світоглядної 
освіти. 

Навчальні цілі: за результатами навчання слухачі повинні  
Систематизувати знання щодо: 
- спільного та відмінного між релігією і наукою як формами духовного освоєння 

людиною світу; 
- ціннісного нейтралітету «чистої» науки і смисложиттєвого характер релігійного 

досвіду.  
Опрацювати проблеми віри і знання та актуальні ракурси її розгляду.  
Актуалізувати сучасний синтез наукової і релігійної картин світу.  
Виявити суперечності взаємин між наукою і релігією на ґрунті різних цивілізацій та 

історичних епох, розвиток релігії і науки як чинників взаємної еволюції. Проаналізувати 
дотичність до релігійного аспекту у світській освіті.  

Розглянути глобальні проблеми сьогодення крізь призму науки і релігії 
Тема Зміст  теми 

 Теоретичні та 
методологічні засади 
світоглядної освіти 

(4 год. – 2 лекц.  
2 самост.)   
 
Рудь О. В. 

Жодне суспільство, як доводять соціологи і демографи, не 
може нормально функціонувати і розвиватись без наявності 
певної самосвідосмості, певного світогляду. Саме 
світоглядна освіта покликана сформувати у людини на 
основі набутого соціального і індивідуального досвіду 
розуміння світу, його сприйняття, покликана забезпечити 
духовне становлення особистості, розуміння сенсу і мети 
людського життя. Крім того, це яскравий приклад поєднання 
у науковому контексті культурно-історичної спадщини, 
навчання і виховання. 
Яким же є вплив культури і релігії на формування 
світогляду сучасної молодої людини?! Яке місце вчителя як 
провідника культурно-історичного надбання у сучасному 
навчально-виховному процесі та у формуванні духовності 
особистості Свого часу ще Іммануїл Кант відзначав, що «та 
обставина, що людина може володіти уявленням про своє Я, 
нескінченно вивищує її над усіма іншими істотами, що 
живуть на землі». «Пізнай самого себе» і закінчуючи 
сучасними мислителями, які вважають проблему людини 
головною проблемою філософії, був і залишається головною 
парадигмою філософського мислення на всіх етапах 
розвитку філософії й гуманістичної педагогіки. Про це 
свідчать, зокрема, і погляди наших видатних земляків Г. С. 
Сковороди, К. Д. Ушинського, В. О. Сухомлинського та 
інших. Це дозволяє зробити висновок, що серед багатьох 
чинників, від яких залежить духовність особистості, 
центральне місце займає саме формування самосвідомості, 
яке є своєрідним каталізатором розвитку людини, 
досягнення нею соціальної зрілості. 

Особливості 
використання релігійного 
аспекту у ЗНЗ  

(6 год. – 4 лекц. 2самост)  
 
Рудь О. В. 

Керуючись напрямком на гуманізацію та демократизацію 
освіти, кожен педагог повинен враховувати полікультурнісь 
і релігійну багатоконфесійність населення України, 
обов'язково пам'ятаючи діючий закон про свободу совісті і 
віросповідання та інші нормативно-правові акти держави 
(саме тому, я розпочала розмову із аналізу законодавчих 
документів). 
Релігійний аспект у формуванні духовності у школі 
використовується лише у науково-культурологічному 
контексті, розглядається як актуальний нині синтез наукової 



і релігійної картин світу. Звертаючись до релігії вчитель 
повинен пам'ятати різницю між релігійною догматикою, 
релігійним віровченням та релігійними цінностями, що 
співзвучні загальнолюдським морально-етичним чеснотам 
Педагог, використовуючи духовно-моральне надбання 
християнства, повинен бути дуже обережним, та релігійно-
толерантним. 

Новітні методики 
синтезу наукової і 
релігійної картин світу  

(6 год. – 4 практичні 2 
самост)   

 
Рудь О. В. 

Керуючись принципами науковості, системності та 
необхідністю всебічного розвитку особистості шляхом 
навчання і виховання, які ґрунтуються на загальнолюдських 
цінностях та спираючись на аспекти історичності, 
системності, інтегративності, педагогу варто ознайомити 
учнів із основними світоглядними концепціями світобудови, 
появи людини, її місця на Землі, та основними релігійними 
течіями (оглядово); більш детально зупинитись на розвитку 
християнського віровчення як корінної релігії краю, носія 
вищих морально-етичних принципів, що на самоаналізі і 
самовдосконаленні формують духовність. Є підстави 
стверджувати, що нині релігія, всупереч прогнозам 
скептиків, стала відігравати де в чому навіть більшу роль, 
ніж у попередні віки.  Наприклад, якщо 200-300 років тому 
багато художників, звертаючись до євангельських тем, 
бачили в них головним чином сюжетну канву, то тепер в 
основі творчості таких видатних майстрів, як М.Шагал, М. 
Реріх, Ж. Руссо і С.Далі вже знаходимо містичне 
світосприйняття. На захист вищих духовних цінностей 
виступили Л. Блуа, П. Клодель, А. Сент-Екзюпері у Франції, 
Г. Честертон, К. Льюіс, Г. Грін в Англії, Т. Манн, Г. Гессе, 
К. Гебелль в Німеччині, М. Булгаков, Б. Пастернак, А. 
Солженіцин в Росії, Д. Селінджер, Р. Бредбері, Дж. Апдайк в 
Америці. Юркевич, Сковорода, П.Могила в Україні. 

І в минулому серед представників науки більшість не 
бачила протиріч між релігією і природознавством /Кеплер, 
Ньютон, Пастер/. У наші дні серед учених мова йде про 
синтез віри і знання. На це вказує лауреат Нобелівської 
премії Чарльз Таунс. Саме за наукове поєднання віри і 
знання виступали В.Соловйов, М.Бердяєв, Вернадський. У 
багатьох галузях науки провідні спеціалісти відстоюють 
позиції, протилежних матеріалізму В. Гейзенберг, Г. Кантор, 
Р. Шовен, П. Тейяр де Шарден ... 

Діалог віри і науки покликаний бути серйозною 
розмовою внутрішньо-вільних і духовно-зрілих сторін, 
здатних визначити проблеми, що вимагають спільних 
зусиль. При цьому ні наука, ні релігія не повинні втрачати 
свого обличчя. 

Питання для самоконтролю: 
1. На які питання відповідає наука, а на які – релігія? 
2. Які критерії науковості твердження про причинно-наслідкові зв’язки в природі? 
3. Які ознаки Розумного Задуму в природних системах? 
4. Філософський та історичний аспекти взаємин науки та релігії. 
5 Релігійний аспект у ЗНЗ. 
6. Віра як релігійний засіб набуття знання. 
7. Епістемологічні принципи наукового пізнання – казуальність, універсальність, 

раціональність. 



8. Вплив християнського світогляду на розвиток науки, освіти. 
9. Синтез наукової і релігійної картин світу. 
10. Нормативно-правове регулювання використання релігійного аспекту у навчально-

виховному процесі. 
11. Еволюція релігійних вчень. 
12. Вплив релігії на історичні процеси. 
13. Сучасне ставлення до релігійних вчень та теологічних доктрин. 
14. Діалог світових вчених і теологів – розмова "на рівних". 
15. Ставлення наукових світочів до ідей християнства, його догматів (історичний 

екскурс). 
16. Повернення системи освіти до "історико-культурних" та "духовно-моральних" 

першооснов. 
Рекомендована література 
1. Барбур И. Религия и наука: история и современность / И. Барбур. – М. : ББИ, 2010. – 

430 с. 
2. Гипотеза творения. Научные свидетельства в пользу разумного создателя. – 

Симферополь : ДИАЙПИ, 2004. – 336 с. 
3. Гитт В. Вначале была информация / В. Гитт. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2008. – 352 с. 
4. Головин С. Эволюция мифа / С. Головин. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2003. – 96 с. 
5. Закон Божий : підручн. для сім’ї та школи // Протоієрей Серафим Слобідський. – К. : 

Видавн. від. УПЦКП, 2005. 
6. Іван Огієнко і сучасна наука і освіта : наук. зб. : сер. іст. та філол. – Вип. V. – 

Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський нац. ун-т, 2008. – 416 с. 
7. Ляхович Д. Лекції з метафізики і теодицеї / Д. Ляхович. – Львів : ЛБА, 1995–1996. 
8. Огірко О. В. Наука і релігія / О. В. Огірко // Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 

2001. – № 1. – С. 51 –53.  
9. Огірко О. Релігія і наука: співпраця чи протистояння / О. Огірко // Науковий вісник 

Чернівецького університету : зб. наук. пр. – Вип. 242–243. Філософія. – Чернівці, 2005. – С. 
160–164. 

10. Разумный замисел [Электронный ресурс] // Научно-популярный журнал, изучающий 
вопросы разумного происхождения вселенной и жизни на земле. – Режим доступа : 
http://creation.xpictoc.com/?p=224#awp::?p=224 

11. Сарфати Дж. Величайшая мистификация / Дж. Сарфати. – Симферополь : ДИАЙПИ, 
2011. – 420 с. 

12. Стробел Л. Создатель под следствием / Л. Стробел. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2006. 
– 352 с. 

13. Фон Штайн А. Creatio. Библейское учение о сотворении мира / А. фон Штайн. – 
Симферополь : ДИАЙПИ, 2008. 

 
7. Навчальна дисципліна «Історія християнства» 

Мета навчальної дисципліни:  
створити цілісне, систематичне та неупереджене уявлення про історію найбільшої зі 

світових релігій – християнства, прослідкувати основні історичні віхи зародження, 
становлення, формування віровчення й культу, розвитку та особливості сучасного його 
стану, ознайомитися з першоджерелами з історії християнства, з'ясувати роль християнства у 
вітчизняній історії. Розкрити еволюцію розвитку християнського віровчення. Опрацювати 
історичні аспекти запровадження і поширення християнства на території України, 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 4 
Загальний обсяг 

годин –   12 год. 
Аудиторних – 8 год.  

Лекції – 8 год. 
Практичні заняття –  год.  
Самостійна робота –  4 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Рудь О. В. 



становлення церкви, їх вплив на розвиток культури, духовності. Проаналізувати становлення 
взаємин державних і  релігійних структур. Сучасний стан розвитку християнства. 

Навчальні цілі:  
- вміння характеризувати основні тенденції історичного розвитку християнства 

протягом двох тисячоліть його існування; 
- здатність визначати національні та еклезіологічні особливості партикулярних церков 

для певного регіону або окремої гілки християнства; 
- можливість робити диференційований порівняльно-історичний аналіз канонічного 

статусу, рівня релігійної свідомості та богословської думки церков; 
- уміння визначати місце і роль православ'я, католицизму й протестантизму у 

Вселенському християнстві на відповідному історичному відрізкові часу. 
Тема Зміст  теми 
Еволюція 

християнського віровчення 
(2 год. – 2 лекц.)  
 
Рудь О. В. 

Епоха виникнення християнства: історичні, соціальні, духовні 
умови. Римські, юдейські та християнські джерела про 
виникнення християнства. Ісус Христос – засновник Церкви, 
Учитель людства, носій нової духовності. Образ Ісуса Христа у 
Євангеліях. Зіслання Святого Духа. Діяння Христових апостолів. 
Заснування перших християнських спільнот. Петро й Павло – 
засновники Римської Церкви. Внутрішня організація 
християнської Церкви у перші три століття. Християнство в епоху 
Вселенських Соборів. Боротьба з єресями. Виникнення чернецтва. 
Патристичний вік Церкви. Західна та Східна Церква. Суть та 
характер хрестоносних походів. Православ'я та його особливості: 
поняття ортодоксії, система помісних Церков. Історія православ’я. 
Католицизм: особливості віровчення, церковної практики та 
розвитку. Унійні Церкви. Значення Тридентського та Першого й 
Другого Ватиканських соборів для модернізації Римо-
Католицької Церкви. Реформація та протестантизм: виникнення і 
поширення. Ранній протестантизм. Пізньопротестантські течії. 
Християнство на межі тисячоліть.  

Історичні аспекти 
розвитку християнства на 
Україні 

(4 год. – 2 лекційні, 2 
самост)   

 
Рудь О. В. 

Запровадження християнства як державної релігії на Русі-
Україні. Християнство в українських землях під владою 
Великого князівства Литовського та Корони Польської, 
виникнення ієрархічних структур римо-католиків, 
міжконфесійні взаємини. Наслідки Флорентійської 
церковної унії, поділ Київської та Московської митрополій. 
Кризові явища в Католицькій та Православній Церквах у 
XV–XVI ст., реформаційні рухи, релігійна полеміка. 
Передумови, укладення та історичні наслідки Берестейської 
церковної унії 1596 р. Конфлікти та пошуки порозуміння 
між уніатами й православними в 1 пол. XVII ст., реформи 
митрополитів Й.В.Рутського й П.Могили, ідея Київського 
патріархату. Православна та Унійна Церква в умовах 
Визвольної війни українського народу середини XVII ст. й 
Гетьманщини, утвердження унії на Правобережжі, в 
Галичині й Закарпатті, латинізаційні процеси. Церковна 
політика російського самодержавства в українських землях, 
русифікація української православної традиції, ліквідація 
унії, протидія протестантизму. Церква та українське 
національне відродження в ХІХ ст. Автокефальні тенденції в 
українському православ’ї у ХХ ст. Політика щодо релігії 
радянської влади та атеїстична пропаганда, насильницька 
ліквідація УАПЦ та УГКЦ. Відродження церковно-
релігійного життя в незалежній України, сучасні 
міжконфесійні стосунки. 

