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Профіль освітньої (освітньо-професійної) програми підготовки магістра

(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня)

за спеціальністю

011 «Освітні, педагогічні науки»

Спеціалізація

Освітній менеджмент у вищій школі

Тип диплому

одиничний

(одиничний, подвійний, спільний)

Обсяг програми

90 (кредитів ЄКТС)

Нормативний термін навчання

1,5 роки
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ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ (ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ) ПРОГРАМИ 
ПІДГОТОВКИ МАГІСТРА ІЗ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ 
___________НАУКИ» СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ «ОСВІТНІ ВИМІРЮВАННЯ»__________

Преамбула
Розробники програми 1. Цокур Ольга Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, 

завідувач кафедри педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова;
2. Вейланде Лілія Вольдемар-Вікторівна, кандидат педагогічних 
наук, доцент кафедри педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова;
3. Рябенко Михайло Іванович, кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри педагогіки ОНУ ім. І.І. Мечникова.

Затвердження програми 
Вченою радою ОНУ 
імені І.І. Мечникова

2017 р. Протокол № .

Інформація про 
врахування пропозицій 

зацікавлених сторін
Загальна характеристика програми

Повна назва вищого 
навчального закладу та 
структурного підрозділу

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 
факультет романо-германської філології, кафедра педагогіки

Рівень вищої освіти Другий освітній (магістерський) рівень.
Ступінь, що 

присвоюється
Магістр

Назва галузі знань 01 -  Освіта/Педагогіка
Назва спеціальності 011 -  «Освітні, педагогічні науки»

Офіційна назва 
програми

Освітня (освітньо-професійна) програма підготовки магістра із 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» 
спеціалізації «Освітній менеджмент у вищій школі».
Programme in Educational, Pedagogical Science. Specialization: 
Educational Menegement in High school.

Тип диплому та обсяг 
програми Тип -  одиничний. Обсяг 90 кредитів ЄКТС.

Нормативний термін 
навчання

1,5 роки

Орієнтація програми Програма грунтується на загальнонаукових уявленнях про 
закономірності і тенденції розвитку освіти в Україні та 
зарубіжних країнах в добу глобалізації та євроінтеграцїї, 
відзеркалює сутність, принципи, концептуальні підходи та 
способи вимірювання у галузі соціології освіти, психології та 
педагогіки вищої та середньої школи згідно результатів 
наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних учених; 
висвітлює концептуальні положення, моделі та методи 
класичної та сучасної теорії тестів, технології їх констрювання 
та перевірки за допомогою засобів математичної статистики й 
комп’ютерних технологій у тестуванні; розкриває основи теорій 
філософії та соціології вищої освіти, управління організацією, 
нормативно-правових основ управління вищою школою, 
менеджменту та моніторингу в освіті, концепцій управління 
науково-педагогічним персоналом та освітнім процесом у 
вищому навчальному закладі, технологій педагогічного 
контролю академічної успішності тих, хто навчається, способів 
незалежного зовнішнього оцінювання їх освітніх досягнень,
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психології та техніки управлінської діяльності менеджера вищої 
освіти.
Підготовка магістра із спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки» спеціалізації «Освітній менеджмент у вищій школі» 
включає: теоретико-методологічну, психолого-педагогічну, 
науково-дослідницьку, науково-методичну, інноваційно- 
педагогічну, інформаційну, статистико-математичну, 
діагностико-психологічну, організаційно-управлінську й 
практичну професійно-педагогічну (управлінську, 
моніторингову, викладацьку) складові.

Особливості програми Реалізується у навчальних групах, що опановують професійний 
рівень здійснення виробничих функцій фахівця як організатора, 
інноватора та менеджера вищої освіти (аналітико- 
моніторингової, проектувально-маркетингової, управлінсько- 
організаційної, психолого-педагогічної, статистично- 
технологічної, управлінсько-правової, лідерської), здатного до 
наукового аналізу законодавства про вищу освіту в Україні та 
зарубіжних країнах, проектування й перевірки надійності 
управлінського інструментарію щодо підвищення якості вищої 
освіти, організації моніторингових досліджень щодо вияву 
ефективності управління сферою освітніх послуг у ВНЗ, а також 
організації навчальної, науково-методичної, науково- 
дослідницької та організаційно-виховної роботи сучасного 
викладача вищої школи, застосування у власному педагогічному 
досвіді новітніх освітніх технологій, технік управління й 
моніторингу якості діяльності провідних суб’єктів вищої освіти, 
а також працюють над широким колом наукових питань щодо 
історії, теорії і методики управління ВНЗ, моніторингу якості 
освітніх послуг у вищій школі.

Опис предметної області Теоретико-концептуальні основи менеджменту організацій, 
стратегічного управління, інноваційного менеджменту, 
психології та технологій управлінської діяльності менеджера 
вищої освіти; дидактико-методичні засади вікової та 
професійної педагогіки і психології, вітчизняна та зарубіжна 
теорія і практика менеджменту в освіті, освітніх вимірювань та 
педагогічного оцінювання у ВНЗ; теорія ймовірностей і 
практика застосування засобів математичної статистики в 
педагогічних, моніторингових дослідженнях; класична та 
сучасна теорія тестів, методи і моделі тестування; сучасна 
педагогіка і психологія вищої школи; педагогічна інноватика; 
теорія менеджменту, маркетингу і моніторингу у вищій освіті; 
нові освітні та інформаційні технології в управлінській 
діяльності менеджера вищої освіти.

Основний фокус 
програми та 
спеціалізації 

(факультативно)

Загальна (академічна) вища освіта. Спеціальність 011 «Освітні, 
педагогічні науки». Спеціалізація: Освітній мененджмент у 
вищій школі.
Higher Educational. Educational, Pedagogical Science. 
Specialization: Educational Management in High school.

Форми навчання Денна.
Кваліфікація освітня, 

що присвоюється Магістр

Кваліфікація(-Ї) 1493 Менеджер (управитель) систем якості (у сфері вищої
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професійна(-і) освіти).
(тільки для

регульованих професій)
3340 Фахівець (керівник навчального закладу) в галузі освіти 
(освітнього менеджменту).
2139.1 Науковий співробітник (галузь управління навчальним 
закладом, сфера освітнього менеджменту).
2433.1 Науковий співробітник (галузь теорії та методики 
управління навчальним закладом, освітнього менеджменту).
2351.1 Науковий співробітник в галузі навчання.
2352 Інспектор навчальних закладів.
2310.2 Викладач університетів та вищих навчальних закладів.

Кваліфікація в дипломі Диплом магістра спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 
науки». Спеціалізація «Освітній менеджмент у вищій школі». 
МА in Educational / Pedagogical Science.
Specialization: Educational Management in High school.

