
Вибірковий освітній компонент: ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 

                                                          ТА ОСВІТИ УКРАЇНИ 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр І семестр 

Обсяг, кількість 

аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

16 годин лекційних занять, 14 годин семінарських занять; 

60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Історія 
педагогічної думки та освіти України» є важливою 
складовою професійно-педагогічної підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 
035 Філологія, яка закладає необхідне світоглядне підґрунтя 
для становлення й розвитку їхньої особистості як свідомо й 
інноваційно мислячих, гуманістично й творчо 
налаштованих вчителів іноземної мови та зарубіжної 
літератури. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
педагогічна спадщина прогресивних мислителів та 
видатних діячів освіти України, їх внесок у світову 
скарбницю педагогічних ідей від давнини до сучасності.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 

1. Розвиток педагогічної думки та освіти в Україні: 
історія та сучасність. 

2. Педагогічна спадщина українських педагогів-класиків. 
3. Інноваційно-педагогічний досвід сучасних українських 

вчителів-новаторів.  
Мета навчальної дисципліни: підготовка здобувачів до 

професійної діяльності в закладах загальної середньої 
освіти шляхом шляхом формування їхньої історико-
педагогічної компетентності, педагогічного мислення та 
гуманістичного світогляду як інноваційно налаштованих 
фахівців сфери іншомовної полікультурної освіти. 

Завдання: 
 розширення обізнаності здобувачів щодо джерел та 

історичних чинників зародження педагогічної думки в Україні; 
 розкриття специфіки основних етапів розвитку 

педагогічних ідей в Україні від стародавніх часів до 
сучасності; 
 ознайомлення з пріоритетами прогресивної 

вітчизняної педагогічної думки, її впливом на розвиток 
теорії педагогічки і практики освіти; 
 розширення педагогічного кругозору щодо 

авторських систем навчання й виховання;  
 ознайомлення з передовим педагогічним досвідом 

задля його творчого використання у власній освітньо-
виховній діяльності; 
 розкриття сучасних педагогічних цінностей та шляхів 

подальшого реформування освіти в Україні. 



Програмні 
компетентності 
  
Загальні:  

ЗК02. Здатність зберігати 
та примножувати 
моральні, культурні, 

наукові цінності і 
досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку 
предметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільство 
та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій.  

ЗК04. Здатність бути 
критичним і 
самокритичним. 

ЗК05. Здатність учитися 
й оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК06. Здатність до 
пошуку, опрацювання та 
аналізу інформації з різних 
джерел. 

ЗК07. Уміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми; приймати 
обґрунтовані рішення в 
професійній діяльності. 

ЗК08. Здатність 
працювати в команді та 
автономно.  

Спеціальні:  
СК13. Здатність 

ефективно 
вирішувати задачі 
виховання учнів 
загально-освітньої 
школи, організації 
їхньої навчально-
пізнавальної 
діяльності з 
урахуванням 
психологічних 
закономірностей 
розвитку особистості, 
положень дидактики, 
наукових засад 
внутрішкільного 
управління, 
прогресивного 
педагогічного 
досвіду.  

Програмні результати навчання 

ПР 02. Ефективно працювати з інформацією. 

ПР 04. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, 

суспільства. 
ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, навчання 
й розвитку учнів різних класів відповідно до їхніх індивідуально-
психологічних особливостей, враховуючи їхню етнічну, релігійну, 
культурну приналежність, на засадах внутрішкільного управління та з 
використанням прогресивного педагогічного досвіду. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 
знати: 

- специфіку предмета, концептуальних засад і провідних 
завдань історії української педагогіки; 

- витоки історії української педагогіки й провідні етапи її 
розвитку; 

- систему методів дослідження історико-педагогічних 
явищ і фактів, способи їх аналізу та узагальнення; 

- основні шляхи та закономірності розвитку виховання та 
системи освіти в Україні; 

- причини виникнення в Україні певних педагогічних 
течій та педагогічних ідей у різні історичні періоди; 

- особливості становлення сучасних форм навчання й  
виховання у процесі їх історичного родовиду; 