Становлення взаємин Релігія – явище складне, що має соціальний характер, 



державних і релігійних 
структур 

(2 год. – 2 лекц.)  
 
Рудь О. В. 

тобто виникло у суспільстві цілком закономірно й існує 
разом з ним. Релігія є однією з найдревніших форм 
суспільної свідомості, своєрідного відображення світу. 

Сьогодні нормативно-правовий аспект державно-
релігійних взаємин ґрунтується на 35 статті Конституції 
України  - Основного Закону, яка виголошує: “Церква і 
релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а 
школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана 
державою як обов’язкова”. Ця стаття, у свою чергу, 
грунтується на прийнятому у 1918 році “Декреті про 
відокремлення Церкви від держави та школи від Церкви”. 
На мій погляд, питання про передумови прийняття цього 
декрету вивчено недостатньо. Передумови появи 
нормативного акту, так і на перших кроках його реалізації, 
що, безумовно, позначилось і позначається на політиці 
урядових структур  щодо релігії протягом історичного 
розвитку України. За теологічним правом християнське 
православне вчення доводить, що церква заснована Самим 
Богом, але воно підтверджує також, що і держава бере 
початок через Божий промисел за світ. Не зважаючи на те, 
що і церковна, і державна влада виходять з одного джерела, 
джерела Божественного, вони все ж  суттєво відрізняються і 
кожна сама в собі самостійна та незалежна. Але ця 
самостійність не тільки не виключає, а якраз визначає 
стосунки держави і церкви. Церква не є «царством світу 
цього», але вона у суспільстві, і члени її одночасно -  
громадяни держави, відповідно підпорядковані як 
державним, так і церковним законам. Постає питання: які ж, 
за основним вченням православ’я,  можливі варіанти 
стосунків між церквою і державою? Історія дає одну 
відповідь: це першочергово залежить від ставлення держави 
до церкви. Якщо держава розуміє піднесений поклик церкви, 
підтримує її, тоді церква живе в тісному взаємозв’язку із 
державою. Коли ж держава займе  щодо церкви невизначену 
позицію, надасть їй право самостійно жити, не відчуваючи 
утисків державної ідеології, то і в цьому випадку негативні 
наслідки відіб’ються лише на державі, яка не бажає 
скористатись тим моральним щитом, який знаходиться в 
руках  церкви. У випадку, коли держава відносно церкви 
займе ворожу позицію, остання, зумовлена обставинами, 
зосередиться в собі самій, проповідуватиме релігійне 
вчення, а коли буде  викликана на боротьбу, боротиметься 
своєю духовною зброєю, рішуче і до кінця. Як сила 
самостійна церква може існувати  і поза державою, 
використовуючи духовні засоби для досягнення власних 
намірів та ідеалів. Моральна, духовна сила перебуває в 
церкві, а якщо це так (ніхто не в змозі довести, що це не так),  
то й церква, як би вона не була гнана державою, може 
впевнено чекати часу, коли сама держава в своїх інтересах 
приєднається до церкви (Теологічне право). 

Сучасний розвиток 
релігійних конфесій краю  

(4 год. - 2лекц. 2  
самост.)   

В Україні з початку 1993 року функціонує 4 масові церкви 
(так чи інакше пов’язані з Православ’ям): УПЦ, що охоплює 
більшість віруючих, зберігши канонічний зв’язок зі світовим 
Православ’ям; УАПЦ – приходи, що не визнали  утворення 



 
Рудь О. В. 
 

УПЦ-КП (центр за кордоном); УПЦ-КП – створена у 1992 
році Філаретом,; УГКЦ – в основному на західних землях. 

УПЦ-КП сформувала свої прагнення на роль державної 
церкви і православного центру в Україні, пропагуючи ідею 
незалежної церкви. Необхідно підкреслити сучасний 
високий рівень самостійності УПЦ, вона готова до 
Всеукраїнського православного собору на канонічній основі 
і пропагує покаяння УПЦ-КП та повернення до матері-
церкви. У цій ситуації УАПЦ вважає себе найбільш 
ущемленою, вимагає визнання своїх прав. Правовий аналіз 
ситуації зроблено у статті голови Української правничої 
фундації С. Головатого. Переважна більшість партій і 
суспільних організацій виступає за відокремлення Церкви і 
невтручання держави  у справи Церкви, надання рівних прав 
і можливостей усім конфесіям. Виключення становлять  
праворадикальні організації (УНА-УНСО), які схиляються 
до ідеологічних, а не правових критеріїв і відкрито 
підтримують УПЦ-КП. Проголошуючи в цілому “правильні” 
демократичні принципи вирішення конфесійних проблем, 
кожна партія намагається відстояти інтереси політично 
ближчої їй конфесії. Окрім чотирьох розглянутих, в Україні 
функціонує ще ряд християнських церков. Общини 
Старообрядницької Церкви на пд.-зах. України об'єднують 
нащадків старообрядців, які з'явились в нашій державі на 
межі ХVІІІ-ХІХ ст. Протестантизм починає 
виокремлюватись на Україні в ХІХ столітті. Перші 
протестантські течії.  До воз'єднання з Україною в Галіції 
нараховувалось біля 10 тисяч протестантів. До середини 80-
х років протестантські церкви переслідувались та зазнавали 
утисків з боку радянської влади. Нині серед цих течій 
найбільш поширена Церква євангельських християн-
баптистів (ЄХБ). Інша протестантська Церква адвентистів 
сьомого дня функціонує на Західній Україні в невеличких 
адміністративних центрах.  

Приходи реформаторської кальвіністської церкви в 
Західній Україні об'єднують, головним чином людей 
неукраїнської національності (в більшості поляків, угорців, 
німців). Серед нехристиянських релігій найважливішою в 
Україні є іудейська. Україна – батьківщина хасидизму. 
Єврейські погроми, нацистський геноцид в роки Другої 
світової війни, коли Україна була повністю окупована 
німцями, єврейська еміграція в багато разів зменшила число 
євреїв в Україні і вплив іудаїзму. 

Поширення ісламу пов'язане перш за все із репатріацією 
кримсько-татарського народу (повернено вже більше 200 
тисяч кримських татар, процес триває). 

Останні роки пропагується широкий спектр 
найрізноманітніших філософсько-релігійних вчень. Серед 
них вчення мормонів та мунітів, що проголосили себе 
продовжувачами традиційного християнства, але невизнані 
останніми, поширюється зарубіжними місіонерами. 
Відзначаються спроби поширити на слов'янському підґрунті 
східні релігії, іноді частково модернізовані, – кришнаїзм і 
буддизм. Національною та патріотичною релігією постає 



нині РУН-віра. З'являються етично-оздоровчі вчення, що 
набувають релігійних відтінків. 

Питання для самоконтролю: 
1. Яка роль в появі християнства належить Ісусові Христу? 
2. Охарактеризуйте історичну основу й теоретичні джерела появи християнства. 
3. Які існують основні течії християнства і в чому їх специфіка? 
4. Розкрийте особливості історії, віровчення та культу православ’я, католицизму та 

протестантизму. 
5. З яких членів складається християнський "Символ віри" та який зміст має кожен із 

них? 
6. Яка структура християнського культу та в чому полягають особливості кожної з його 

підсистем? 
7. В чому виражається внутрішня та зовнішня секуляризація сучасного християнства? 
8. Які тенденції є провідними для християнства ХХІ ст.? 
9. Розкрийте історичне значення хрещення Русі-України, Берестейської унії, діяльності 

митрополита Петра Могили в українській історії. 
10. Які особливості автокефального руху в Україні в ХХ ст.? 
11. Охарактеризуйте закономірності поширення реформованого християнства на 

українських теренах. Чим зумовлене міжконфесійне протистояння та міжцерковні конфлікти 
в Україні? 
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Ф. Г. Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. – К. : Генеза, 2000. – 304 с. 

18. Турченко Ф. Новітня історія України (1939–2001) : підруч. для  11-го кл. серед. 
загальноосвіт. навч. закл . / Ф. Г Турченко, П. П. Панченко, С. М. Тимченко. –  4-е вид. доп. / 
– К. : Генеза, 2001. – 384 с. 

19. Швидько Г. К. Історія України, ХVІ–ХVІІ ст. : підруч. для 8-го кл. загальоосвіт. навч. 
закл. / Г. К. Швидько. – К. : Генеза, 2008. – 336 с. 

 20. Шкільна історія очима істориків-науковців : матеріали Робочої наради з моніторингу 
шкільних підручників історії України / упоряд. Н. Яковенко. – К. : Вид. ім. Олени Теліги, 
2008. – 128 с. 

Орієнтовна тематика рефератів 
"Ісус Христос в контексті історії появи християнства". 
"Історичні передумови появи християнських конфесій". 
"Теоретичні джерела християнства". 
"Іудаїзм і християнство". 
"Стадії розвитку раннього християнства". 
"Біблія як священна книга та культурно-історична пам’ятка". 
"Біблія на українських теренах". 
"Вселенські собори в історії християнства". 
"Тенденції розвитку християнства ХХІ століття". 
"Хрещення України-Русі та його історична значущість". 
"Особливості Українського Православ’я". 
"Історичний контекст укладання Берестейської унії". 
"Буття релігії та Церкви в Україні тоталітарної доби". 
"Міжконфесійні конфлікти в незалежній Україні: причини і характер". 
"Проблеми єдності християн в сучасності". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ІІ.  ПРОФЕСІНИЙ МОДУЛЬ 
 

1. Навчальна дисципліна «Техніка управлінської діяльності» 

Мета навчальної дисципліни:  
ознайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації з різноманітними формами і методами 

управлінської діяльності. 
Навчальні цілі дисципліни  
полягають у створенні умов для теоретико-практичного оволодіння слухачами технікою 

управлінської діяльності, стилями керівництва колективом, сприяння формуванню 
технологічних складових прийняття управлінських рішень у галузі освіти, формування 
управлінської культури, вироблення вмінь з технології здійснення контрольних функцій 
відповідно до певної ситуації. 

Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Технологія 

управління в закладах 
освіти 
(8 год. – 4 лекц. 4 самост.) 

Сташенко М. О. 

На сучасному етапі розвитку демократичного суспільства в 
Україні, його спрямування до європейської спільноти 
кардинально змінюється політика у сфері управління 
освітніми закладами. Пріоритетними стають питання 
професіоналізації керівних кадрів усіх рівнів освітніх закладів 
України й формування професійної мобільності освітніх 
менеджерів, що вимагає підвищення вимог до їх управлінської 
діяльності. З огляду на це конкурентоспроможність освітніх 
закладів безпосередньо залежатиме від професійної 
управлінської діяльності менеджерів освіти, що проявляється 
як при вирішенні стратегічних питань, так і при 
безпосередньому контакті зі споживачами освітніх послуг. 
Загальновизнаним є те, що більшість керівників освітніх 
закладів не володіють техніками управління. Управлінська 
діяльність у системі освіти стає професією, яка потребує 
підвищення компетентності керівних кадрів усіх рівнів. 
Ефективна діяльність освітніх закладів в Україні у період 
здійснення освітніх реформ  великою мірою залежить від 
активності та професіоналізму керівників.  

2. Лідерство – важливий 
чинник інноваційного 
розвитку навчальних закладів 
(4 год. – 2 лекц 2  самост.) 

Вознюк В. С.  

        Визначення лідерства. Лідерство як спосіб організації 
життя суспільства з розвинутими демократичними засадами. 
Види, структура, ознаки та інструменти лідерства. Психологія 
лідерства. 

3. Імідж закладу освіти та 
особистість керівника(4 год. 
– 2 лекц.;   2 самост.) 

 
Вознюк В. С.                     

Позитивний образ керівника - важливий компонент 
привабливого іміджу освітнього закладу. Публічний імідж. 

Структура, ознаки та інструменти лідерства. Імідж лідера, 
його основні складові. Взаємозв'язок іміджу і кар'єри. Види 
кар'єри та їх особливості. Мета, засоби, методи та етапи 
створення позитивного персонального іміджу керівника 
школи. 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 8 
Загальний обсяг 

годин –   42 год. 
Аудиторних – 24 год.  
 

Лекції – 18 год. 
Практичні заняття –6  год.  
Самостійна робота –  18 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Сташенко М. О. 
Вознюк В. С.  
Турчик І. В 
Лук’янчук Г. Я. 
 



4. Забезпечення  якості 
освіти в українському та  
світовому контексті (4 год. – 
2 лекц. 2 самост.) 

 
Лук’янчук Г. Я. 

Зміст поняття «якість освіти». Значення складових в 
забезпеченні якості освіти. Змістові лінії, напрямі (фактори) 
моніторингу якості освіти. Нормативно-правова база 
функціонування системи моніторингу якості освіти в Україні. 
Міжнародні моніторингові організації, вітчизняні 
моніторингові дослідження, їх роль у розвитку освіти у світі і 
в Україні. 