Період введення 2017 рік

Акредитація Акредитація освітньої програми проводиться Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти в порядку, 
передбаченому Законом України «Про вищу освіту».

Цикл/рівень РКЕПВО (QF for ЕНЕА) - другий цикл, МСКО - 7 рівень, 
ЄРКНВЖ (EQF for LLL) -7, НРК України - 7 рівень.

Передумови Вища і повна вища освіта (диплом бакалавра, магістра або 
спеціаліста).

Мова(и) викладання Українська, російська.
Мета програми

Мета програми Програма спрямована на підготовку нового типу професійно- 
педагогічних кадрів -  сучасних фахівців з освітнього 
менеджменту у вищій школі, зорієнтованих на ефективну 
організаційно-управлінську, інноваційно-педагогічну, 
аналітико-моніторингову, проектно-маркетингову, 
психодіагностичну, науково-методичну, викладацьку 
діяльність у ВНЗ, які всебічно поінформовані в галузі 
актуальних проблем теорії та методики управління вищим 
навчальним закладом, стратегічного й інноваційного 
менеджменту й моніторингу якості вищої освіти, сучасної 
дидактики, нових освітніх та інформаційних технологій, 
математичної статистики, управлінської психології, 
педагогічної тестології та сучасних методів освітніх 
вимірювань, володіють сучасними методами аналізу, 
проектування й управління здоров’язбережувального 
освітнього середовища, а також способами прийняття 
організаційно-управлінських рішень щодо щодо підвищення 
якості вищої освіти, проведення моніторингових досліджень у 
межах своєї компетенції, оптимально застосовуючи навички 
викладацької, дослідницької, моніторингової, управлінської 
діяльності із застосуванням засобів математичної статистики та 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для 
вдосконалення форм і методів управління у ЬНЗ.

Вимоги до рівня освіти 
осіб, які можуть 

розпочати навчання за 
програмою

На навчання в магістратурі за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки» спеціалізацією «Освітній менеджмент у 
вищій школі» приймають осіб, які здобули ступінь бакалавра, 
спеціаліста чи магістра за будь-якою спеціальністю та 
виявляють особистий інтерес до професії викладача вищого
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навчального закладу як фахівця в галузі вищої освіти 
навчання, здатного до проектування й реалізації освітньо 
політики ВНЗ, здійснення функцій освітнього менеджменту 
моніторингу у вищій школі.

Особи можуть вступити до ОНУ імені І.І.Мечникова : 
умови успішного складання фахового випробувань 
(тестування /співбесіда з основ педагогіки) та вступного іспш 
з іноземної мови, з урахуванням середнього балу додатку д 
диплома бакалавра або спеціаліста, магістра. Конкурсний ба 
обчислюється як сума результату фахового випробування і 
основ педагогіки), вступного іспиту з іноземної мови, 
урахуванням середнього балу додатку до диплома бакалавр 
або спеціаліста, магістра та додаткових показників, визначени 
правилами прийому до ОНУ імені І.І.Мечникова.

__________________ Працевлаштування та академічні права____________________
Придатність до За своїм професійним призначенням магістр спеціальності 01

працевлаштування «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації «Освітні
менеджмент у вищій школі» може здійснювати організаційне 
управлінську, інформаційно-аналітичну, моніторингові 
викладацьку, просвітницьку, лекційну, науково-методичну 
науково-педагогічну та інноваційно-дослідницьку діяльність 
державних та недержавних освітніх установах і організація? 
приватних підприємствах, зокрема, у:
- державних органах управління освітою (відділа 
департаменту середньої, вищої /професійної освіти), міських т 
обласних відділах освіти;
- державних центрах зовнішнього незалежного оцінювання т 
якості освіти;
- наукових організаціях, що беруть участь в проектах 
вдосконалення управління якістю освіти;
- організаціях, що пропонують послуги в розробці інструменті 
управління, оцінки якості вищої освіти;
- НЯ-організаціях та кадрових службах;
- сертифікаційних службах та ліцензувальних організаціях;
- центрах з сертифікації необхідних умінь і навичок;
- наукових організаціях, що беруть участь в проектах з оціню 
професійних компетенцій та вимог до професійни; 
компетенцій;
- центрах тестування, моніторингу якості освітніх послуг і 
діяльності;
- державних та недержавних професійних і вищих навчальни? 
закладах різних форм акредитації;
- дидактичних центрах та лабораторіях науково-дослідню 
інститутів;
- науково-педагогічних лабораторіях Інститутів вищої тг 
професійної освіти;
- інститутах вдосконалення вчителів;
- курсах підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
- професійних ліцеях, коледжах, училищах;
- освітньо-виховних агенціях, моніторингових службах;
- установах, пов'язаних із освітньою та просвітницькок

______________________ діяльністю;_________________  ___
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- громадських організаціях;
- сфері ЗМІ тощо.

Подальше навчання Докторські програми (РИП) за спеціальністю 01 «Науки про 
освіту».

Навчальне середовище
Викладання та навички Форми та методи: наукове керівництво, психолого- 

педагогічний супровід та підтримка, консультування; 
комбінування лекційних, семінарських, тренінгових, 
практичних занять, індивідуальних консультацій; 
самопідготовка, індивідуальна і групова проектна й тренінгова 
робота; вивчення науково-педагогічної теорії на основі 
застосування різноманітних інтерактивних засобів; 
самопрезентація і тренінг професійно важливих умінь і 
навичок.
Підходи: компетентнісний, модульний, культурологічний, 
інтегральний, проблемний, евристичний, диференційований, 
особистісно зорієнтований, інтерактивний, контекстний, 
полікультурний, здоров’язбережувальний, що враховують 
вікові та індивідуальні особливості й можливості здобувачів 
освіти магістерського рівня і базуються на їх індивідуальному 
освітньому маршруті та дослідницькому проекті, який 
ретельно контролюється, надаючи певну самостійність 
досліднику у виборі методів, предмету науково-педагогічного 
(теорія і методика управління навчальним закладом, 
моніторингового) дослідження та організації часу.

Оцінювання Письмові та усні екзамени, усні презентації, поточний 
контроль, захист магістерської дипломної роботи.

Атестація здобувачів вищої освіти
Форми атестації 

здобувачів вищої освіти
Атестація осіб, які здобувають ступінь магістра із 
спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» спеціалізації 
«Освітній менеджмент у вищій школі», здійснюється 
Державною екзаменаційною комісією на підставі результатів 
виконання здобувачами освітньо-професійної програми в 
повному обсязі, а також успішного складання комплексного 
державного іспиту з теорії освітнього менеджменту, педагогіки 
і методики викладання у вищій школі та захисту магістерської 
дипломної роботи.