- сутність прогресивних педагогічних ідей; 
- специфіку поглядів та роль спадщини найвидатніших 

українських педагогів минулого; 
- основні концептуальні ідеї сучасних педагогів-

новаторів України; 
 
уміти: 

- виявляти, аналізувати й розкривати цінність 
прогресивних педагогічних ідей; 

- послугуватися методами ретроспективного аналізу 
історико-педагогічних явищ і фактів, класифікувати й 
узагальнювати їх; 

- виявляти сутність і розвивально-виховний потенціал 
педагогічних концепцій і теорій; 

- критично ставитись до педагогічної спадщини 
минулого; 

- виявляти ознаки псевдоноваторства в педагогічній 
діяльності та системі освіти; 

- давати принципову оцінку різним педагогічним ідеям, 
концепціям i теоріям; 

- аналізувати сутність та результати освітніх реформ в 
Україні; 

- виокремлювати найцінніші елементи передового 
педагогічного досвіду сучасних вчителів-новаторів; 
- доцільно застосовувати кращі здобутки педагогічної 

мудрості українського народу та педагогів-новаторів у своїй 
повсякденній, навчальній та професійній діяльності. 

Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК 



Вибірковий освітній компонент: ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр ІV семестр 

Обсяг, кількість 
аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 
10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських занять; 
60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Основи педагогічної 
майстерності» є важливою складовою професійної 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 035 Філологія, спрямованої на 
формування їхнього привабливого іміджу та вдосконалення 
педагогічного професіоналізму як творчо налаштованої 
особистості вчителя іноземної мови та зарубіжної 
літератури, а також висококваліфікованого та гуманістично 
спрямованого класного керівника як педагога-наставника, 
фасилітатора й медіатора культур.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є складові 
педагогічної майстерності як комплексу властивостей 
особистості, який забезпечує високий рівень самоорганізації 
професійно-педагогічної діяльності вчителя іноземної мови 
та зарубіжної літератури як успішного фахівця сфери 
іншомовної полікультурної освіти. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 

1. Витоки педагогічної майстерності. 
2. Концептуальні засади педагогічної майстерності. 
3. Морально-етичні основи педагогічної культури 

вчителя іноземної мови та зарубіжної літератури. 
Мета навчальної дисципліни: формування педагогічної 

майстерності, творчих й артистичних здібностей здобувачів 
як виконавців поліваріативних ролей вчителя іноземної мови 
та зарубіжної літератури закладу загальної середньої освіти.  

Завдання: 
– ознайомити здобувачів з теоретичними засадами 

педагогічної майстерності; 
– розкрити особливості внутрішньої та зовнішньої педагогічної 

техніки; 
– усвідомити сутність педагогічної діяльності як 

творчого процесу, специфіку її психологічної структури 
і провідних функцій; 

– ознайомити здобувачів з особливостями педагогічного 
спілкування, його функціями та основними стилями; 

– сприяти опануванню здобувачами техніки ефективної 
самопрезентації і гуманістичної взаємодії, настанов 
педагогічної етики і педагогічного такту; 

– розвинути педагогічні, творчі та артистичні здібності; 
– вдосконалити емоційну та комунікативну культуру; 
– сформувати привабливий педагогічний імідж, 

потребу в самоосвіті, творчій самореалізації здобувачів. 



Програмні 

компетентності 
 
Загальні:  

ЗК04. Здатність бути 
критичним і 
самокритичним. 

ЗК05. Здатність 
учитися й оволодівати 
сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність до 
пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації 
з різних джерел. 

ЗК07. Уміння 
виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми; 
приймати 
обґрунтовані рішення 
в професійній 
діяльності. 

ЗК08. Здатність 
працювати в команді 
та автономно.  

 
Спеціальні:  

СК13. Здатність 
ефективно вирішувати 
задачі виховання учнів 
загально-освітньої школи, 
організації їхньої 
навчально-пізнавальної 
діяльності з урахуванням 
психологічних 
закономірностей розвитку 
особистості, положень 
дидактики, наукових засад 
внутрішкільного 
управління, прогресивного 
педагогічного досвіду. 