2. Системи розвивального 
навчання: Ельконіна–
Давидова; Л. Занкова   
(6 год. – 2 лекц. 2 практ.,  
2 самост.) 

Лук’янчук Г. Я. 

Удосконалення педагогічного процесу через застосування 
системних технологій. Науково-теоретичні основи розробок 
педагогічних технологій. Відкритість системних педагогічних 
технологій. Особливості побудови навчальних програм, 
навчального процесу, уроку, діяльності педагога та учня в 
системі розвивального навчання. 

6. Організаційна культура. 
 (4год. – 2 лекц. 2 самост.) 

 
Турчик І. В. 

Класифікації функцій управління. Система управління. 
Ефективність управління. Сутність, роль і місце організації в 
управлінні. Організаційна культура. Корпоративна політика та 
корпоративна культура в сфері освіти. Етичні засади 
управлінської діяльності. 

7. Комунікативні технології в 
управлінській діяльності. 

(6 год. – 2 лекц 2 практ., 
2  самост.) 

 
Турчик І. В. 

Технологія формування іміджу керівника закладу освіти. 
Технологія формування  іміджу організації. Система зв’язків з 
громадськістю (ЗЗГ, pablik rilations). Використання 
корпоративного іміджу у зв’язках з громадськістю. Сучасне 
діловодство та документообіг в організації. Організація 
комплексної роботи з документами. Інформаційні системи і 
технології в управлінській діяльності. 

8. Психологія управління. 
Технологія управління 
конфліктами. 

(6 год. –2 лекц. 2 практ.,  
2 самост.) 

Турчик І. В. 

Психологічна структура управлінської діяльності. 
Психологічні особливості планування і прийняття 
управлінських рішень. Соціокультурний і етнопсихологічний 
контексти управлінської діяльності. Конфлікт як соціальний 
феномен. Основні джерела і причини виникнення конфліктів в 
управлінні. Управління конфліктами у сфері освіти. 

Питання для самоконтролю:  
1. Дайте визначення поняття «лідерство». 
2. Які види лідерства ви знаєте? 
3. Розкрийте сутність понять «освітнє лідерство», «організаційне лідерство», 

«інтегративне лідерство». 
4. Охарактеризуйте ознаки та інструменти лідерства. 
5. Формальне та неформальне лідерство.  
6. Що ви розумієте під поняттям «імідж»? 
7. Імідж лідера та його основні складові.  
8. Яка роль іміджу керівника у формуванні позитивного іміджу навчального закладу? 
9. Висвітліть сутність поняття «публічний імідж».  
10. Класифікації та типології іміджу особистості. 
11. Назвіть відомі вам види кар’єри та їх особливості.  
12. Спільне і відмінне  у особливостях технологій розвивального навчання Л. Занкова і 

Ельконіна-Давидова. 
13.  Ключові ідеї технології Л. Занкова. 
14.  У чому полягає інноваційність технологій розвивального навчання? 
15. Назвіть і охарактеризуйте відомі вам виховні педагогічні системи. 
16.  В чому полягає сутність управлінської технології фандрайзингу? 
17.  Коучинг в освіті. Суть цієї технології. 
18.  Як працюють PR-технології в навчальному закладі?  
 
 



Рекомендована література: 
1. Закон України «Про освіту» від 23 березня 1996 р. // Закони України. Т. 10. – С. 168–

192. 
2. Закон України «Про загальну середню освіту» // Інформаційний збірник Міністерства 

освіти і науки України. – 1999. – № 15. – С. 6–31. 
3. Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття»). – К. : Радуга, 1994. 

– 61 с. 
4. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті. Нормативно-правове 

забезпечення освіти : у 4-х ч. – Х. : Основа, 2004, – Ч. 1. – 144 с. 
5. Положення про загальноосвітній заклад. Постанова КМ України від 27.08.2010 р. № 

778.  
6. Дороніна М. С. Культура спілкування ділових людей / М. С. Дороніна. – К. : Видавн. дім 

«КМ Асасіетіа», 1997. – С. 24–35. 
7. Імідж сучасної школи : практ.-зорієнт. посібн. / за ред. Т. С. Антоненко, І. Г. Єрмаков 

та ін. – К., 1997. – 539 с. 
8. Лазаренко І. Формування іміджу освітньої установи / І. Лазаренко // Директор школи. 

Україна, 2006. – С. 36-39. 
9. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин : навч. посібн. / Ю. І. Палеха. – К. : Кондор, 2008. 

– 356 с. 
10.  Панасюк А. Ю. Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж / А. Ю. 

Панасюк. – М., 2000. – С. 37–91. 
11. Сіденко С. Соціальний вибір ринкової економіки / НАН України. – Інститут світової 

економіки і міжнародних відносин / С. В. Сіденко. – К. : Видавн. центр «Київський 
університет», 1998. – 248 с. 

12.  Формування командної роботи школи / упоряд. Л. Галіцина. – К. : Шк. світ, 2008. – 128 с.  
13. Шейнов В. П. Конфликты в нашей жизни и их разрешение / В. П. Шейнов. – Минск, 1996. 

– 394 с. 
 

2. Навчальна дисципліна «Менеджмент організації» 

Мета навчальної дисципліни:  
ознайомлення слухачів курсів з теоретичними й практичними знаннями з менеджменту 

організації, формування в них уявлення про основні концепції, методи, принципи, 
закономірності і функції менеджменту; формування основних понять організаційної 
діяльності керівництва навчального закладу, видів й напрямків навчально-виховної 
діяльності навчального закладу, розуміння сутності, ролі менеджменту як специфічної сфери 
людської діяльності, усвідомлення змісту процесів та технологій менеджменту, здійснення 
організаційних змін та підходів до визначення ефективності; розкрити теоретико-
методологічні засади управління навчальним закладом. 

Навчальні цілі:  
У процесі вивчення теми у слухачів курсів формуються вміння: 
- відтворювати відому інформацію про менеджмент, педагогічний менеджмент, 

управління, систему, систему управління, функції управління, процес управління, методи та 
принципи управління; 

- застосовувати системний підхід до аналізу процесу управління у  навчальному закладі; 
- надавати характеристику основним науковим школам управління і на цій основі 

здійснювати систематизацію та узагальнення щодо їх суті; 
- аналізувати власну діяльність під час виконання завдань для самостійної роботи. 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 8 
Загальний обсяг 

годин –   24 год. 
Аудиторних –  18 год.  
 

Лекції – 18 год. 
Практичні заняття – год.  
Самостійна робота –  8 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

Сташенко М. О. 
 Вознюк В. С. 
Остапйовський І. Є  



Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Сутність та роль 

менеджменту в професійній 
діяльності (4 год. – 2 лекц 

 2 самост.) 
 
Сташенко М. О. 

Основи системного підходу у практиці менеджменту. 
Менеджмент як вид діяльності та наука про управління. 
Історичні передумови виникнення менеджменту як науки 
управління в галузі освіти. Сутність і мета управлінської 
діяльності. Рівні управління, об’єкт та суб’єкт управління. 
Види управлінської діяльності:у соціальній сфері – «людина-
людина»; при управлінні машинами – «людина – машина»; 
при управлінні біологічними процесами – «людина – 
цивілізація». Управління як процес. Функції педагогічного 
менеджменту. Принципи та методи менеджменту. 

2. Прийняття управлінських 
рішень та їх реалізація       
(4 год. –2 практ. 2 самост.) 

 
Сташенко М. О. 

Умови ефективності прийняття рішень. Організація та 
контроль прийняття рішень. Критерії оцінки прийняття 
управлінських рішень. Загальна схема прийняття 
управлінського рішення. Послідовність у  процесі прийняття 
рішень. Фактори, що  відрізняють управлінські (організаційні) 
рішення Класифікувація управлінських рішень по численних 
ознаках. Вимоги до управлінських рішень. Етапи прийняття 
рішень. Техніка прийняття управлінських рішень. Методи 
прийняття управлінських рішень. 

3. Маркетинг освітніх 
послуг як особливий вид 
ринкової діяльності  (4 год. 
– 2 лекц.  2 самост.) 

 
Вознюк В. С. 

         Що таке маркетинг? Менеджмент і маркетинг. 
Освітній ринок. Маркетингова орієнтація. Маркетинг в галузі 
освіти. Обслуговування довгострокових інтересів споживачів і 
суспільства. Сфера маркетингового впливу. Переваги 
маркетингу. Конкуренція, конкурентні ролі та типи. Еволюція 
маркетингу в навчальних закладах. Створення системи 
якісного надання послуг. Вимірювання якості послуг. 
Встановлення у закладі клімату реагування на потреби 
споживачів освітніх послуг. 

4. Формування іміджу 
навчального закладу (4 год. 
– 2 лекц. 2 самост.) 

 
Вознюк В. С. 

Позитивний імідж школи як сучасний компонент її 
методичного продукту, важливий ресурс управління та 
розвитку освітнього закладу. Висвітлення типів іміджу та 
технологій його формування в сучасній педагогічній науці. 
Основні складові іміджу школи. Внутрішній та зовнішній 
імідж школи. Принципи, методи та етапи створення 
позитивного іміджу навчального закладу. Культура організації 
та соціально-психологічний клімат. Паблік рилейшнз (ПР). 
Реклама як спосіб формування іміджу школи. 

5. Ґенеза   менеджменту 
 (2год. – лекц.) 
Остапйовський І. Є. 

Менеджмент як вид діяльності та наука про управління. 
Освітній менеджмент. Історіографія менеджменту. Наукові 
школи та концепції менеджменту. 

6. Менеджмент організацій 
(2год. – лекц.) 
Остапйовський І. Є. 

Поняття організації та її функції. Закони організації. Типи 
організацій. Типи організаційної структури управління  
складними системами. Управлінські моделі управління 
навчальним закладом. 

7. Теоретико-методологічні 
засади управління навчаль-
ним закладом (2 год. – лекц.) 

Остапйовський І. Є. 

Сучасні підходи до управління. Закони управління. 
Принципи управління. Рівні управління. Суб’єкт та об'єкт 
менеджменту. Функції менеджменту. Методи менеджменту. 

8. Управлінська праця 
менеджерів навчальних 
закладів (2 год. – лекц.) 

Остапйовський І. Є. 

Управлінська праця, її особливості. Менеджер-ключова 
фігура у навчальному закладі. Управлінські ролі менеджерів. 
Вимоги до професійної компетенції менеджерів. 



Питання для самоконтролю:  
1. Що таке освітній маркетинг? 
2.  Розкрийте зміст поняття «маркетингова орієнтація». 
3. Назвіть характерні особливості маркетингу в галузі освіти.  
4. Сформулюйте переваги маркетингу.   
5. Охарактеризуйте сферу маркетингового впливу.  
6. Дайте визначення дефініцій: «конкуренція», «конкурентна роль та тип».  
7. Опишіть шляхи еволюції маркетингу в навчальних закладах.  
8. Визначте етапи створення в навчальному закладі системи якісного надання послуг.  
9. Як вимірюється  якість освітніх послуг?  
10.  Назвіть основні складники позитивного іміджу школи. 
11.  Визначте характерні особливості внутрішнього та зовнішнього іміджу школи. 
12.  Як ви розумієте поняття «матеріалізований імідж школи». 
13.  Що таке «нематеріалізований (духовно-моральний) імідж школи»? 
14.  Які існують методи та етапи створення позитивного іміджу освітньої установи? 
15.  Висвітліть роль реклами у формуванні іміджу школи. 
16. Розкрийте відмінності між управлінням та менеджментом. 
17. Що таке освітній менеджмент? 
18. В чому проявляються сучасні підходи до управління? 
19. Вичленіть принципи соціального управління. 
20. Що таке методи управління? 
21. Охарактеризуйте загальні функції менеджменту. 
Рекомендована література: 
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3. Навчальна дисципліна «Управління навчальною та виховною діяльністю» 

Мета навчальної дисципліни:  
розкрити теоретико-методологічні основи освітнього менеджменту, сутність, структуру, 

форми, методи управління навчальною та виховною діяльністю в навчальному закладі; 
розкрити сутність сучасний підходів в управлінні освітнім процесом; з’ясувати особливості 
системного управління навчальною та виховною діяльністю в закладі освіти; з’ясувати зміст, 
функції та мету контрольно-аналітичної діяльності.    

Навчальні цілі:  
- розкрити основні завдання освітньо-виховної діяльності в контексті  

загальноцивілізаційних тенденцій;  
- розкрити значення, функції та роль управління навчальною та виховною діяльністю;  
- удосконалити знання про навчальний заклад як відкриту соціально-педагогічну 

систему;   
- поглибити знання та вдосконалити вміння застосування системного підходу до 

здійснення навчальної та виховної діяльності;  
- вдосконалювати вміння педагогів та керівників рефлексувати, оцінювати якість 

педагогічної діяльності;  
- використовувати сучасні технології оцінювання навчальних та виховних занять;  
- практично застосовувати кваліметричні моделі для аналізу та оцінки якості навчальних 

та виховних занять у сучасному навчальному закладі. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Державно-громадське 

управління освітою України 
(4 год. –2 лекц.2 самост.) 
 