Вимоги до заключної 
роботи (за наявністю)

До захисту допускаються магістерські дипломні роботи, 
виконані здобувачами другого рівня вищої освіти самостійно.

Ресу рсне забезпечення реалізації програми
Характеристика 

кадрового забезпечення
100% професорсько-викладацького складу, задіяного до 
викладання професійно-орієнтованих дисциплін, мають 
наукові ступені за спеціальністю, наукові ступені доктора 
/кандидата педагогічних наук та вчені звання професора 
/доцента кафедри педагогіки.
Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей магістрів наук про 
освіту, на 100% здійснюється науково-педагогічними 
працівниками, які є визнаними професіоналами у сфері вищої 
освіти з позитивним досвідом роботи за фахом: навчальної, 
науково-дослідницької, інноваційної, науково-методичної, 
професійно-педагогічної роботи.
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Характеристика
матеріально-технічного

забезпечення

Забезпеченість приміщеннями для проведення навчальних 
занять та контрольних заходів (кв. метрів на одну особу для 
фактичного контингенту студентів та заявленого обсягу з 
урахуванням навчання за змінами) не менше 2,4 кв.м. 
Соціально-побутова інфраструктура:
-  наукова бібліотека, у тому числі читальний зал;
-  2 комп’ютерні кабінети;
-  лінгвістичні центри (британський, американський і т. ін.);
-  кабінет педагогіки;
-  три пункти харчування;
-  актова зала;
-  спортивний зал;
-  стадіон та спортивні майданчики;
-  медичний пункт.
Забезпеченість здобувачів вищої освіти гуртожитком -  100%. 
Забезпеченість комп’ютерними робочими місцями, 
обладнанням, устаткуванням, необхідними для виконання 
навчальних планів.

Характеристика
навчально-методичного

забезпечення

Навчальний план та пояснювальна записка. 
Робочі програми з кожної дисципліни навчального плану. 
Комплекси навчально-методичного забезпечення з кожної 
дисципліни навчального плану.
Програми практичної підготовки, робочих програм практик. 
Навчальні матеріали з кожної дисципліни навчального плану. 
Методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.

Характеристика
інформаційного

забезпечення

Забезпеченість наукової бібліотеки вітчизняними та 
закордонними фаховими періодичними виданнями 
відповідного або спорідненого профілю, в тому числі в 
електронному вигляді -  не менше ніж шість найменувань. 
Наявність доступу до баз даних періодичних наукових видань 
англійською мовою відповідного або спорідненого профілю. 
Наявність офіційного веб-сайту Університету 
(http://onu.edu.ua/). на якому розмішено основну інформацію 
про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо-наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, навчальні та наукові структурні 
підрозділи та їх склад, перелік навчальних дисциплін, правила 
прийому, контактна інформація).
Наявність електронного ресурсу закладу освіти, який містить 
навчально-методичні матеріали з навчальних дисциплін 
навчального плану -  ЗО %.
Використання авторських розробок професорсько- 
викладацького складу кафедри педагогіки, економіки та 
управління, менеджмента та математичного моделювання 
ринкових процесів, загальної та соціальної психології, кафедри 
іноземних мов гуманітарних факультетів ОНУ ім. 1.1. 
Мечникова.

Академічна мобільність
(регламентується Постановою КМУ №579 «Про затвердження Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність» від 12 серпня 2015 року)
Національна кредитна 

мобільність
На основі двосторонніх договорів між Одеським національним 
університетом імені 1.1. Мечникова та університетами України.

http://onu.edu.ua/
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Міжнародна кредитна 
мобільність

У рамках програми ЄС Еразмус+ на основі двосторонніх 
договорів між Одеським національним університетом імені 
1.1. Мечникова та навчальними закладами країн-партнерів

Навчання іноземних 
здобувачів вищої освіти Можливе, після вивчення курсу української мови

Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
Принципи та процедури 

забезпечення якості 
освіти

Визначені та легітимізовані у Положенні про систему 
внутрішнього забезпечення якості у Одеському національному 
університеті імені 1.1. Мечникова

Моніторинг та 
періодичний перегляд 

освітньої програми

Моніторинг освітньої програми здійснюється постійно під час 
її реалізації.
Періодичний перегляд освітньої програми має місце кожного 
разу під час завершення повного циклу підготовки здобувачів 
вищої освіти за освітньою програмою.

Щорічне оцінювання 
здобувачів вищої освіти Специфіка конкретної спеціальності

Підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 
працівників

Специфіка конкретної спеціальності

Наявність необхідних 
ресурсів для організації 

освітнього процесу
Специфіка конкретної спеціальності

Наявність інформаційних 
систем для ефективного 

управління освітнім 
процесом

Визначені та легітимізовані у відповідних документах

Публічність інформації 
про освітню програму Розміщення на сайті у відкритому доступі

Запобігання та виявлення 
академічного плагіату

Усі письмові роботи, публікації, що виконуються здобувачами 
під час навчання в магістратурі за спеціальністю 011 «Освітні, 
педагогічні науки», магістерські дипломні роботи, що 
подаються на розгляд випускової кафедри, проходять 
інституційну перевірку на плагіат. Виявлення в письмових 
роботах та публікаціях здобувачів плагіату є підставою для 
його відрахування. Виявлення в поданій до захисту 
магістерській дипломній роботі академічного плагіату є 
підставою для відмови у присудженні ступеня магістра наук 
про освіту.

Загальні компетентності
Міжособистісні кмо

Здатність виконувати норми національного та міжнародного законодавства КМО.ОІ
Здатність дотримуватися загальноприйнятих норм етичної поведінки і моралі у 
міжособистих стосунках та у суспільстві

КМО.02

Здатність створювати стратегію діяльності з урахуванням загальнолюдських 
цінностей, суспільних та державних виробничих інтересів

км о .оз

Здатність до вияву толерантності, поваги до свободи та прав людини КМО.04
Здатність дотримання норм здорового способу життя КМО.05

Системні КС
Здатність до саморозвитку та самовдосконалення впродовж життя КС.01



11

Здатність інтегрувати знання з урахуванням моральної та соціальної 
відповідальності за їх застосування

КС.02

Лідерство та автономність під час реалізації інноваційних проектів, презентації 
власних і колективних результатів професійної та науково-дослідної діяльності

КС.ОЗ

Здатність до переосмислення процесів, результатів, засобів їх досягнення КС.04
Здатність до системного мислення, визначення шляхів покращення якості 
процесів та результатів

КС.05

Інструментальні КІ
Здатність застосовування інформаційно-комунікаційних технологій в навчальній, 
дослідницькій та професійній діяльності

КІ.01

Здатність до раціонального використання комп'ютера й комп'ютерних засобів при 
розв'язуванні задач, пов'язаних з опрацюванням інформації, її пошуком, 
систематизацією, зберіганням, поданням та обміном