СК14. Здатність обирати 
ефективні методи, 
прийоми, форми навчання 
.., оптимально 
використовуючи сучасні 
інформаційно-
комунікаційні технології, 
засоби в мережі Інтернет. 

Програмні результати навчання 
 
ПР 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 
ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, навчання й розвитку 

учнів різних класів відповідно до їхніх індивідуально-психологічних особливостей, 
враховуючи їхню етнічну, релігійну, культурну приналежність.., з використанням 
прогресивного педагогічного досвіду. 

 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 

знати: 
-визначення педагогічної майстерності, її структуру та 

характеристики її компонентів; 
- загальні ознаки педагогічного артистизму вчителя 

іноземної мови, способи реалізації його функцій; 
- суть і структуру педагогічної техніки, способи її реалізації; 
- особливості психологічної структури педагогічної діяльності; 
- провідні професійні ролі та функції вчителя іноземної 

мови, способи їх реалізації; 
- суть та особливості реалізації функцій педагогічного 

спілкування, способи організації ефективної педагогічної 
взаємодії; 

- способи застосування педагогічного мовлення, 
прийомів ораторської майстерності; 

- принципи педагогічної етики та способи вияву 
педагогічного такту; 

- правила поведінки у конфліктній ситуації, способи її 
попередження; 

- способи професійно-педагогічного самовиховання та 
саморозвитку.  

У результаті вивчення дисципліни здобувачі повинні 
вміти: 

- бачити та адекватно аналізувати педагогічні ситуації; 
- ідентифікувати професійні якості педагога-майстра зі 

своїми; 
- активно впливати на учасників освітнього середовища 

(виявляти динамізм вчителя); 
- чітко, логічно, виразно висловлювати свої думки; 

переконувати, використовуючи вербальні та невербальні 
засоби виховного впливу; 

- раціонально моделювати свою поведінку в професійній 
ролі вчителя іноземної мови та класного керівника, 
аналізуючи сутність своїх досягнень, обмежень, недоліків; 

- використовувати техніку педагогічного мовлення; 
-виявляти позитивний педагогічний імідж, естетику 

зовнішнього вигляду; 
-демонструвати педагогічну й комунікативну культуру, 

застосовувати слова, думки, інтонації, образне мислення 
відповідно до цілей і завдань професійно-педагогічного 
спілкування;  

- виявляти педагогічний такт, застосовувати різні форми 
словесного навіювання та способи контактної взаємодії; 

-артистично регулювати міжособистісні стосунки учнів, 
створювати позитивний морально-психологічний клімат; 

- своєчасно попереджувати та конструктивно вирішувати 
конфліктні педагогічні ситуації. 

Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК 



Вибірковий освітній компонент: ІНТЕРКУЛЬТУРНА ТА ГЕНДЕРНА ОСВІТА 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр ІV семестр 

Обсяг, кількість 

аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських занять; 

60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Обов’язкова навчальна дисципліна «Інтеркультурна та 
гендерна освіта» є важливою складовою 
загальнопедагогічної підготовки здобувачів першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 035 
Філологія до професійної діяльності у закладах загальної 
середньої та позашкільної освіти, просвітницьких та 
культурно-дозвіллєвих організаціях, центрах біженців, 
літніх міжкультурних таборах.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система 
організації інтеркультурної та гендерної освіти в Україні та 
зарубіжних країнах, а також процеси, які сприяють 
успішній адаптації та інтеграції учнів-представників інших 
культур до українського освітнього простору й соціуму, 
попередженню та викоріненню дискримінації осіб за 
етнічними, національними та гендерними ознаками. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 

 
1. Концептуальні засади інтеркультурної освіти. 
2. Теорія і практика гендерної освіти в Україні та світі. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток професійно 
важливих якостей здобувачів як проектувальників, 
організаторів та медіаторів процесів інтеркультурної та 
гендерної освіти особистості.  