Вознюк В. С.   

Подвійний характер освіти як товару: державний товар 
(безплатна послуга) і державно-приватний або приватний 
товар (платна послуга). Роздержавлення освіти, державно-
громадське управління освітою і муніципалізація освіти – 
основні шляхи вирішення проблеми державно-громадського 
управління в освіті. 

Три моделі державно-громадського управління освітою 
(структурно-громадського супроводу, інформаційно-
громадського супроводу, субординаційно - проміжного 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 17  
Загальний обсяг 

годин –   44 год. 
Аудиторних –  36 год.  
 

Лекції – 34 год. 
Практичні заняття –2 год.  
Самостійна робота – 8  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

  Вознюк В. С.   
Остапйовський І. Є . 
Корнейко А.О. 
Лук’янчук Г. Я. 



партнерства). 
Загальні збори і формування висхідного інформаційного 

потоку. 
Рада школи, піклувальна та педагогічна ради, учнівський 

парламент та батьківський комітет як основні органи 
громадського самоврядування загальноосвітнього 
навчального закладу; джерела їх формування, мета та 
принципи діяльності. 

2. Шкільне самоврядування 
як особливий вид державно-
громадського управління 
освітою (2 год. – 2 лекц) 

 
Вознюк В. С.   

Головні особливості спільної діяльності школи, сім’ї та 
громадськості. 

Множини і підмножини елементів, взаємодія яких 
зумовлює реалізацію принципів державно-громадського 
управління школою. 

Три рівні доступу до управління школою. Цілі, зміст та 
предмет діяльності учнівського самоврядування.  

Функції шкільного самоврядування і проблема лідерства. 
Форми учнівського самоврядування. 

3. Актуальні проблеми 
розвитку освіти України в 
контексті 
загальноцивілізаційних 
тенденцій (2 год. – лекц.) 

Остапйовський І. Є. 

Проблеми сучасної освіти. Характеристика 
загальноцивілізаційних тенденцій, що впливають на розвиток 
освіти.  Історичні виклики ХХІ століття щодо освіти. Усталені 
норми освітньої діяльності в контексті вимог ХХІ століття 

4. Теорія та практика 
шкільного менеджменту 
(2год. – лекц.) 

Остапйовський І. Є. 

Зміст та особливості шкільного менеджменту. Мета та 
завдання шкільного менеджменту. Принципи шкільного 
менеджменту. Функції шкільного менеджменту. 
Раціональність у шкільному менеджменті. 

5.Організаційно-
управлінські аспекти 
соціально-педагогічного 
супроводу сім’ї  

(2год. – лекц.) 
Остапйовський І. Є. 

Визначення соціально-педагогічного супроводу сім’ї. 
Загальний та цільовий соціально-педагогічний супровід сім’ї. 
Об’єкти соціально-педагогічного супроводу сім’ї.  Суб’єкти 
соціально-педагогічного супроводу та їх повноваження. 
Алгоритм здійснення технології соціально-педагогічного 
супроводу сім’ї. 

6. Контроль за 
навчальною та виховною 
діяльністю школярів (2год. 
– лекц.) 

Остапйовський І. Є. 

Сутність, функції та принципи контрою. Види контролю. 
Оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності 
учнів. Критерії оцінювання ефективності виховного процесу. 

7. Управління навчальною 
діяльністю як специфічний 
вид діяльності педагога. 
Навчальний менеджмент. 
 (2 год. – 2 лекц.) 

Корнейко А. О.   

Управління як загальнонаукова проблема. Широке 
розуміння поняття «управління». Управління у сфері освіти. 
Менеджмент як суб’єктивний компонент управління. 
Навчальний менеджмент і управління навчальною діяльністю. 
Інтеграція змісту педагогічних та управлінських функцій. 
Управління навчальною діяльністю молодших школярів яу 
специфічний вид діяльності. Готовність до управління 
навчальною діяльністю молодших школярів - якісна 
характеристика педагога та ознака його професійної 
кваліфікації. 



8. Сутність навчальної 
діяльності як провідної 
діяльності молодшого 
школяра. (2 год. –2 лекц) 

 
Корнейко А. О.   

Навчання як вид пізнавальної діяльності учнів. Сутність 
процесу навчання, його істотні ознаки, зовнішня та внутрішня 
сторони. Викладання як діяльність учителя, учіння як 
діяльність учня; взаємозв'язок. Молодший школяр як об’єкт і 
суб’єкт навчання. Навчальна діяльність - цілеспрямована 
діяльність учнів, з розвитку особистості, інтелекту, 
здібностей, засвоєння знань, оволодіння уміннями та 
навичками. Навчальні завдання, навчальні дії, дії контролю, 
дії оцінки як. складові навчальної діяльності. 

9. Структура, зміст та 
принципи організації 
навчальної діяльності учнів. 
(2 год. – 2 лекц) 

 
Корнейко А. О.   

Мотиваційний, змістовий, процесуальний компоненти 
навчальної діяльності. Зміст навчальної діяльності учнів - 
засвоєння знань, умінь, способів діяльності та їх застосування. 
Основні ланки процесу засвоєння нових знань, їх 
взаємозв’язок. Система принципів навчання та правила їх 
успішної реалізації. Характеристика основних (класичних) 
принципів організації навчальної діяльності.  

10. Цілі і принципи 
навчальної діяльності (2 год. 
– 2 лекц) 

 
Корнейко А. О.   

Мотиваційний, змістовий, процесуальний компоненти 
навчальної діяльності. Зміст навчальної діяльності учнів - 
засвоєння знань, умінь, способів діяльності та їх застосування. 
Основні ланки процесу засвоєння нових знань, їх 
взаємозв’язок. Система принципів навчання та правила їх 
успішної реалізації. Характеристика основних (класичних) 
принципів організації навчальної діяльності.  

11. Фактори активізації 
навчальної діяльності: 
контрольно-оцінний, 
мотиваційний, 
процесуальний 

(2 год. – 2 лекц.) 
 
Корнейко А. О.   

Контроль та оцінка результатів навчання як фактор 
активізації навчальної діяльності. Суть оцінної діяльності 
вчителя. Вплив оцінки на навчальну активність школярів. 
Етичний зміст оцінки. Полівмотивованість навчальної 
діяльності. Мотивація учіння - комплекс мотивів, які 
спонукають і спрямовують пізнавальну діяльність учнів. 
Форми організації навчального процесу як засіб оптимізації 
навчальної діяльності. 

12. Функції управління 
навчальною та виховною 
діяльністю освітнього 
закладу (4 год. –2 лекц.;  
год. – практ., год. – 2 
самост.) 

 
Лук’янчук Г. Я.  

Мета, принципи, функції та завдання управління 
навчальною та виховною діяльністю в закладі освіти.  
Навчальний заклад як соціально-педагогічна система. 
Науково-теоретичні основи системного управління 
навчальною та виховною діяльністю навчального закладу. 
Функції процесу управління навчальною та виховною 
діяльністю. Функції керівника в управлінні навчальною та 
виховною діяльністю. 

13. Системний підхід в 
управлінні навчальною та 
виховною діяльністю (2 год. 
– 2 лекц.) 

 
Лук’янчук Г. Я. 

Навчальний заклад як система. Сучасні підходи в 
управління навчальним закладом. Процесуальний, логіко-
інформаційний, рефлексивний, синергетичний, інноваційний 
підходи в управлінні. Навчальна та виховна системи 
навчального закладу. Системний підхід в управлінні 
навчальною та виховною діяльністю. 

14. Сучасні підходи до 
аналізу та самоаналізу 
уроку (навчального заняття) 
(4 год. – 2 лекц.;  год. – 2 
практ) 

 
Лук’янчук Г. Я. 

Урок як складна педагогічна система. Структура системи 
уроку з точки зору різних вчених (Шамова Т., Байназарова О., 
Конаржевський Ю., Островерхова Н., ін.). Визначення та 
узгодження мети уроку та мети його відвідування. Культура 
відвідування та аналізу уроку (навчального заняття). Умови 
конструктивного аналізу уроку. Моделювання сучасного 
уроку. Оцінювання якості уроку (навчального заняття) 



15. Управління виховною 
діяльністю в начальному 
закладі(4 год. – 2 лекц.;  год. 
– практ., год. – 2 самост.) 

 
Лук’янчук Г. Я. 
 

Сутність, структурні компоненти, мета, суб’єкти, складові 
та критерії ефективності процесу виховання. Принципи 
виховання. Напрями виховання. Національно-патріотичне 
виховання. Методи, засоби, форми організації виховної 
діяльності. система виховного процесу. Виховний захід: мета, 
структура, організація, результативність.  Моделі оцінки 
якості виховного заходу. 

16. Оновлення змісту 
навчальних програм та 
методики  викладання 
трудового навчання 
освітньої галузі 
«Технології» в початкових 
класах (4 год. –2 лекц.;  год. 
– практ., год. – 2 самост.) 

 
Лук’янчук Г. Я. 

Характеристика змін у змісті навчальної програми з 
трудового навчання для початкової школи. Врахування 
методів викладання навчального предмета з орієнтацією на 
особистісно орієнтовану модель освіти. Адаптація ігрових 
методів навчання трудового навчання як засобу наступності 
між дошкільною освітою та початковою школою. 
Пропедевтична орієнтація методики  трудового навчання у 
різних видах праці (фізичній, розумовій, художній). 
Особливості формування в учнів основ художньо-
промислового виробництва на рівні ручних, ремісничих 
технологій декоративно-ужиткового мистецтва і дизайну. 
Орієнтація діяльності педагога на виховання трудових 
навичок на основі доступних видів продуктивної праці 
(побутової та господарської). Проблеми сталого розвитку в 
епоху глобалізації в контексті трудової діяльності людини. 
Екологічне виховання на уроках трудового навчання.     

17. Наступність у 
дошкільному навчанні  і 
навчанні у початковій школі 
(2 год. – 2 лек.) 

 
Лук’янчук Г. Я. 

Дидактичні цілі дошкільної освіти і початкової школи. 
Проблеми невідповідності змісту навчальних програм між 
двома ланками освіти та шляхи їх подолання. Вимоги до рівня 
готовності дошкільнят до навчання в школі. Організація 
роботи з дитячою книжкою з дітьми п’ятирічного віку. 
Вимоги до рівня навчальної обізнаності дошкільнят. 
Пропедевтика педагогічних помилок в навчальній діяльності 
вихователя ДНЗ. 

Питання для самоконтролю:  
1. Складові освітнього процесу в сучасній школі. Єдність навчальної та виховної 

діяльності. 
2. Системне управління та управління системою. 
3. Організація, здійснення та результативність навчальної діяльності в школі.  
4.  Принципи дидактики. 
5.  Моніторинг якості навчальної діяльності. 
6. Аналіз і оцінювання виховної діяльності. Сутність понять «виховна діяльність» і 

«виховний процес». 
7.  Виховна система школи. Адаптивна виховна система школи. 
8.  Дистанційність навчання як сучасна тенденція в освіті. 
9.  Міжпредметні зв’язки на уроках трудового навчання. Призначення навчальних 

екскурсій в навчальному плані з предмета. 
10. Виховні можливості уроків трудового навчання.  
11. Профорієнтаційна функція уроків трудового навчання. Екологічне виховання на 

уроках трудового навчання. 
Рекомендована література: 
1. Конаржевський Ю. А. Аналіз уроку. – Х. : Ранок, 2008. – 336 с. : іл. 
2. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. 

Костюк. – К., 1989. 
3. Онишків З. М. Основи школознавства : навч. посібн. для студ. пед. вузів / З. М. 

Онишків. – 3-є вид., доп. і перероб. – Тернопіль : Навч. кн. – Богдан, 2003. – 176 с. 



4. Островерхова Н. Аналіз уроку за новітніми технологіями / Н. Островерхова ; упоряд. І. 
М. Рожнятовська. – К. : Шк. світ, 2012. – 120 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

5. Пєхота О. М. Освітні технології / О. М. Пєхота. – К. : А.С.К., 2002. – 150 с. 
6. Ягупов В. В. Педагогіка : навч. посібн. – К. : Либідь, 2002. – 559 с. 
7. Зязюн І. А. Державна програма естетичного виховання / І. А. Зязюн, О. М. Семашко. – 

К., 1987. – 48 с. 
8. Національна державна комплексна програма естетичного виховання // Рідна школа. – 

1995. – № 12. – С. 29–52. 
9. Сидоренко В. О. Естетика в трудовому навчанні школярів / В. О. Сидоренко // Трудова 

педагогіка в закладах освіти. – 1998. – № 3. – С. 25–28. 
10. Чєн Н. В. Нетрадиційні техніки зображення : навч.-метод. посібн. / Н. В. Чєн. – Х. : 

Скорпіон, 2007. – 48 с. 
 

4. Навчальна дисципліна «Методологія та методи наукових досліджень» 

Мета навчальної дисципліни:  
ознайомити слухачів курсів підвищення кваліфікації з процесами наукового дослідження, 

його структурою, а також з абдуктивним, гіпотезо-дедуктивним і системним методами 
дослідження. 