КІ.02

Здатність до усної та письмової комунікації іноземною мовою КІ.ОЗ
Здатність до ділового спілкування та письмової комунікації рідною мовою КІ.04
Здатність до управління інформацією, написання ділових листів, доповідей КІ.05

Загальні професійні компетентності к з п
Дидактичні к д

Здатність до відбору і систематизації предметної інформації та конструювання 
навчальних текстів

КЗП.01

Здатність до відбору та гармонійного поєднання різноманітних форм організації 
навчально-пізнавальної діяльності студентів

КЗП.02

Здатність до диференціації та комбінування сучасних методів навчання кзп.оз
Спроможність обґрунтовано обирати дидактичні засоби і прийоми навчання КЗП.04
Спроможність диференціювати та обґрунтовано обирати сучасні дидактичні 
технології

КЗП.05

Психолого-педагогічні к п п
Здатність формулювати цілі (стратегічні, тактичні, оперативні) та прикінцеві 
результати особистісного та професійного розвитку тих, хто навчається

КЗП.06

Здатність прогнозувати хід та етапи інтелектуального розвитку особистості 
згідно її вікових, тендерних та індивідуальних особливостей

КЗП.07

Здатність створювати сприятливий морально-психологічний клімат, керувати 
процесами міжособистісної взаємодії

КЗП.08

Здатність здійснювати психолого-педагогічний супровід індивідуальних освітніх 
маршрутів, враховуючи зону актуального розвитку особистості

КЗП.09

Здатність попереджувати кризові стани особистості, конструктивно вирішувати 
проблемні й конфліктні ситуації

КЗП. 10

Інноваційно-педагогічні КІП
Здатність до позитивного сприйняття педагогічних інновацій КЗП. 11
Здатність виявляти передовий педагогічний досвід, аналізувати суть педагогічних 
інновацій

КЗП. 12

Здатність мотивувати суб’єктів освітнього процесу на впровадження 
педагогічних інновацій у сфері освіти

КЗП. 13

Здатність коригувати хід та способи впровадження педагогічних інновацій КЗП.14
Здатність до участі, контролю та оцінки результатів впровадження педагогічних 
інновацій у сфері освіти КЗП. 15

Інтерактивно-комунікативні КІК
Здатність застосовувати ефективні стратегії професійно-педагогічного 
спілкування залежно від ситуації освітнього процесу КЗП. 16

Здатність використовувати різноманітні способи особистого впливу на КЗП. 17
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здобувачів освіти та техніки педагогічного мовлення, слухання і говоріння
Здатність до залучення здобувачів освіти до діалогічної та творчої взаємодії за 
допомогою інтерактивних методів навчання КЗП.18

Здатність використовувати сучасні інформаційно-технічні засоби у процесі 
навчання й виховання здобувачів освіти КЗП.19

Здатність доцільно використовувати інформаційні технології під час організації 
навчально-пізнавальної та дослідницької діяльності здобувачів освіти КЗП.20

Науково-методичні кнм
Здатність розробляти методичне забезпечення навчально-виховного процесу у 
закладах освіти

КЗП.21

Здатність створювати методичний супровід самостійної діяльності тих, хто 
навчається

КЗП.22

Здатність добирати доцільні методи, форми і засоби навчально-виховної 
діяльності, способи оцінки її ефективності

КЗП.23

Здатність конструювати різноманітні педагогічні заходи (плани та сценарії 
проведення навчальних занять (лекційних, семінарських, практичних), виховних 
подій, педагогічних зборів

КЗП.24

Здатність до розробки науково-методичних рекомендацій з оптимізацїї 
навчально-виховної діяльності викладача, враховуючи профіль та рівень освітніх 
програм

КЗП.25

Спеціалізовані професійні компетентності
Математико-статистичні ксм

Володіння математичним апаратом наук про освіту КСП.01
Здатність адекватно використовувати математичні методи при проведенні 
освітніх вимірювань

КСП.02

Здатність самостійно здійснювати статистичний аналіз результатів оцінювання 
навчальних досягнень окремих осіб та груп осіб

ксп.оз

Здатність самостійно здійснювати статистичний аналіз результатів виміру і 
оцінювання якісних характеристик навчально-виховного процесу

КСП.04

Здатність самостійно здійснювати статистичний аналіз валідності та надійності 
результатів освітніх вимірювань, відповідних інструментів та процедур, тестів

КСП.05

Аналітико-моніторингові кпм
Здатність до аналізу та опису специфіки соціокультурного й освітнього 
середовища, інтересів, компетенцій, обмежень та здібностей його провідних 
суб’єктів, при плануванні навчального процесу

КСП.06

Здатність до аналізу інформації, зібраної до та під час організації навчально- 
виховного процесу, для розуміння реального прогресу осіб, які навчаються, та 
для прийняття рішень щодо подальшого вдосконалення змісту, форм і методів їх 
навчання

КСП.07

Здатність до аналізу якісних характеристик навчального процесу на рівні 
окремих осіб та їх груп, навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх 
типом та регіоном, зафіксованих у процесі проведення моніторингових 
досліджень

КСП.08

Здатність до вияву та аналізу передового педагогічного досвіду, виявленого 
впродовж моніторингових досліджень, освітніх вимірювань

КСП.09

Здатність до аналізу й перевірки валідності та надійності критеріїв та показників 
виміру якості освіти, освітніх програм, результатів оцінювання навчальних й 
професійно-педагогічних досягнень осіб та їх груп

КСП.10

Організаторсько-управлінські КОУ
Здатність до ефективної організації освітнього процесу з урахуванням критеріїв 
освітніх вимірювань та показників педагогічного оцінювання

КСП.11
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Здатність до прийняття обґрунтованих педагогічних рішень на основі даних 
моніторингу навчально-пізнавальної, професійно-педагогічної та науково- 
дослідницької діяльності суб’єктів освіти

КСП.12

Здатність мотивувати й мобілізовувати суб’єктів освітнього процесу на 
досягнення спільної мети, здійснюючи формування організаційної структури 
колективу з оцінювання та моніторингу якості освіти

КСП.13

Здатність оперативно коригувати хід та способи організації педагогічної 
взаємодії суб’єктів освітнього процесу згідно здійснення заходів 
стандартизованого оцінювання

КСП.14

Здатність до керування колективом фахівців з оцінювання та моніторингу якості 
освіти КСП.15

Інформаційно-технологічні кет
Здатність до збору інформації, систематизації та узагальнення даних 
моніторингового дослідження щодо виміру якості освіти, освітніх послуг і 
програм

КСП.16

Здатність до здійснення оцінювання інтелектуальних та академічних досягнень 
тих, хто навчається, на основі застосування комп’ютерних технологій при 
тестуванні