Завдання:  
– пробудження пізнавального інтересу до сучасних 

проблем інтеркультурної та гендерної освіти; 
– вивчення інноваційно-педагогічного досвіду з 

організації інтеркультурної та гендерної освіти закладів 
загальної середньої освіти України та зарубіжних країн; 

– виховання ціннісного ставлення до педагогічної 
діяльності з організації інтеркультурної та гендерної освіти 
учнів; 

– формування системи знань, вмінь і навичок здобувачів з 
проведення міжкультурних та гендерних досліджень, 
проектування ефективних моделей інтеркультурної та 
гендерної освіти учнів;  

– розвиток творчого потенціалу та професійно значущих 
якостей здобувачів як викладачів-медіаторів культур та 
педагогів-гендерологів. 



Програмні 

компетентності 
 
Загальні:  

ЗК04. Здатність бути 
критичним і 
самокритичним. 

ЗК05. Здатність 
учитися й оволодівати 
сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність до 
пошуку, опрацювання 
та аналізу інформації 
з різних джерел. 

ЗК07. Уміння 
виявляти, ставити та 
вирішувати проблеми; 
приймати 
обґрунтовані рішення 
в професійній 
діяльності. 

ЗК08. Здатність 
працювати в команді 
та автономно.  

Спеціальні:  
СК13. Здатність 

ефективно вирішувати 
задачі виховання учнів 
загально-освітньої школи, 
організації їхньої 
навчально-пізнавальної 
діяльності з урахуванням 
психологічних 
закономірностей розвитку 
особистості, положень 
дидактики, наукових засад 
внутрішкільного 
управління, прогресивного 
педагогічного досвіду. 

СК14. Здатність обирати 
ефективні методи, 
прийоми, форми навчання 
.., оптимально 
використовуючи сучасні 
інформаційно-
комунікаційні технології, 
засоби в мережі Інтернет. 

СК15. Здатність 
визначати цілі, задачі та 
зміст уроків … в різних 
класах загальноосвітньої 
школи, планувати 
навчально-виховний 
процес.  

 Програмні результати навчання 
ПР 02. Ефективно працювати з інформацією. 
ПР 04. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, природи, суспільства. 
ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, навчання й розвитку 

учнів різних класів відповідно до їхніх індивідуально-психологічних особливостей, 
враховуючи їхню етнічну, релігійну, культурну приналежність.., з використанням 
прогресивного педагогічного досвіду. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 
знати: 

 основи методології та організації міжкультурних та 
гендерних досліджень в освіті; 

 категоріальний апарат інтеркультурної та гендерної освіти; 
 тенденції та особливості сучасного етапу розвитку 

інтеркультурної та гендерної освіти учнів; 
 ціннісні настанови та правові норми щодо реалізації 

функцій інтеркультурної та гендерної освіти; 
 сутність, структуру та особливості організації 

процесів інтеркультурної та гендерної освіти учнів, їх 
специфічні принципи, методи, засоби і форми;  

 зміст та особливості застосування сучасних технологій 
інтеркультурної та гендерної освіти; 

 способи розвивально-виховного впливу на 
особистість з врахуванням її етнічних, полікультурних та 
гендерних ознак; 

 особливості формування етнічної й гендерної ідентичності 
особистості; 

 способи пізнання власних та чужих етнічних, 
полікультурних та гендерних характеристик; 

уміти: 
 критично аналізувати педагогічні явища, процеси, 

факти, ідеї, концепції, теорії, які відображують практику 
інтеркультурної та гендерної освіти; 

 брати участь у дослідницьких проєктах, професійно-
педагогічних дискусіях з проблем інтеркультурної та 
гендерної освіти; 

 впроваджувати елементи інноваційно-педагогічного 
досвіду з інтеркультурної та гендерної освіти у власній 
педагогічній діяльності; 

 планувати й проводити власні дослідження з проблем 
інтеркультурної та гендерної освіти; 

 ураховувати під час навчання і виховання учнів соціальні, 
культурні, національні, гендерні, інклюзивні чинники; 

 попереджувати прояви боулінгу та дискримінації учнів-
біженців, представників інших культур; 

 безконфліктно спілкуватися з учнями-представниками 
інших культур, етносів та гендерів; 

 планувати, керувати й координувати групову й 
колективну навчально-пізнавальну й виховну діяльність 
учнів з врахуванням їхніх полікультурних потреб, етнічних, 
національних, гендерних та індивідуальних особливостей; 

 виявляти толерантність та співпрацювати з учнями, їх 
батьками та членами педагогічного колективу, враховуючи 
їхні особливості як представників інших культур та релігій, 
прибічників різних поглядів, носіїв певної національної 
свідомості, гендерних характеристик. 

Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК 



 

Вибірковий освітній компонент: ПЕДАГОГІЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр ІV семестр  

Обсяг, кількість 

аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських 

занять; 

60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Педагогічний 
менеджмент» є важливою складовою професійної 
підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти спеціальності 035 Філологія, 
спрямованої на формування системи їхніх знань про 
функціонування та розвиток, закономірності, 
принципи та методи управлінської діяльності, 
усвідомлення специфіки закладу загальної середньої 
освіти як соціально-педагогічної системи, опанування 
провідних функцій та ролі керівника-менеджера. 

 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

управлінський механізм закладу загальної середньої 
освіти та система принципів, форм і методів 
педагогічного менеджменту, яка зумовлює 
ефективність його функціонування та позитивний 
імідж. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з 

таких змістових модулів: 
1. Теоретичні основи педагогічного менеджменту. 
2. Організаційно-методична діяльність суб’єктів 

педагогічного менеджменту. 
3. Етика керівника як менеджера закладу освіти. 
 
Мета навчальної дисципліни: розвиток 

професійно важливих якостей здобувачів як суб’єктів 
управлінської діяльності та менеджерів освіти. 

 
Завдання: 
 сформувати поняття про освіту в Україні як 

цілісну управлінську систему; 
 охарактеризувати ієрархію основних рівнів 

управління освітою, визначити їх основні характерні 
ознаки; 

 ознайомити з основними нормативними 
документами, що регламентують діяльність органів 
управління освітою; 

 охарактеризувати основні типи закладів освіти. 



Програмні 

компетентності 
 
Загальні:  

ЗК04. Здатність бути 
критичним і самокритичним. 

ЗК05. Здатність учитися й 
оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК06. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ЗК07. Уміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми; приймати 
обґрунтовані рішення в 
професійній діяльності. 

ЗК08. Здатність працювати 
в команді та автономно.  

 
Спеціальні:  

СК13. Здатність ефективно 
вирішувати задачі виховання учнів 
загально-освітньої школи, 
організації їхньої навчально-
пізнавальної діяльності з 
урахуванням психологічних 
закономірностей розвитку 
особистості, положень дидактики, 
наукових засад внутрішкільного 
управління, прогресивного 
педагогічного досвіду. 
  

Програмні результати навчання 
 
ПР 02. Ефективно працювати з інформацією. 
ПР 04. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, 

природи, суспільства. 
ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, 

навчання й розвитку учнів різних класів відповідно до їхніх 
індивідуально-психологічних особливостей, враховуючи їхню 
етнічну, релігійну, культурну приналежність.., з використанням 
прогресивного педагогічного досвіду. 

 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 

знати: 

 поняття про педагогічну систему, основні види і 
типи систем, їх властивості та ознаки, класифікації; 

 поняття «управління», основну мету, завдання 
та функції управління; 

 основні компоненти системи «управління 
освітою»; 

 особливості підготовки менеджера освіти; 
 специфіку управління середнім 

загальноосвітнім навчально-виховним закладом 
нового типу; 

 нормативну базу створення та функціонування 
закладу освіти; 

 визначення змісту навчальної діяльності закладу 
освіти;зміст та методику планування діяльності 
закладів освіти; 

 функції контролю в управлінні освітнім 
закладом; шляхи підвищення ефективності 
контрольно-аналітичної діяльності в освіті; 

 
вміти: 
 прогнозувати діяльність закладу, установи; 
 моделювати процеси створення та 

функціонування навчального закладу; 
 визначати мету, завдання діяльності закладу, 

установи; 
 визначати зміст і структуру діяльності закладу, 

установи; 
 розподілити службові повноваження між 

працівниками закладу, установи; 
 планувати роботу закладу, установи; 
 розробляти критерії оцінки діяльності закладу, 

установи, групи, працівника тощо; 
 ефективно організовувати роботу підлеглих; 
 розробляти стратегію діяльності; 
 працювати над підвищенням рівня професійної 

компетентності (власним і своїх підлеглих). 
 