Навчальні цілі:  
- виробити у слухачів курсів підвищення кваліфікації вміння застосовувати нові методи 

соціально-гуманітарного дослідження, в основі яких знаходяться ідеї і принципи системного 
підходу, синергетики і герменевтики. 

Після вивчення навчальної програми дисципліни «Методологія та методи наукових 
досліджень» слухачі курсів підвищення кваліфікації повинні: 

знати:  
- що пошук істини в науці має організований і цілеспрямований характер специфічного 

дослідження;  
- що наукове відкриття – це результат творчого пошуку, в якому використовуються 

інтуїтивні і логічні, емпіричні і теоретичні, дедуктивні і не дедуктивні роздуми, евристичні і 
алгоритмічні методи і засоби дослідження;  

- методи аналізу і побудови теорій, яким належить центральна роль в сучасному 
науковому пізнанні. 

вміти:  
- аналізувати власну наукову діяльність, наукову проблему і знаходити алгоритми її 

розв’язку; 
- формулювати гіпотезу, евристично оцінювати, виводити з неї емпірично перевірені 

наслідки, співставляти з даними досліду і практики;  
- застосовувати системний метод для розуміння структура теорій і проблем сучасної 

методології науки; 
- критично мислити та творчо застосовувати педагогічні концепції, форми та методи 

пізнання; 
- бути підготовленими до самостійного науково-педагогічного пошуку. 
мати навички:  
- конспектування літературних джерел; публічного виступу;  
- самостійної роботи з вивчення матеріалів навчальної дисципліни;  
- вільного володіння понятійним апаратом;  
- оперування термінологією під час виступів на семінарах, конференціях, круглих столах тощо. 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 6 
Загальний обсяг 

годин –   12 год. 
Аудиторних – 12 год.  
 

Лекції – 12 год. 
Практичні заняття –  год.  
Самостійна робота –   год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Турчик І. В. 



Зміст навчальної дисципліни:  
Тема Зміст теми 
1. Поняття наукового 

дослідження та вимоги до 
нього закладі (2 год. – 2 лекц) 

Турчик І. В. 

1. Наука як система знань. Основні поняття науки.  
2. Поняття наукового дослідження.  
3. Вимоги до наукових досліджень.  
4. Основні види наукових досліджень. 

2. Поняття методології 
наукових досліджень та її 
види закладі (2 год. – 2 лекц) 

Турчик І. В. 

1. Методологія дослідження.  
2. Фундаментальна або філософська методологія. 

Загальнонаукова методологія.  
3. Загальнонаукові принципи дослідження.  
4. Конкретнонаукова методологія. Методи і техніка 

дослідження. 
3. Емпіричні методи 

наукового дослідження 
закладі (2 год. – 2 лекц) 

Турчик І. В. 

1. Поняття та загальна характеристика емпіричних 
методів наукового дослідження.  

2. Спостереження як емпіричний метод наукового 
дослідження. 

3. Емпіричні методи: вимірювання, порівняння, 
узагальнення.  

4. Експеримент.  
5. Інші емпіричні методи дослідження. 

4.Теоретичні методи 
наукового дослідження 
закладі (2 год. – 2 лекц) 

Турчик І. В. 

1. Сутність теоретичних методів наукового дослідження.  
2. Характеристика основних теоретичних методів 

наукового дослідження. 
3. Особливості логічного та хронологічного підходів при 

проведенні теоретичних досліджень. 
5. Зміст та складові 

науково-дослідного процесу 
закладі (2 год. – 2 лекц) 
Турчик І. В. 

1. Стадії науково-дослідного процесу.  
2. Програма та плани наукового дослідження.  
3. Організація науково-дослідних робіт. 

6. Форми відображення 
результатів наукових 
досліджень закладі (2 год. – 2 
лекц) Турчик І. В. 

 

1. Форми викладу матеріалів дослідження. 
2. Наукові видання.  
3. Формами висвітлення підсумків наукової роботи.  
4. Форми відображення результатів НДР.  
5. Усна передача інформації про наукові результати. 

Питання для самоконтролю: 
1. Зв’язок і відмінності буденного і наукового пізнання. 
2. Методи наукового пізнання.  
3. Критерії і норми наукового пізнання. 
4. Моделі аналізу наукового відкриття і дослідження. 
5. Методологія наукового пошуку і обґрунтування його результатів.  
6. Наукова проблема. 
7. Гіпотеза як форма наукового пізнання, її ймовірнісний характер. 
8. Суть гіпотетико-дедуктивний методу. 
9. Метод математичної гіпотези як різновид гіпотетико-дедуктивного методу. 
10. Абдукція і пояснювальні гіпотези. 
11. Загальна характеристика і визначення наукової теорії.  
12. Класифікація наукових теорій. 
13. Методологічні і евристичні принципи побудови теорій. 
14. Методи і моделі наукового пояснення.  
15. Методи і функції розуміння.  
16. Методи передбачення, пророцтва і прогнозування. 
17. Методи дослідження буденного життя.  
18. Методи соціального дослідження.  
19. Гуманітарні методи дослідження. 



20. Характерні особливості системного методу дослідження.  
21. Побудова і структура системи.  
22. Класифікація систем. 
23. Самоорганізація і еволюція систем.  
24. Методи і перспективи системного дослідження. 
25. Системний метод і сучасне наукове світобачення. 
26. Класифікація досліджень.  
27. Етапи дослідження. 
28. Розробка програми та плану дослідження. 
29. Постановка цілі та завдань дослідження. 
30. Вибір предмету і об’єкту дослідження. 
31. Логічний аналіз основних понять. 
32. Формулювання і обґрунтування дослідження. 
33. Наукова ідея.  
34. Принципи, закони, категорії. 
35. Емпіричне, теоретичне, логічне пізнання. 
36. Поняття про науку та наукове дослідження. 
37. Теорія, функції наукової теорії. 
38. Методологія економічного і соціального оцінювання фундаментальних досліджень. 
39. Методологія оцінки ефективності НДДКР. 
40. Аналіз і використання результатів дослідження. 
41. Методи спостереження, метод експерименту. 
42. Первинна і вторинна інформація. 
43. Розрахунок витрат на НДДКР (кошторис, структура). 
44. Метод аналізу документів, експертна оцінка. 
45. Метод опитування. 
46. Методологічні підходи до розрахунку ефективності прикладних розробок. 
47. Оцінка ризику при проведенні наукових досліджень. 
48. Менеджмент і маркетинг наукових розробок. 
49. Умови порівняння варіантів в оцінюванні економічного ефекту нововведення. 
50. Ефективність результатів наукового дослідження та її критерії. 
Рекомендована література: 
1. Басков А. Я. Методология научного исследования : учеб. пособ. / А. Я. Басков, И. В. 

Туленков. – К. : МАУП, 2002. – 216 с. 
2. Британ В. Т. Організація вузівської науки / В. Т. Британ. – К. : Кондор, 1992. – 178 с. 
3. Білуха М. Т. Методологія наукових досліджень : підручник / М. Т. Білуха. – К. : АБУ, 

2002. – 480 с. 
4. Ганін В. І. Методологія соціально-економічного дослідження : навч. посібн. / В. І. 

Ганін, Н. В. Ганіна, К. Д. Гурова. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. 
5. Єріна А. М. Методологія наукових досліджень : навч. посібн. / А. М. Єріна, В. Б. 

Захожай., Д. Л. Єрін. – К. : Центр навч. літ-ри, 2004. – 212 с. 
6. Єріна А. М. Організація вибіркових обстежень : навч. посібн. / А. М. Єріна. – К. : 

КНЕУ, 2004. – 127 с. 
7. Крисоватий А. І. Методологія, методика та організація наукових досліджень : навч. 

посібн. / А. І. Крисоватий, В. М. Панасюк, В. Л. Гавришко. – Тернопіль : Лілея, 2005. – 150 с. 
8. Крушельницька О. В. Методологія та організація наукових досліджень / О. В. 

Крушельницька. – К. : Кондор, 2004. 
9. Пілюшенко В. Л. Наукове дослідження: організація, методологія, інформаційне 

забезпечення : навч. посібн. / В. Л. Пілюшенко, І. В. Шкрабак, Е. І. Славенко. – К. : Лібра, 
2004. – 344 с. 

10. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень / В. І. Романчиков. – К. : ІЗМН, 1997. – 
244 с. 

11. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень / Д. М. Стеченко, О. С.Чмир. – К. : 
Знання, 2007. – 317 с. 



12. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій : посібник / А. С. 
Філіпенко. – К. : Академвидав, 2004. – 208 с. 

13. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності : підручник / В. М. 
Шейко, Н. М. Кушнаренко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2002. – 295 с. 

14. Шейко В. М. Організація та методика науково-дослідної діяльності / В. М. Шейко, Н. 
М. Кушнаренко. – К. : Знання-Прес, 2004. 

 
5. Навчальна дисципліна «Моніторинг якості освіти» 

Мета навчальної дисципліни:  
дослідити методологію моніторингу якості освіти, як інструментарію для визначення 

якості; сформувати сутність, призначення, процедуру, механізми та засоби моніторингових 
досліджень в освіті; сформувати вміння застосовувати технологію моніторингу в практиці 
діяльності навчального закладу з метою якісних змін в навчально-виховному процесі, в 
системі освіти.  

Навчальні цілі:  
- з’ясування змісту понять «моніторинг» та «моніторинг якості освіти»;  
- усвідомити необхідність моніторингових досліджень в освіті;  
- створення тла свідомого застосування моніторингових вимірювань в навчально-

виховних закладах;  
- проектування розвитку якості суб’єктів та об’єктів освіти;  
- засвоєння алгоритмів дій технології моніторингу;  
- розвиток мотивації підвищення професійної компетентності педагогів, керівників 

навчальних закладів;  
- формування умінь конструктивного аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності;  
- формування, розвиток умінь застосовувати кваліметричний метод оцінки якості;  
- підвищення професійного рівня педагогів;  
- опанування технологією створення факторно-критеріальних моделей, адаптованих до 

освітніх об’єктів.   
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Забезпечення  якості 

освіти в українському та  
світовому контексті  

(2 год. – 2 лекц.) 
 Лук’янчук Г. Я. 

Зміст поняття «якість освіти». Значення складових в 
забезпеченні якості освіти. Змістові лінії, напрямі (фактори) 
моніторингу якості освіти. Нормативно-правова база 
функціонування системи моніторингу якості освіти в Україні. 
Міжнародні моніторингові організації, вітчизняні 
моніторингові дослідження, їх роль у розвитку освіти у світі і 
в Україні. 

2. Моніторинг якості  
освітнього процесу  

(2 год. – 2 лекц) 
 
Лук’янчук Г. Я. 

Технології створення кваліметричних моделей на основі 
суб’єктивної думки. ІКТ в моніторингових вимірюваннях. 
Етапи проведення моніторингового дослідження. Моніторинг 
об’єктів та суб’єктів навчально-виховного процесу. 
Моніторинг якості навчальних досягнень учнів. Моніторинг 
якості виховної діяльності навчального закладу. Атестація 
навчальних закладів. Моніторинг якості управлінської 
компетентності керівників навчальних закладів. 
Кваліметричні моделі, як інструментарій моніторингу якості 
освіти 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 4 
Загальний обсяг 

годин –   12 год. 
Аудиторних – 10 год.  
 

Лекції – 8 год. 
Практичні заняття – 2 год.  
Самостійна робота – 2  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

  Лук’янчук Г. Я. 



3. Якість кадрів як 
фактор забезпечення якості 
освіти.  
(4 год. – 2 лекц. 2 самост.) 

Лук’янчук Г. Я. 

Якість кадрів в структурі якості освіти. Особливості 
нормативно-законодавчого, науково-методичного та 
процедурно-процесуального супроводу процесу моніторингу 
якості педагогічних кадрів.   

4. Оцінювання 
професійної компетентності 
педагогічних працівників 
засобами атестації  
(4 год.: 2 лекц. 2 практичні) 

Лук’янчук Г. Я. 

Особливості спостереження за динамікою якісних змін у 
розвитку та оцінюванні професійної компетентності 
педагогічних працівників різних фахових спеціальностей та 
педагогічних посад. Кваліметричний підхід в оцінювання 
якості кадрів закладу освіти. 

Питання для самоконтролю: 
1. Дайте визначення поняття “якість освіти”. 
2. Поняття і сутність педагогічного моніторингу. 
3. Інструментарій моніторингових досліджень в освіті. 
4. Методологічні засади моніторингу якості освіти в Україні. 
5. Розкрити структуру моніторингу в закладі освіти.  
6. Визначити об’єкти та суб’єкти моніторингових досліджень в залежності від рівнів 

управління. 
7. Інструментарій моніторингу. 
8. Види, типи моніторингу в освіті. 
9. Технологія розробки критеріїв та параметрів моніторингового оцінювання якості в 

освіті. 
10. Результативний і процесуальний аспекти моніторингових вимірювань якості освіти. 