КСП.17

Здатність до здійснення оцінювання якості освіти, освітніх послуг і програм на 
основі застосування адекватних засобів математичної статистики

КСП.18

Здатність до адміністрування стандартизованого тестування з дотриманням 
технічних, юридичних та етичних вимог до засобів оцінювання та вимірювання

КСП.19

Здатність до документування та інтерпретації результатів освітніх вимірювань та 
ознайомлення з ними зацікавлених осіб

Лідерські

КСП.20

Здатність формувати власний стиль керівництва науково-педагогічним 
колективом, дотримуватися етики ділового спілкування та корпоративних норм 
поведінки

КСП.21

Здатність здійснювати організацію заходів щодо створення соціально- 
психологічних умов діяльності колективу, заходів щодо дотримання правил 
корпоративної діяльності всіма працівниками закладу

КСП.22

Здатність здійснювати вибір виду різних нарад, засідань, семінарів тощо, 
проводити та брати в них участь

КСП.23

Здатність оцінювати стан організаційно-розпорядчої роботи в закладі та його 
структурних підрозділах із застосування внутрішніх та зовнішніх стандартів 
ділових документів, дотримання службової і державної таємниці

КСП.24

Здатність здійснювати від імені навчального закладу дії та представляти його в 
організаціях, підприємствах, установах, громадських організаціях з питань, що 
пов’язані з діяльністю НЗ

Управлінсько-правові

КСП.25

Здатність здійснювати аналіз законодавства у галузі вищої освіти КСП.26
Обізнаність щодо видів і процедур юридичної відповідальності КСП.27
Знання правових основ регулювання внутрішнього трудового розпорядку, 
соціального захисту та соціальної допомоги учасникам навчально-виховного 
процесу в закладах освіти

КСП.28

Здатність контролювати дотримання всіма підрозділами закладу правових 
аспектів освітньої діяльності

КСП.29

Спроможність управління науково-педагогічним колективом на правових 
засадах, здійснювати заходи з дотримання в закладі законності і правил 
внутрішнього розпорядку

КСП.ЗО



14

_____________ ________________ Результати навчання_____________________________рн і
- вміти пропагувати та дотримуватися прав, свобод та обов’язків громадянина, що закріплені Конституцією 
України;
РН 2
- вміти використовувати основні положення міжнародних конвенцій, угод тощо, до яких приєдналась Україна; 
РНЗ
- вміти визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у міжособовому спілкуванні, та 
зменшувати рівень їх впливу;
РН 4
- вміти діагностувати власний стан та стан і настрій членів колективу, виявляти та зменшувати рівень
психологічної напруги в колективі, дотримуючись норм етичної поведінки і моралі;________________________
РН 5
- вміти підпорядкувати власну працю і діяльність колективу інтересам суспільства, держави;
РН 6
- вміти створювати творчу атмосферу в трудовому колективі, корегувати цілі діяльності з метою підвищення її
безпеки та ефективності з урахуванням суспільних та виробничих інтересів;_______________________________
РН 7
- вміти поважати міжкультурні, етнічні і тендерні відмінності людей, дотримуватися етики міжособистого й 
ділового спілкування з представниками різних культур, національних меншин;
РН 8
- вміти виявляти доброчесність і порядність, налагоджувати колективну роботу у міжкультурних групах,
працювати в команді;_____________________________________________________________________________
РН 9
- вміти користуватися методиками екологічного аналізу наслідків господарської діяльності на довкілля;
РН 10
- вміти дотримуватися й пропагувати норми здорового способу життя, створювати здоров’язбережувальне
освітнє середовище; _______
РН 11
- вміти фізично і розумово самовдосконалюватися шляхом самовиховання, самоосвіти і професійної освіти;
РН 12
- вміти професійно вдосконалюватися впродовж навчання і життя в якості фахівця сфери освіти, наук про
освіту;_________ ____________ ______ _________________________________________________
РН 13
- вміти визначати потенційно небезпечні виробничі процеси та компоненти природного середовища, що можуть 
створювати загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;
РН 14
- вміти застосовувати засоби моралі і соціальної відповідальності в навчальній і професійній діяльності,
побутовому житті, під час проектування і здійснення науково-дослідницьких розвідок;______________________
РН 15
- вміти виявляти активну життєву позицію, ініціативу в навчальній, професійній діяльності;
РН 16
- вміти виявляти лідерство та позитивну самопрезентацію в якості фахівця сфери освітніх послуг, здійснювати
формувальний вплив на оточуючих;________________________________________________
РН 17
- вміти переосмислювати сутність навчального процесу та його сучасних трансформацій;
РН 18
- вміти реалізовувати різнопланові заходи для підвищення ефективності власної навчальної /професійної
діяльності як фахівця сфери освіти, досягнення більш вагомиз результатів;________________________________
РН 19
- вміти аналізувати соціально-педагогічні явища і процеси, виявляти суперечності, закономірності під час 
спостережень і досліджен;
РН 20
-вміти самостійно доходити суті, добираючи надійні аргументи щодо інтерпретації результатів дослідницького
пошуку, виявляючи критичне і системне мислення;_________________ ___________________________________
РН 21
-вміти диференціювати і розуміти можливості сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;
РН 22
-вміти використовувати мультимедійні засоби, здійснювати дистанційне спілкування у системі Online та ін.);
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- вміти використовувати комп’ютерні засоби для пошуку та обробки інформації;
РН 24
-вміти використовувати ІКТ для систематизації, зберігання та обміну інформації, використання обробленої
інформації у професійній та дослідницькій діяльності;_________________________________________________
РН 25
- вміти застосовувати іноземну мову в обсязі тематики, зумовленої особистими і професійними потребами;
РН 26
- вміти письмово оформляти і усно представляти результати досліджень іноземною мовою, правильно
використовувати мовні засоби залежно від мети ділового спілкування;____________________________________
РН 27
-вміти налагоджувати результативну комунікативну взаємодію та діалог з учасниками педагогічного процесу, 
професійного спілкування;
РН 28
-володіти сучасними засобами інформаційно-комунікативного зв’язку і міжособистого спілкування, роботи у
команді, складати ділові папери державною мовою;____________________________________________________
РН 29
-вміти складати та оформлювати відповідно до чинних вимог ДАКу результати власних науково-педагогічних 
досліджень, у вигляді статей та доповідей;
РН ЗО
-вміти управляти інформацією, захищати власні інтелектуальні права на результати проведених наукових
досліджень (відстежувати цитування, посилання, копіювання т. ін.);______________________________________
РИЗІ
-вміти добирати, дидактично обробляти та систематизувати предметну інформацію для конструювання 
навчальних текстів;
РН 32
-вміти відбирати і логічно структурувати навчальний матеріал згідно принципів доступності, послідовності і 
системності, для вирішення тактичних та стратегічних задач навчального курсу, відповідно до вимог і
інтелектуальних можливостей особистості здобувана освіти;____________________________________________
РНЗЗ
-вміти диференціювати і використовувати різні форми організації навчально-пізнавальнї діяльності, 
враховуючи їх дидактичний потенціал і обмеження;
РН 34
-вміти обирати адекватні завданням навчального курсу групові й колективні форми організації самостійної
пізнавальної діяльності тих, хто навчається, з врахуванням їх потреб і можливостей;________________________
РН 35
-вміти диференціювати і використовувати сучасні методи навчання відповідно до мети курсу, індивідуальних 
характристик особистості, особливостей навчального матеріалу;
РН 36
-вміти творчо комбінувати різні сукупності методів навчання, ініціювати розробку та впровадження новітніх
методів навчання у власній професійній діяльності;____________________________________________________
РН 37
-вміти із різномаїття дидактичних засобів та прийомів навчання обирати найбільш дидактично потужні їх 
сукупності, адекватні завданням, меті курсу, характеристикам навчального матеріалу;
РН 38
-вміти ефективно комбінувати дидактичні засоби та прийоми навчання відповідно цілі навчання та
пізнавальних особливостей тих, хто навчається;_______________________________________________________
РН 39
-вміти обгрунтовувати суть і специфіку різноматнітних дидактичних технологій, їх цільових орієнтирів та 
можливостей;
РН 40
-вміти використовувати сучасні дидактичні технології, знайти можливість їх вдосконалення у власному досвіді; 
РН 41
-вміти вивчати індивідуальні й вікові характеристики особистості, складати психолого-петагогічний портрет 
здобувачів освіти;
РН 42
-вміти розробляти освітні маршрути здобувачів освіти відповідно до їх потреб і можливостей, індивідуально-
особистісних характристик;_________________________________________________________________________
РН 43
-вміти прогнозувати зону актуального й найближчого розвитку здобувана вищої освіти;_____________________