Рекомендована література:  
1. Байназарова О. О. Система моніторингу якості освіти на регіональному рівні : 

матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 29–30.03.2005 р. / О. О. Байназарова // Моніторингові 
дослідження як інформаційна база в системі управління якістю освіти. – Луцьк : ВІППО, 
2005. – 156 с. 

2. Боднар О. Комплексне оцінювання освітнього процесу / Боднар О. ; упоряд. М. 
Голубенко // Моніторинг у ЗНЗ. – К. : Шк. світ, 2007. – 128 с. – (Б-ка «Шк. світу»). 

3. Горб В. Г. Теоретические основы мониторинга образовательной деятельности / В. Г. 
Горб // Педагогика. – 2003. – № 5. 

4. Дмитренко Г. А. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі 
кваліметричного підходу : навч. посібн. / Г. А. Дмитренко. – К. : ІЗМН, 1996. – 140 с. 

5. Єльникова Г. Моніторинг діяльності керівника загальноосвітнього навчального 
закладу / Г. В. Єльникова // Директор школи. – 2002. – № 8.  

6. Лукіна Т. О. Моніторинг якості освіти: теорія та практика / Т. О. Лукіна, О. О. 
Патрикєєва. – К. : Плеяди, 2005. – 112 с. – (Відкритий урок. Методична робота. Вип.1-2). 

7. Методика і технології оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу : 
посібник / О. І. Ляшенко, Т. О. Лукіна, І. Є. Булах, М. Р. Мруга. – К. : Педагог. думка, 2012. – 160 с.  

8. Міков А. Моніторинг якості шкільної освіти / А. Міков // Сучасна школа України. – 
2010. – № 5. 

9. Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи  / під заг. ред. 
О. І. Локшиною. – К. : К.І.С., 2004. – 128 с. 

10. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні : рекомендації з 
освітньої політики / під заг. ред. О. І. Локшиною. – К. : К.І.С., 2004. – 160 с. 

 
6. Навчальна дисципліна «Міжконфесійна специфіка християнської етики» 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  



Мета навчальної дисципліни:  
ознайомлення із специфічними принципами викладання основ християнської етики; 

формування пріоритету спільних для усіх християнських конфесій моральних цінностей. 
Недопустимість пропаганди окремої конфесії. Сформувати толерантне ставлення до 
представників різних конфесій, а також невіруючих і людей різних переконань. 

Навчальні цілі: 
За результатами навчання слухачі повинні:  
- реалізовувати міжконфесійний принцип викладання основ християнської етики; 
- формувати толерантне ставлення  до представників різних релігійних течій;  
- усвідомлювати значимість релігійного світогляду особистості; 
- забезпечити реалізацію релігійних потреб особистості; 
- поважати релігійні переконання та вміти толерантно вирішувати проблемні педагогічні 

ситуації. 
Тема Зміст  теми 

Толерантність відносин 
та домінанта науково-
культурологічного аспекту  
з огляду сучасних 
міжконфесійних взаємин 

(2 год. – 2 лекц.)   
 
Рудь О. В. 

Процес відродження незалежної демократичної України з 
її прагненням увійти повноправним членом у світову 
цивілізацію передбачає всебічне втілення в суспільне та 
індивідуальне життя цивілізаційних основ життєустрою на 
основі загальнолюдських цінностей та духовних, моральних 
і культурних засад життя українського народу. Метою 
освітнього процесу повинно бути не тільки надання основ 
знань з різних предметів, але й формування всебічно 
розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової 
зустрітися з викликами сучасного життя. Цьому має сприяти 
забезпечення в освітньому процесі закріпленого 
Конституцією права особи на свободу совісті та світогляду. 

Стаючи повноправним членом глобалізованого світового 
суспільства, молода людина не повинна втратити свою 
індивідуальність, глибоке відчуття єдності з українським 
народом, повагу до його духовних, моральних і культурних 
надбань. Не залежно від своєї особистої національної і 
релігійної належності та світогляду, учень повинен 
отримати можливість дізнатися про духовне коріння 
української нації, про моральні й релігійні традиції інших 
національностей, які складають єдиний народ України. 
Надання основ знань про традиційні духовні, моральні й 
культурні цінності, про релігійну і духовну культуру 
української та інших національностей, які живуть у нашій 
державі, сприятиме взаємному порозумінню, консолідації 
українського народу, виробленню поваги до кожного, в тому 
числі й до тих, хто має погляди, відмінні від власних. 

Методичні засади 
вивчення основ 
християнської етики у 
полірелігійному суспільстві 

(4 год. – 2 лекц. 2 
практичні)  

 
Рудь О. В. 

Міжконфесійні особливості сприймання та навчання 
християнської етики. Християнська етика як наука про 
моральне добро людини для представників католицьких і 
протестантських Церков, або щоденний християнський 
спосіб життя для представників православних Церков. 
Джерела християнської етики для католицьких і 
православних Церков – Святе Передання (наука Церкви) та 
Святе Письмо, а для протестантських Церков єдине джерело 

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –   12 год. 
Аудиторних – 12 год.  
 

Лекції – 6 год. 
Практичні заняття – 6 год.  
Самостійна робота –  год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Рудь О. В. 



– Біблія. Філософська основа предмета християнська етика 
для представників католицької Церкви – христоцентризм, 
для представників протестантських Церков – фідеїцентризм, 
а для представників православних Церков – теоцентризм. 
Спільність для всіх конфесій: біблійні моральні настанови та 
наука Ісуса Христа. 

Особливості 
архітектурних стилів 
культових споруд краю 

(6 год. 2 – лекційні; 4 
практичні)  

 
Рудь О. В. 

Протягом своєї історії Україна знаходилася і знаходиться 
на межі двох світових систем світогляду, двох культур – 
східної та західної. Природно, що таке геополітичне 
становище не могло не вплинути на розвиток культури, 
економіки, соціальних та політичних відносин у нашій 
країні. Мистецтво і, зокрема, архітектура легко вбирає 
елементи інших культур,носії яких стикаються між собою. 

За довгі сторіччя українська архітектура розвивалася 
згідно з основними тенденціями, стилями та напрямами 
європейської архітектури. Однак, цей розвиток мав досить 
специфічну та оригінальну характеристику, притаманну 
тільки Україні. Так, давній романський стиль, що панував у 
Західній Європі Х – ХІІ ст., у Київській Русі поєднався з 
візантійським. Таким чином утворилася неповторна 
архітектурна школа давньої України Х – ХІІІ ст. До наших 
днів збереглося мало зразків тієї архітектури.  

Ґотична архітектура, яка панувала у Європі ХІІ – XVI ст., 
одержала розвиток і розповсюдження на теренах Західної 
України. Саме тут досить інтенсивно забудовуються в цей 
час такі міста, як Львів, Луцьк, Кам’янець-Подільський, 
Рівне, Тернопіль тощо. Величні замки та фортеці, храми та 
житлові будинки з характерними стрілчастими формами 
прикрашають і по сьогоднішній день ці культурні центри 
нашої країни. Зразки ґотичної архітектури в Україні 
практично позбавлені національних місцевих особливостей. 
Вони є типовими середньовічними спорудами, подібні тим, 
що зводилися у Європі. Поясненням цьому є те, що ґотика 
прийшла на українські землі з Польщі разом з католицькою 
релігією. Цей архітектурний стиль був невід’ємним 
атрибутом асиміляційної політики Речі Посполитої на Русі і 
мав відповідати тим “стандартам”. 

На кошти національно свідомої еліти зводяться 
православні храми та споруди братств – центрів духовного 
відродження “русинів”. Ці будівлі одержують форми 
ренесансної архітектури. 

Питання для самоконтролю: 
1. Аналіз стану сучасних конфесійних взаємин Волині, України. 
2. Толерантність педагога як основа викладання курсів духовно-морального 

спрямування.  
3. Усі різні – усі рівні.  
4. Історико-культурологічна об'єктивність трактування програмового матеріалу.  
5. Міжконфесійність і толерантність головні постулати формування взаємин у колективі. 
6. Етичне вчення Арістотеля. 
7. Філософська етика та її різновиди. 
8. Суб’єктивна мораль та її прояви. 
9. Абсолютна мораль. 
10. Означення релігійної етики. 
11. Етика основних політеїстичних релігій. 



12. Етика юдаїзму і мусульманства. 
13. Християнська етика. 
14. Традиційні риси українського ідеалу людини. 
15. Головні категорії етики. 
16. Поняття добра і зла. 
17. Щастя та ідея самореалізації. 
Рекомендована література: 
1. Балух В. Релігійні процеси як чинник формування духовності народу / В. Балух // 

Науковий вісник Чернігівського університету. – 2003. – № 6. – С. 11–12. 
2. Баранівський В. Релігійні чинники в системі духовної культури та освіти / В. 

Баранівський // Освіта і управління. – 2005. – № 5. – С. 44. 
3. Биченко А. Проблеми релігійного навчання і виховання дітей і молоді в Україні 

очима громадян / А. Биченко // Нац. безпека і оборона. – 2005. – № 8. – С. 3–25. 
4. Бондаренко В. Світська школа і Церква в сучасній Україні: у пошуках співпраці / В. 

Бондаренко // Освіта. – 2005. – №  45. – С. 12–13. 
5. Бондарчук О. Виховання молоді на християнських моральних цінностях / О. 

Бондарчук // Слово вчителю. – 2008 . –  № 5. – С. 9. 
6. Ващенко Г. Вибрані педагогічні твори / Г. Ващенко. – Дрогобич, 1997. – С. 135. 
7. Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам'яті / Г. Ващенко. – К. : Школяр-Фада 

ЛТД, 2003. – С. 61–155. 
8. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. 

Вишневський. – К. : Знання, 2008. – 566 с. 
9. Вишневський О. Релігія і деякі проблеми релігійного виховання в школі / О. 

Вишневський // Рідна школа. – 1999. – № 4. – С. 3–7. 
10. Духовний розвиток особистості – запорука майбутнього України // Директор школи. –

2008. –  № 8. – С. 16. 
11. Жуковський В. М. Передумови виховання молодого покоління на засадах 

християнських цінностей / В. М. Жуковський // Наукові записки Острозької академії. 
– Т. 2. – Острог, 1999. – 308 с. 

12. Кислюк К. В. Релігієзнавство : підручник / К. В. Кислюк. – К. : Кондор, 2009. – 619 с. 
13. Лавриченко Н. Християнська етика чи релігійна просвіта / Н. Лавриченко // Освіта. –

2005. – С. 13. 
14. Лагодич М. Проблеми викладання християнської етики в загальноосвітніх закладах / 

М. Лагодич // Науковий вісник Чернігівського університету. – 2003. – № 6. – С. 25–31. 
15. Пестеренко В. Як можлива християнська мораль в контексті сучасного навчально-

виховного процесу? / В. Пестеренко // Наукові записки Острозької академії. – Острог, 
2002. – С. 44–48. 

16. Програма з основ християнської етики для учнів 5–6 класів загальноосвітніх 
навчальних закладів. – Київ-Острог, 2007. 

17. Сухомлинська О. Формування духовності особистості на основі моральних цінностей 
/ О. Сухомлинська // Директор школи. – 2003. – № 1. – С. 4–6. 

18. Сухомлинська О. Про християнську етику без ілюзій / О. Сухомлинська // Голос 
України. – 2008. – № 59. – С. 19. 

19. Суятінова Л. Молодь, релігія і трансформація суспільства / Л. Суятінова // Соціальна 
психологія. – 2005. – № 1. – С. 114–121. 

 
 
 
 

 
 
 
 



ІІІ.  ФАХОВИЙ МОДУЛЬ 
 

1.Навчальна дисципліна «Керівник навчального закладу» 

Мета навчальної дисципліни:  
розширити та поглибити знання з теорії управління навчальним закладом в сучасних 

умовах реформування освіти 
Навчальні цілі:  
- дати ґрунтовні і системні знання з усіх тем курсу «Керівник навчального закладу». 
- У результаті вивчення навчальної дисципліни слухачі повинні знати: 
- основні функції управління; 
- науково-теоретичні основи процесу управління; 
- форми та методи управління в освіті; 
- суть системного,ситуаційного, атрибутивного, поведінкового підходу в управлінні 

навчальними закладами різного типу; 
- технології управління закладом з урахуванням особливостей його функціонування; 
- уміти: 
- володіти понятійним апаратом щодо керівництва та управління навчальним закладом; 
- формувати мету і завдання управління; 
- володіти методикою аналізу, синтезу, планування, контролю, розробки технології 

управлінської діяльності навчальними закладами різного типу; 
- формувати навички з прийняття управлінського рішення; 
- аналізувати літературу з проблем управління та керівництва навчальним закладом. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1. Організаційні засади 

роботи керівника 
навчального закладу  

(2 год. – 2 лекц.) 
Сташенко М. О. 

Законодавча та нормативно-правова база управління 
навчальними закладами. Органи управління освітою, їх 
повноваження та нормативно-правова база організації 
навчального процесу. 

2. Вимоги до керівника 
навчального закладу та його 
професійної діяльності  

(2 год. – 2 практ.) 
Сташенко М. О. 

Особливості управлінської діяльності. Особливості освітніх 
організацій та управління ними. Вимоги до професійної 
діяльності керівника. 