РН 23
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-вмиті диференційовувати й індивідуалізовувати процес навчання здобувана відповідно віку, тендерної
характеристики, індивідуальних особливостей;_______________________________________________________
РН 45
-вміти здійснювати соціометричний статус академічної групи, встановлювати стадію розвитку виховного 
колективу;
РН 46
-вміти презентувати свій позитивний педагогічний імідж, будувати ефективну психолого-педагогічну 
міжособистісну взаємодії під час навчального процесу, встановлювати відповідний морально-психологічний
клімат;_________________________________________________________________________________________
РН 47
-вміти використовувати знання індивідуально-особистісних характеристик здобувачів освіти для складання їх 
індивідуальних освітніх маршрутів;
РН 48
-вміти доводити ефективність розробленого індивідуального освітнього маршруту, переконливо пояснювати
необхідність виконання запропонованих видів р о б о т и ; _______________ ________ _______________ ___
РН 49
-вміти попереджувати проблемні ситуації та конфлікти у навчальному процесі, визначати їх причини;
РН 50
-вміти обирати найефективніше рішення проблемних ситуацій, конфлікту, виходячи з індивідуально-
особистісних характеристик учасників педагогічної взаємодії;______________ ___________________ _________
РН 51
-вміти виявляти своє позитивне ставлення до інноваційних аспектів діяльності суб’єктів навчально-виховного 
процесу;
РН 52
-вміти позитивно сприймати зміни й нестандартні явища у педагогічному процесі як показників іновацій,
визначати можливість використання їх у власній інноваційній педагогічній діяльності;_____________________
РН 53
-вміти виявляти і адекватно оцінювати педагогічні нововведення у професійно-педагогічній діяльності;
РН 54
-вміти самостійно оцінити значущість інновацій та можливість їх використання для вдосконалення власного
професійно-педагогічного досвіду; _______________________________________________________________
РН 55
-вміти використовувати особливості мотиваційної сфери суб’єктів освітнього процесу для впровадження 
передових педагогічних доробок;
РН 56
- вміти приймати рішення щодо використання інноваційних розробок у власному педагогічному досвіді;______
РН 57
-вміти визначати шляхи і способи досягнення ефективності навчання відповідно до використаних педагогічних 
інновацій у педагогічній діяльності;

РН 58
-вміти визначати ресурси, можливості та обмеження щодо впровадження розроблених педагогічних іновацій та
уникати проблем під час їх застосування;____________________________________________________________
РН 59
-вміти контролювати та оцінювати результативність впровадження педагогічних іновацій під час здійснення 
власної професійно-педагогічної діяльності;
РН 60
-вміти обгрунтовувати ефективність педагогічного інноваційного продукту, презентувати його для масового
застосування;____________________________________________________________________________________
РН 61
-вміти використовувати різні стратегії професійно-педагогічного спілкування згідно особливостей педагогічних 
ситуацій, відповідно до вікових та індивідуальних особливостей здобувачів освіти, рівня розвитку академічної 
групи;
РН 62
-вміти визначати причини та наслідки застосування різних стилів професійно-педагогічного спілкування;______
РН 63
-вміти використовувати весь спектр власних особистісно-професійних можливостей, навички пдегогічної 
техніки під час організації педагогічного впливу на здобувана освіти;
РН 64_______________ ___________________________________________________________________________