3. Процес прийняття 
управлінського рішення  

(8 год. – 2 лекц.;  2 практ 4 
самост.) 

 
Сташенко М. О. 

У теорії прийняття рішень виділяють два основних 
напрямки досліджень: нормативний та описовий. 
Представники нормативного підходу концентрують увагу на 
розробці організаційних, інформаційних та методологічних 
засад прийняття раціонального рішення. Нормативний підхід 
опрацьовує "правила руху" в управлінській роботі, 
дотримання яких має забезпечити прийняття раціонального 
рішення. Описовий підхід спрямований на емпіричне 
дослідження поведінки окремих осіб та груп людей у процесі 
прийняття рішень. Його мета — визначити закономірності 
формування у процесі взаємодії вихідних параметрів проблем, 
що вирішується, та характеристик суб'єкта, який приймає 
рішення.  

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –   12 год. 
Аудиторних –  8 год.  
 

Лекції – 4 год. 
Практичні заняття – 4 год.  
Самостійна робота –  4 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Сташенко М. О. 
 



У рамках нормативного підходу, перш за все, 
досліджується процедура (загальна технологія) прийняття 
управлінських рішень. 

Питання для самоконтролю: 
1. Навчальний заклад як системне утворення. 
2. Напрями діяльності з реалізації системного підходу до управління навчальним 

закладом. 
3. Ситуаційний, атрибутивний (поведінковий) підхід до управління навчальним закладом. 
4. Особливості управління навчальними закладами різного типу. Інформатизація 

управління навчальним закладом. 
Рекомендована література:  
1. Васильченко Л. В. Управлінська культура і компетентність керівника / Л. В. 

Васильченко. – Х. : Основа, 2007. – 176 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». – Вип. 3(51)). 
2. Вдовиченко Г. П. Управлінська компетентність керівника школи / Г. П. Вдовиченко. – 

Х. : Основа, 2007. – 112 с. – (Б-ка журн. «Управління школою». –  Вип. 1(49)).  
3. Сорочан Т. Нові категорії педагогіки: науково-методичний супровід / Т. Сорочан // 

Шлях освіти. – 2002. – № 315. – 19 с. 
4. Ястребова В. Я. Соціально-педагогічні засади управлінської діяльності директора 

школи сільської місцевості / В. Я. Ястребова. – Запоріжжя, 2007. 
5. Даниленко Л. І. Управління інноваційною діяльністю в загальноосвітніх навчальних 

закладах / Л. І. Даниленко. – К. : Міленіум, 2004. – 320 с. 
6. Освітній менеджмент : навч. посібн. / за ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К. : Шк. 

світ, 2003. – 400 с.  
7. Бідняк М. Н. Організація управління / М. Н. Бідняк. – К. : А.С.К., 2003. – 169 с. 
8. Дзюба Т. М. Самоменеджмент: уміння вчителя керувати часом / Т. М. Дзюба // Шлях 

освіти. – 2003. – № 2. – С. 33–38. 
9. Зайченко О. І. Специфіка підготовки керівника загальноосвітнього навчального 

закладу до управління навчально-виховним процесом у школі / О. І. Зайченко // 
Гуманітарний вісник. Спец. випуск. Секція 1. – Переяслав-Хмельницький, 2005. – С. 107–
119. 

10. Кірічок О. Г. Соціально-психологічні аспекти особистості як об’єкта і суб’єкта 
управління / О. Г. Кірічок // зб. наук. пр. «Вісник РДТУ». – Вип. 1. – Рівне : РДТУ, 2001. – С. 
217–225. 

11. Лавриченко Н. М. Соціалізація і моральне становлення особистості як комплексна 
педагогічна проблема / Н. М. Лавриченко // Шлях освіти. – 2004. – № 1. – С. 11–17. 

12. Олійник В. В. Управління розвитком системи підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників професійно-технічної освіти : наук.-метод. посібн. / В. В. Олійник. – К. : ЦІППО 
АПН України, 2002. – 185 с. 

13. Охріменко І. В. Менеджмент як наука і практика / І. В. Охріменко, Г. О. Сиротенко. – 
Полтава, 2000. – 120 с. 

14. Чернов Ю. В. Людиноцентризм як основа реалізації сучасних управлінських ідей в 
діяльності керівника сільської школи / Ю. В. Чернов. – Херсон : Джерело, 2000. 

 
2.Навчальна дисципліна «Управління фінансово-економічною діяльністю» 

Мета навчальної дисципліни:  

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 2 
Загальний обсяг 

годин –   8 год. 
Аудиторних –  6 год.  
 

Лекції – 4 год. 
Практичні заняття – 2 год.  
Самостійна робота –   2 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

  Сташенко М. О. 



оволодіння слухачами курсів комплексом знань і набути умінь та навичок у галузі теорії і 
практики управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу в сучасних 
умовах розвитку суспільства. 

Навчальні цілі: у результаті вивчення навчальної дисципліни слухач курсів повинен 
- знати: 

 організацію виконання кошторису діяльності навчального закладу з врахування джерел 
формування; 

- зміст фінансово-господарської діяльністі навчальних закладів; 
- бюджетну систему України, систему доходів та видатків бюджетної організації, органи 

управління бюджетними організаціями як на державному так і місцевому рівнях, систему 
планування та контролю за використання бюджетних коштів; 

- механізм та технології розпорядження майном, що належить закладу  на правах 
власності, коштами у межах асигнувань. 

 вміти: 
- аналізувати фінансову звітність бюджетних установ; 
- приймати управлінські рішення з питань фінансово-економічної діяльності; 
- застосовувати економічні показники (критерії) для кількісного та якісного аналізу 

процесів розвитку суб'єктів економічних відносин галузі та при здійсненні контролю 
управлінських рішень. 

 Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст  теми 
1.Технологія визначення 

кошторису діяльності 
навчального закладу та 
організація його виконання 

 (4 год. –2 лекц.;  2 
практ.) 

 
Сташенко М. О. 

Кошторис бюджетної установи (далі - кошторис) - 
основний плановий фінансовий документ бюджетної 
установи. Складові частини кошторису. План використання 
бюджетних коштів. Індивідуальні кошториси, плани 
асигнувань загального фонду бюджету, плани надання 
кредитів із загального фонду бюджету, плани спеціального 
фонду за кожною виконуваною нею бюджетною програмою 
(функцією). Зведені кошториси, зведені плани асигнувань 
загального фонду бюджету, зведені плани надання кредитів із 
загального фонду бюджету та зведені плани спеціального 
фонду. Бюджетне зобов'язання. Розпорядники бюджетних 
коштів. Критерії визначення одержувача для здійснення 
заходів бюджетної програми. Бюджетні запити. Показники, 
які беруться за основу розрахунків бюджету.  

Бюджетний кодекс України. Показники власних 
надходжень. Показники видатків бюджету та надання 
кредитів з бюджет.  Лімітна довідка. Типова форма штатного 
розпису установи. Помісячні плани використання бюджетних 
коштів. Основні вимоги щодо виконання кошторису. Зміни до 
кошторису, плану асигнувань загального фонду бюджету, 
плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану 
спеціального фонду, плану використання бюджетних коштів і 
помісячного плану використання бюджетних коштів вищих 
навчальних закладів. Виконання кошторисів, планів 
асигнувань загального фонду бюджету, планів надання 
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального 
фонду, планів використання бюджетних коштів (крім планів 
використання бюджетних коштів одержувачів), помісячних 
планів використання бюджетних коштів. Звіти про виконання 
кошторисів, планів асигнувань загального фонду бюджету, 
планів надання кредитів із загального фонду бюджету, планів 
спеціального фонду і планів використання бюджетних коштів, 
помісячних планів використання бюджетних коштів 



2. Фінансово-економічна 
діяльність навчального 
закладу (4 год.–2 лекц. 2 
самост.) 

 
Сташенко М. О. 

Фінансово-господарська діяльність, матеріально-технічна 
база навчальних закладів відповідно Закону України «Про 
освіту», встановлює джерела фінансування, основні принципи 
здійснення фінансово-господарської діяльності та матеріальну 
базу державних навчальних закладів. Фінансовий механізм 
фінансування освіти. Фінансування видатків державних 
установ. Фінансовий план бюджетної організації. 
Використання позабюджетних джерел фінансування. 
Фандрайзинг. Шляхи удосконалення бюджетного 
фінансування навчальних закладів. Моделі фінансування  
освіти в країнах світу. 

Питання для самоконтролю  
1. Дайте визначення управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу. 
2. Розкрийте сутність управління фінансово-економічною діяльністю навчального  

закладу. 
3. Визначте критерії та показники (параметри) управління фінансово-економічною 

діяльністю навчального закладу. 
4. Висвітліть цілі управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу. 
5. Розкрийте класичні теорії управління фінансово-економічною діяльністю. 
6. Дайте оцінку теоретичним особливостям вироблення та реалізації управління 

фінансово-економічною діяльністю навчального закладу. 
7. Проаналізуйте сучасні механізми й методи залучення кадрових, фінансових та 

інституційних ресурсів при реалізації управління  
фінансово-економічною діяльністю навчального закладу. 
8. Визначте пріоритети управління фінансово-економічною діяльністю навчального 

закладу. 
9. Охарактеризуйте вузлові проблеми управління фінансово-економічною діяльністю 

навчального закладу. 
10. Дайте оцінку значущості гуманітарних пріоритетів в українському державотворенні. 
11. Охарактеризуйте теоретичні принципи управління фінансово-економічною діяльністю 

навчального закладу.  
12. Визначте основні напрями удосконалення теоретичних засад  
управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу.  
13. Висвітліть особливості теорій та концепцій управління фінансово-економічною 

діяльністю навчального закладу. 
14. Охарактеризуйте рівень наукового розроблення управління фінансово-економічною 

діяльністю навчального закладу.  
15. Назвіть категорії управління фінансово-економічною діяльністю навчального закладу. 
Рекомендована література 
1. Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних установ : навч. посібн. – [Електронний ресурс] / І. Т. 

Ткаченко. – Режим доступу : ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/books/_book-71.htm  
2. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах : навч. посібн. 

/ С. В. Свірко. – К. : КНЕУ, 2003. – 380 с.  
3. Боголіб Т. М. Формування бюджету вищого навчального закладу / Т. М. Боголіб // 

Фінанси України. – 2004. – № 10. – С. 95–102.   
4. Кондрашова Т. М. Розробка і впровадження системи управління бюджетними коштами 

державних вищих навчальних закладів / Т. М. Кондрашова // Фінанси України. – 2004. – № 9. 
– С. 45–50.  

5. Порядок складання, розгляду, затвердження і основні вимоги до виконання кошторисів 
бюджетних установ : Постанова Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 // 
Офіційний вісник України. – 2002. – №  9. С. 414.  

6. Про вищу освіту: Закон України від 17 січ. 2002 р. № 2984-III // Голос України. – 2002. – 
№ 43.  



7. Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися державними 
навчальними закладами : Постанова Кабінету Міністрів України від 20 січ. 1998 р. № 38 (зі 
змінами та доповненнями) // Урядовий кур'єр. – 1997. – № 16 – С. 17.  

8. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків 
бюджету та інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету : Наказ 
Державного казначейства України від 25 лист. 2008 р. № 495 // Офіційний вісник України. – 
2009. – № 8. – C. 255.  

9. Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів 
працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ : Наказ Міністерства 
освіти і науки України від 26 верес. 2005 р. № 557 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 
40. – C. 256.  

10. Основи місцевого самоврядування: наук.-практ. посібн. / В. М. Алексєєв, А. В. 
Андрушко, Д. А. Арзянцева та ін. ; под ред. В. М. Олуйка. – Хмельницький : ЦППК, 2008. – 
730 с. 

 
3. Навчальна дисципліна «Правові аспекти управління навчальним закладом» 

Мета навчальної дисципліни:  
дослідити законодавчо-правове регулювання в галузі освіти (дошкільної, середньої, 

професійно-технічної, вищої та післядипломної) на усіх рівнях освітнього менеджменту: від 
загальнодержавного до рівня навчального закладу. 

Навчальні цілі:  
- проаналізувати законодавче поле функціонування освіти в Україні;  
- встановити особливості правового регулювання професійно-педагогічної діяльності усіх 

суб’єктів освітнього процесу;   
- на основі вивчення існуючої правової бази розвитку освіти теоретично обґрунтувати 

необхідність розробки нової прогресивної моделі державної освітньої політики. 
Зміст навчальної дисципліни: 
Тема Зміст теми 
1.Системний підхід –

методологічна основа 
управління сучасною 
школою. (2 год.: 2 лекц.) 

 
Корнейко А. О. 

Сутність понять “управління”, “керівництво”, 
“організація. Управлінський процес та реалізація правових 
норм. Правова регламентація суб'єктів та об'єктів 
управління.. Управлінський процес та реалізація правових 
норм.Реалізація управлінського рішення щодо створення 
закладу освіти. Ліцензування та акредитація: їх організація 
та проведення у навчальному закладі.. Органи управління 
освітою та їх повноваження. 