РН 44
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-вміти вільно використовувати властні мовленнєві можливості й риторичні здібності, навички слухання та
говоріння під час організації педагогічного впливу у освітньому середовищі;_____________________________
РН 65
-вміти організовувати та супроводжувати діалогічну взаємодію відповідно віку, рівня соціального розвитку, 
завдань навчального процесу та індивідуальних особливостей здобувана та академічної ггрупи;
РНД56
-вміти використовувати різні комунікативні технології задля збагачення емоційного впливу під час проведення
інтерактивних занять, організації міжособистісної взаємодії; ______
РН 67
-вміти використовувати різноманітні методи і форми інтерактивного навчання й виховання;
РН 68
-вміти творчо обробляти та продукувати нові можливості використання інформаційно-технічних засобів
навчання під час організації діалогічної взаємодії з учасникими освітнього середовища;____________________
РН 69 .................. ......... ........ ..
-вміти визначати доцільність використання інтерактивних засобів, виходячи з мети та задач навчально- 
пізнавальної, дослідницької діяльності тих, хто навчається;
РН 70
-вміти аналізувати, знаходити помилки, нові можливості підвищення ефективності навчання на основі
застосування інтерактивних методів та технологій;____________ _______________________________________
РН 71 ..........  .. .. .. .....
-вміти адекватно добирати й конструювати елементи науково-методичного забезпечення навчальної 
дисципліни згідно державних стандартів освіти, чинних навчальних планів і програм, сучасних інструктивно- 
методичних матеріалів та ін.;
РН 72
-вміти розробляти робочі програми з нормативних або вибіркових навчальних дисциплін;___________________
РН 73
-вміти формулювати дидактичну мету, добирати види та форми самостійної діяльності тих, хто навчається, 
складати плани практичних і лабораторних занять, індивідуальні навчально-дослідні завдання, контрольні 
роботи та ін.;
РН 74
-вміти доцільно добирати критерії оцінювання результатів самостійної діяльності тих, хто навчається, складати
відповідні рекомендації та методичні вказівки;_______________________________________________________
РН 75 ...... ~....  .. ... .. ..... ..... ... ......... ......~~..~ ... ......
-вміти обгрунтовувати показники і критерії оцінки ефективності навчально-пізнавальної та самостійної 
дослідницької діяльності тих, хто навчається;
РН 76
-вміти розробляти різноманітні способи оцінки та самооцінки ефективності самостійної діяльності тих, хто
навчається;_______ ___ ______________________________________
РН 77
-вміти впроваджувати засоби режисерського підходу до конструювання навчальних занять та виховних заходів; 
РН 78
-вміти створювати методичне забезпечення навчально-виховного процесу із застосуванням засобів театральної
педагогіки та педагогічного артистизму; ____________________________________________________________
РН 79
-вміти використовувати інноваційний арсенал сучасної педагогічної науки щодо розробок методичних 
рекомендацій з активізації навчально-пізнавальної та самостійної діяльності тих, хто навчається;
РН 80
-вміти розробляти власні методичні розробки і рекомендації щодо вдосконалення якості навчально-виховної
діяльності викладача; __________ ______________________________________________________
РН 81
-вміти знаходити ймовірності складних випадкових подій, переоцінювати ймоварності гіпотез на основі 
настання подій, розв’язувати типові задачі, що виникають під час повторних незалежних випробувань;
РН 82
-вміти знаходити міри положення, мінливості та форми випадкових величин, виміряних в метричних та 
параметричних шкалах;
РН 83 ~~ ..... .......~~~..  .....  ..
-вміти знаходити коефіцієнти кореляції для метричних та параметричних змінних;
РН 84
-вміти будувати емпіричну функцію розподілу, гістограму, полігон розподілу вибірки, знаходити точкові та 
інтервальні оцінки невідомих параметрів розподілів;_______________ ______________________
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-вміти будувати моделі одновимірної та множинної регресії;
РН 86
-вміти використовувати методи перевірки статистичних гіпотез, обчислювати стандартну похибку освітніх
вимірювань, моніторингових досліджень;__________________________________ __________________________
РН 87
-вміти будувати інформаційні криві завдань та тесту, доводити їх ефективність, характеристичні криві завдань 
та індивідуальні криві учасників тестування, інтерпретувати психометричні характеристики тестових завдань та 
тестів;
РН 88
-вміти виконувати оцінювання латентних параметрів методом моментів в рамках теорії ІЯТ, інтерпретувати
результати обробки даних тестування при конструюванні та застосуванні тестів;___________________________
РН 89
-вміти будувати матриці та профілі тестових відповідей, досліджувати характеристики надійності тестів у 
рамках класичної та узагальненої теорії тестів, використовувати методи дисперсійного та факторного аналізу 
при їх конструюванні;
РН 90
-вміти застосовувати математико-статистичні пакети для узагальнення результатів освітніх вимірювань, 
формалізувати результати освітніх вимірювань, документувати їх у зручному для ознайомлення вигляді з
використанням методів наочності; _______ ________________________ ______ _____ _____ _
РН 91
-вміти формулювати мету і завдання, концептуальний апарат моніторингового дослідження з вияву специфіки 
освітнього середовища певного закладу освіти вже на стадії планування способів організації навчально- 
виховного процесу;
- РН 92
- вміти аналізувати, систематизувати й узагальнювати здобуті факти спостережень і діагностичних процедур з 
вияву інтересів, навичок та здібностей осіб, які навчаються та викладають, описувати специфіки освітнього
середовища певного закладу освіти,_________________________________________________________________
РН 93 ~ """
-вміти добирати і застосовувати адекватні методики для дослідження пізнавальної, мотиваційної сфер 
особистості як суб’єкта освітнього процесу, відповідний діагностичний інструментарій з дотриманням етичних 
та психометричних вимог;
РН 94
-вміти обробляти, систематизувати й узагальнювати отримані результати психодіагностичного обстеження, 
аналізувати й інтерпретувати їх, робити висновки та прогнози щодо перспектив розвитку досліджуваних 
властивостей певних осіб для прийняття рішень щодо подальшого вдосконалення змісту, форм і методів
організації освітнього процесу;_____________________________________________________________________
РН 95
-вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг якості освіти на рівні 
окремих осіб і їх груп, навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом та регіоном;
РН 96
-вміти виявляти нові проблемні педагогічні ситуації, виявляти помилки у цілях і навчальних планах, способах 
реалізації освітніх програм, допущених адміністрацією навчальних закладів;
РН 97
-вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати його і розповсюджувати, надавати рекомендації 
щодо його ефективного використання в масовій педагогічній практиці;

РН 98
-вміти визначати суперечності досліджуваного педагогічного процесу, обгрунтовувати доцільні шляхи та
засоби їх розв’язання за допомогою результатів моніторингу якості освіти;________________________________
РН 99
-вміти здійснювати аналіз якості освітніх програм згідно критеріїв і показників, апробованих в практиці 
освітніх вимірювань;
РН 100
- вміти аналізувати результати формівного й підсумкового оцінювання навчальних досягнень особистості та
груп згідно валідних інструментів освітніх вимірювань;____________________ ___________________________
РН 101
-вміти з врахуванням критеріїв освітніх вимірювань визначати цілі, ефективні способи організації освітнього 
процесу, оптимальні шляхи їх реалізації згідно потреб замовника освітніх послуг (здобувана освіти), якісного 
складу й дидактичних можливостей навчального закладу та з врахуванням сучасних концептуально-__________