2.Законодавчо-правове 
регулювання в галузі освіти 
(дошкільної, середньої, 
професійно-технічної, вищої 
та післядипломної): харак-
теристика нормативних 
документів(2 год.– 2-лекц.) 

Корнейко А. О. 

Конституційні засади правового регулювання освітньої 
діяльності. Державна освітня політика та її законодавче 
забезпечення Державний стандарт освіти. Характеристика 
правових актів та вимоги до них. Навчальний процес та 
реалізація правових норм. Основні принципи освіти в 
Україні. 

3.Нормативно-правові та 
організаційні основи 
діяльності освітніх установ 

Юридичні умови створення закладу освіти. Правове 
забезпечення навчально-виховного процесу. Навчальний 
процес та реалізація правових норм. Укладання контракту з 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  

Кількість тем – 5 
Загальний обсяг 

годин –   12 год. 
Аудиторних – 10 год.  
 

Лекції – 10 год. 
Практичні заняття –  год.  
Самостійна робота –  2 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Корнейко А. О. 
Лукʼянчук Г. Я. 



(2 год.– 2 лекц.) 
Корнейко А. О. 

керівниками освітніх закладів. Типова форма контракту з 
керівником освітнього закладу, що є у державній, 
комунальній та інших формах власності. Документальне 
забезпечення діяльності ВНЗ (наказ, розпорядження, 
інструкція, положення). 

4.Особливості правового 
забезпечення професійно-
педагогічної діяльності 
суб’єктів освітнього 
процесу(2 год.– 2-лекц.) 

Корнейко А. О. 

Правове забезпечення регулювання трудових і 
господарських відносин. .Вимоги до педагогічних 
працівників. Правове регулювання внутрішнього трудового 
розпорядку. Порядок установлення трудових відносин. 
Трудовий договір. Колективний договір. Контракт та 
порядок його укладення. Трудова дисципліна та соціально-
правовий захист педагогічних працівників. Порядок 
розгляду і вирішення трудових спорів у закладах освіти. 

5.Нормативно-правове 
забезпечення атестації 
педагогічних працівників 
України  

(4 год. - 2лекц. 2 самост)  
Лук’янчук Г. Я. 

Аналіз норм законодавчої бази з атестації кадрів. Якість 
кадрів – умова забезпечення якості освіти. Закони, 
положення, інструкції, накази та листи МОНУ, що 
врегульовують процедуру атестації. Типове положення про 
атестацію педагогічних працівників – основний документ 
для здійснення атестації. Повноваження атестаційних 
комісій різних рівнів. Кодекс законів про працю та захист 
прав педагогів. Роль профспілкового комітету у здійснення 
атестації педагогів. 

Питання для самоконтролю: 
1. Законодавство України у сфері освіти. Основні положення Закону України "Про 

освіту" 
2. Розробка законодавчої бази освіти після прийняття незалежності України. 
3. Органи управління освітою та їх повноваження. 
4. Умови створення закладів освіти. 
5. Правове регулювання внутрішнього трудового розпорядку. 
6. Правовий процес накладення стягнень за порушення трудової дисципліни. 
7. Порядок розгляду і вирішення трудових спорів у закладах освіти. 
8. Заходи заохочення за успіхи в праці.  
9. Соціально-правовий захист педагогічних працівників. 
10. Документальне забезпечення діяльності ВНЗ (наказ, розпорядження, інструкція, 

положення). 
Рекомендована література: 
1. Андрусишин Б. Освітнє право України: шляхи та перспективи розвитку  

/ Б. Андрусишин // Освіта. – 2011. – № 5-6. – С. 8. – Закінчення. Поч. див.: № 50, 51-52 за 
2010 р. 

2. Баранков О. Г. Формування правової бази освіти в Україні в умовах 
багатокультурності (1991–2004 рр.) / О. Г. Баранков // Література та культура Полісся / відп. 
ред. Г. В. Самойленко ; Ніжин. держ. пед. ун-т ім. М. Гоголя. – Ніжин, 2005. – Вип. 28. 
Сторінки історії і культури Полісся України в сучасному висвітленні. – С. 221–234. 

3. Булавчик І. Правові основи проведення реформи загальної середньої освіти в Україні 
періоду незалежності / І. Булавчик // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій. – К., 
2006. – Вип. 1. – С. 23–25. 

4. Гушуляк С. В. Правове регулювання відносин у галузі освіти: практ. право, 9 кл. 
/ С. В. Гушуляк // Історія та правознав. – 2011. – № 10. – С. 26. 

5. Довідник заступника директора: накази, наради, моніторинг, аналіз. – Х., 2006. 
6. Документаційне забезпечення управління закладів освіти. – Тернопіль, 1999. 
7. Жорнова О. Модернізація освіти як mainstream у вітчизняній педагогіці / О. Жорнова 

// Вища шк. – 2011. – № 3. – С. 114–123. 
8. Закон України „ Про науково-технічну діяльність (від 19 грудня 2006 р.) // Відомості 

Верховної Ради України. – 2006. – № 49. 



9. Закон України «Про освіту» (в редакції від 23 березня 1996 р.) // Відомості Верховної 
Ради України. – 2002. – № 20. 

10. Книга керівника навчально-виховного закладу : Дов.-метод. вид. / упор. Б. М. 
Терещук. – Х., 2006.  

11. Ковтунець В. Освіта і принципи правової держави / В. Ковтунець // Сучасна шк. 
України. – 2010. – № 3. – С. 49–51; Упр. освітою. – 2010. – № 6. – С. 29–31. 

12. Кодекс законів про працю України. – К., 2001.  
13. Конституція України: Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 

р. – К., 1997. – 80 с. 
14. Кремень В. Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін 

/ В. Г. Кремень // Педагогіка і психологія. – 2011. – № 2. – С. 5–13. 
15. Крижко В. В., Павлютенков Є. М. Менеджмент в освіті / В. В. Крижко, Є. М. 

Павлютенков. – К., 2008. 
16. Мінюков П. І., Мінюков Т. П. Регулювання трудових і господарських відносин у 

закладах освіти України / П. І. Мінюков, Т. П. Мінюков. – К., 2007. 
17. Монаєнко А. Нормативно-правова база розвитку освіти та науки в Україні 

/ А. Монаєнко // Право України. – 2007. – № 10. – С. 76–78. 
18. Нормативно-правове забезпечення освіти України // Вища школа. – № 2-3. –  2002 . – 

С. 3–19. 
19. Освіта України. Нормативно-правові документи / гол. ред. В. Г. Кремень. – К., 2001. – 

427 с. 
20. Падалка О.С., Пастухов В.П., Слісаренко А.Г. Управління трудовим процесом в 

школі: правове регулювання / О. С. Падалка, В. П. Пастухов, А. Г. Слісаренко. – К., 2003. 
21. Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації навчально-виховних 

закладів. (Затв. Постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 1994 року № 228). 
22. Правове регулювання праці вчителів : дов.-метод. вид. / упоряд. С. О. Лесковець. – Х., 

2007. 
23. Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-

виховних закладів України. // Інформаційний збірник МОН України. – 1999. – № 21. 
24. Трудове право України / за ред. П. Д. Пилипенка. – К., 2004. 
25. Типове положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20. 12. 
2011 р. № 1473 та змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 
08. 08. 2013 р. № 1135). 

26. Наказ МОНУ № 240 від 23. 06. 2000 р. «Про затвердження Інструкції з ведення 
ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІ ступенів». 

27. Наказ МОНУ № 297 від 17. 05. 2005 р. «Про подолання проявів бюрократизму в 
освіті». 

28. Наказ МОНУ № 648 від 27. 05. 2014 р. «Щодо припинення практики створення та 
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4. Навчальна дисципліна «Християнська етика у комплексі релігієзнавчих дисциплін» 

Найменування 
показників 

Характеристики навчальної 
дисципліни Викладачі  



Мета навчальної дисципліни:  
ознайомити з змістом християнської моральної доктрини, висвітлити науково-педагогічні 

ідеї, теоретичні знання, практичні навики і вміння для роботи педагогів. Спрямувати 
педагога на оволодіння учнями знаннями про сутність християнства, його походження, зміст, 
історичний розвиток, зв'язок з культурою та іншими системами суспільства. Розвивати 
уявлення про панораму релігій, акцентуючи головним чином, на їх моральній доктрині, 
культурних особливостях функціонування.  

Навчальні цілі:  
- формулювання пріоритетів розуміння християнських етичних чеснот,  
- становлення життєвих пріоритетів засобами християнської моралі;  
- формування уміння вибору оптимальних форм, методів, засобів і прийомів навчання при 

викладанні основ християнської етики. 
Тема Зміст  теми 
Морально-етична 

концепція християнства як 
шлях до досконалості та 
гармонізації суспільних 
процесів 

(4 год. – 2 лекц.2 самост)  
 
Рудь О. В. 

Християнство є завершеною цілісною системою поглядів, 
дотримання яких дозволяє достойно прожити і один день і 
все життя. У складному процесі формування всебічно 
розвиненої особистості чільне місце належить моральному 
вихованню. Зміст морального виховання учнів зумовлений 
потребами і вимогами суспільства до формування всебічно 
розвиненої особистості, рівнем його моральності. 

Таким чином, християнська етика несе і втілює собою те 
най благородніше, що має бути властиве в душі, серці, 
думках і вчинках кожної порядної людини. Тому оволодіння 
учнями вдома та в стінах школи християнською мораллю й 
етикою аж ніяк не суперечить принципу світськості. 

Знати й виконувати українські народні чесноти й вимоги 
християнської етики має кожна культурна людина. 

Метою і завданням навчального предмета з християнської 
етики, - визначав М. Стельмахович, - є формування особи 
школяра на засадах християнської моралі, плекання 
духовності, доброти, людяності, милосердя, чесноті, 
працьовитості, виховання духовно багато особистості, яка 
усвідомлювала б свою відповідальність перед Україною і 
рідним народом”. 

Формування життєвих 
компетенцій учнів на 
уроках курсів духовно-
морального спрямування та 
в позаурочний час 

(2 год. - 2лекційні) 
 
Рудь О. В. 

Предмет, актуальність, мета та завдання курсу 
християнської етики. Використання наукових та спеціальних 
принципів викладання християнської етики. Аналіз місця та 
ролі християнської етики в освітньому просторі України. 
Визначення поняття "християнська етика". Особливості 
християнської й філософської етики. Добро та зло як основні 
категорії моральної свідомості людини. Взаємозв'язок добра 
та зла. Суб'єктивні й об’єктивні категорії моральної 
свідомості: обов’язок, відповідальність, справедливість, 
щастя. Моральна самосвідомість: честь і гідність людини, 
совість, розкаяння, поняття сорому. Людина як особа: тіло, 
душа, дух. Людина як образ і подоба Божа. Абсолютні, 
національні, громадянські, родинні цінності. Морально-
етичні гріхи та їх структурна класифікація. 

Порівняльна Старозавітні корені християнської моралі. Заповіді Божі – 

Кількість тем – 3 
Загальний обсяг 

годин –   10 год. 
Аудиторних – 6 год.  
 

Лекції – 6 год. 
Практичні заняття –  год.  
Самостійна робота –  4 год. 
Вид підсумкового контролю – 

тестовий.  

 Рудь О. В. 



характеристика морально-
етичних вчень 
старозаповітнього і 
новозаповітнього 
християнства 
(4 год. – 2 лекц. 2 самост)   

 
Рудь О. В. 

Декалог – як біблійне вчення, почуте пророком Мойсеєм від 
Бога на горі Синай. Побожність, праведне богошанування та 
богопоклоніння – центральна риса Декалогу. Віра в Бога, 
надія на Нього, смирення, безкорисність, щедрість, 
шанобливість до оточуючих, позитивні моральні якості, які 
випливають із настанов Декалогу. 

Новий Завіт. Нагірна проповідь Ісуса Христа. Етика як 
наука. Дев'ять заповідей блаженства – моральний закон 
Нового Завіту. Смиренність, каяття, лагідність, 
правдолюбство, милосердя, чистота думок та вчинків, 
миролюбність, мужність у відстоюванні правди та 
справедливості – основні чесноти, які випливають із 
Нагірної проповіді Ісуса Христа. Громадянські чесноти: 
чесність, ощадливість, дисциплінованість, точність, 
послушність, увічливість, патріотизм. Особистісні чесноти: 
поміркованість, цнотливість, смиренність, прощення, 
співчуття, блаженний плач, спокій, воля духу та любов. 
Кардинальні чесноти: розсудливість, справедливість, 
поміркованість, мужність. Теологічні чесноти: віра, надія, 
любов. Етика серця як синтез морального вчення 
християнства. Християнська етика про ставлення до 
глобальних проблем сучасності: екологічної кризи, загрози 
кліоциду (загальна загибель історії), духовного та 
морального занепаду людства 

Питання для самоконтролю: 
1. Духовно - моральний стан суспільства. 
2. Стан викладання курсів духовно-морального спрямування. 
3. Мета і завдання вивчення предмета духовно-морального спрямування. 
4. Християнська етика в освітньому просторі України 
5. Морально-етичне вчення християнства, його вплив на становлення духовності. 
6. Моральні цінності християнства у навчально-виховному процесі ЗНЗ 
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