РН 85
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педагогічних підходів;
РН 102
-вміти за допомогою показників педагогічного оцінювання коректувати цілі та способи реалізації 
індивідуальних освітніх маршрутів, обгрунтовувати вибір певних методів і форм навчання, відповідно освітніх
потреб та інтелектуальних можливостей особи та груп як замовників освітніх послуг;_______________________
РН 103
-вміти приймати управлінські рішення на основі результатів застосування засодів стандартизованого 
тестування;
РН 104
-вміти приймати рішення на основі результатів застосування інформаційних технологій для адміністрування
заходів стандартизованого тестування; __________________________________________________
Р Н 105
-вміти працювати в колективі розробників методів, систем та інструментів оцінювання та моніторингу якості 
освіти з врахуванням морально-етичних принципів, особливостей психології поведінки його членів;
РН 106
-вміти виявляти креативність і творчий підхід у процесі проектування, рекламування та впровадження методів, 
систем та інструментів оцінювання та моніторингу якості освіти, спонукати колектив на професійні досягнення
і подальший особистісний розвиток;________________________________________________________________
РН 107
-вміти конструктивно сприймати критику, здійснювати самокритику, використовувати системний підхід для 
розв’язання професійних завдань із здійснення заходів стандартизованого оцінювання;
РН 108
-вміти своєчасно адаптуватися до різних умов впровадження методів, систем та інструментів оцінювання та
моніторингу якості освіти, заходів стандартизованого оцінювання; _________________________________
РН 109
-вміти планувати та керувати роботами з проектування та розроблення системи оцінювання та моніторингу 
якості освіти, післяпроектного її супроводу, враховуючи особливості культури, етики, віросповідання, 
психології особистості та членів колективу;
РН ПО
-вміти приймати управлінські рішення щодо освітніх вимірювань та моніторингу якості освіти на основі 
чинного законодавства, з врахуванням прав та обов’язків їх розробників, розуміння особистої відповідальності
щодо їх наслідків, забезпечуючи захист персоналу;____________________________________________________
РН 111
-вміти формулювати мету і завдання, концептуальний апарат моніторингового дослідження з вияву специфіки 
освітнього середовища певного закладу освіти вже на стадії планування способів організації навчально- 
виховного процесу;
РН 112
- вміти аналізувати, систематизувати й узагальнювати здобуті факти спостережень і діагностичних процедур з 
вияву інтересів, навичок та здібностей осіб, які навчаються та викладають, для опису специфіки освітнього
середовища певного закладу освіти,_________________________________________________________________
РН 113
-вміти добирати і застосовувати адекватні діагностувальні методики для дослідження пізнавальної, 
мотиваційної сфер особистості як суб’єкта освітнього процесу, відповідний діагностичний інструментарій з 
дотриманням етичних та психометричних вимог;
РН 114
-вміти обробляти, систематизувати й узагальнювати отримані результати психодіагностичного обстеження, 
аналізувати й інтерпретувати їх, робити висновки та прогнози щодо перспектив розвитку досліджуваних 
властивостей певних осіб для прийняття рішень щодо подальшого вдосконалення змісту, форм і методів
організації освітнього процесу;__________ ______ ____________________________________________________
РН 115
-вміти добирати систему якісних показників, на основі яких проводиться моніторинг якості освіти на рівні 
окремих осіб і їх груп, навчальних закладів, груп навчальних закладів за їх типом та регіоном;
РН 116
-вміти виявляти нові проблемні педагогічні ситуації, помилки у навчальних планах, способах реалізації освітніх
програм, допущених адміністрацією навчальних закладів;_______________________________________________
РН 117
-вміти виявляти передовий педагогічний досвід, узагальнювати його і розповсюджу зати, надавати рекомендації 
щодо його ефективного використання в масовій педагогічній практиці;
РН 118
-вміти визначати суперечності досліджуваного педагогічного процесу, доцільні шляхи та засоби їх розв’язання;



-вміти самостійно складати план організації дослідження з проблем освітніх вимірювань, моніторингу якості 
освіти та визначати його етапи, проектуючи очікувані прикінцеві результати;
РН 120
-вміти здійснювати адекватний вибір методів дослідження з проблем освітніх вимірювань, моніторингу 
якості освіти, відповідного апаратурного й діагностико-методичного забезпечення, модифікувати існуючі 
моніторингові засоби та розробляючи нові, дотримуватися технічних, юридичних та етичних вимог при
розробці та застосуванні засобів освітніх вимірювань та оцінювання. _______________________________
РН 121
-вміти організовувати власну управлінську працю;
РН 122
-вміти використовувати методику та засоби планування, проектування, інформаційного моделювання
управлінських процесів в організаціях;__________________________________________________
РН 123
-вміти здійснювати організацію заходів щодо створення соціально-психологічних умов діяльності колективу, 
заходів щодо дотримання правил корпоративної діяльності всіма працівниками закладу;
РН 124
- вміти застосовувати технології управління з урахуванням особливостей функціонування ВНЗ;______________
РН 125
- володіти технікою самоменеджменту управлінської діяльності;
РН 126
-вміти здійснювати самоаналіз та коригування особистої управлінської діяльності як складової колективної
діяльності;__________________________________________________________________ ____________________
РН 127
-вміти на основі використання загальнонаукових та спеціальних методів розчленовувати організацію на окремі 
підсистеми з метою виявлення проблем та пошуку шляхів підвищення ефективності їх функціонування;
РН 128
-вміти розробляти набір конкретних інструментів управління організацією з рахуванням її особливостей,
ситуативних характеристик внутрішнього й зовнішнього середовища організації; _________ _______ ________
РН 129
-вміти складати проект організації з використанням методики стратегічного управління та знаходити 
оптимальні важелі його реалізації на основі практичного оперування спеціальним економічним інструментарієм 
менеджменту організації;
РН 130
-вміти адаптувати прогресивний зарубіжний досвід менеджменту організації в практику управління ВНЗ в
Україні._____________________________________________ ___________________ ________________________
РН 131
-вміти визначати завдання та умови взаємодії структурних підрозділів ВНЗ з виконання завдань діяльності 
закладу на правовій основі;
РН 132
-вміти організовувати розроблення планів роботи персоналу на підставі переліку робіт закладу;______________
РН 133
-вміти визначати кваліфікаційні вимоги до кожної особи персоналу ВНЗ, кількісний склад штату закладу;
РН 134
-вміти здійснювати організаційні дії з забезпечення дотримання контингентом ВНЗ вимог безпеки праці, з 
облаштування робочих місць, що сприяє ефективній та безпечній праці персоналу, створення безпечних та
сприятливих умов для здійснення навчально-виховного процесу_________________________________________
РН 135
-вміти приймати управлінські рішення згідно встановленим нормативно-правовим вимогам;
РН 136
-вміти ефективно керувати трудовим колективом;__________ ________________ ________________________
РН 137
-вміти використовувати навички ділового та управлінського спілкування 
РН 138
-вміти попереджати та вчасно врегульовувати конфліктні ситуації_______________________________________
РН 139
-вміти враховувати етнокультурні та тендерні особливості в управлінській діяльності;
РН 140
-вміти ефективно використовувати засоби планування, проектування, інформаційного моделювання 
управлінських процесів у ВНЗ.____________________________________________________________

РН 119
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