 

Форма підсумкового 

контролю: 
ЗАЛІК 

  

 



 

 

Вибірковий освітній компонент: ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ І КУЛЬТУРНО- 

                                                   ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр ІV семестр 

Обсяг, кількість 
аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 
10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських 
занять; 
60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Організація 
виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності» є 
важливою складовою професійної підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти спеціальності 035 Філологія, спрямованої на 
формування якостей їхньої особистості як 
організаторів виховної і культурно-дозвіллєвої 
діяльності. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
інноваційний та традиційний досвід організації 
виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності дітей і 
молоді в Україні та світі, сучасні технології 
культурного дозвілля особистості.  

 
Програма навчальної дисципліни складається з 

таких змістових модулів: 
1. Загальні засади організації виховної і культурно-

дозвіллєвої діяльності. 
2. Сучасні напрями і технології виховної та 

культурно-дозвіллєвої діяльності. 
3. Нестандартні методи і форми виховної і 

культурно-дозвіллєвої  діяльності. 

Мета навчальної дисципліни: розвиток 
професійно важливих якостей та вмінь здобувачів як 
проектувальників, організаторів та дизайнерів 
виховної і культурно-дозвіллєвої діяльності. 

 
Завдання дисципліни: 
 сформувати розуміння сутності і специфіки 

виховної і культурно-дозвіллєвої  діяльності;  
 розкрити пріоритетні напрями виховної і 

культурно-дозвіллєвої діяльності;  
 продемонструвати сучасні методи і 

нестандартні формами організації виховної і 
культурно-дозвіллєвої діяльності ;  

 долучити до пізнання вітчизняного та 
міжнародного досвіду організації  виховної і 
культурно-дозвіллєвої  діяльності дітей і молоді.  



Програмні 

компетентності 
 
Загальні:  

ЗК04. Здатність бути 
критичним і самокритичним. 

ЗК05. Здатність учитися й 
оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК06. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ЗК07. Уміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми; приймати 
обґрунтовані рішення в 
професійній діяльності. 

ЗК08. Здатність працювати 
в команді та автономно.  

 
Спеціальні:  

СК13. Здатність ефективно 
вирішувати задачі виховання учнів 
загально-освітньої школи, 
організації їхньої навчально-
пізнавальної діяльності з 
урахуванням психологічних 
закономірностей розвитку 
особистості, положень дидактики, 
наукових засад внутрішкільного 
управління, прогресивного 
педагогічного досвіду. 
  

Програмні результати навчання: 
ПР 02. Ефективно працювати з інформацією. 
ПР 04. Розуміти фундаментальні принципи буття людини, 

природи, суспільства. 
ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, 

навчання й розвитку учнів різних класів відповідно до їхніх 
індивідуально-психологічних особливостей, враховуючи їхню 
етнічну, релігійну, культурну приналежність.., з використанням 
прогресивного педагогічного досвіду. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 

знати: 

- актуальні проблеми виховної та культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей і молоді в Україні та світі;  

- сутність і специфіку виховної та культурно-

дозвіллєвої діяльності на сучасному етапі розвитку 

суспільства; 

- мету і основні завдання виховної та культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей і молоді в Україні та світі; 

- сучасні технології культурного дозвілля 

особистості; 

- основні напрями виховної та культурно-

дозвіллєвої діяльності; 

- основні методи та нестандартні форми виховної 

діяльності; 

- інтерактивні методи та форми організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності; 

- закономірності організації виховної та 

культурно-дозвіллєвої діяльності дітей і молоді; 

вміти: 

- аналізувати виховні концепції та технології;  

- виявляти суперечності в організації виховної та 

культурно-дозвіллєвої діяльності дітей і молоді; 

- проектувати й реалізовувати сценарії виховних та 

організаційно-дозвіллєвих заходів; 

- добрати доцільні методи, форми та засоби 

організації виховної та культурно-дозвіллєвої 

діяльності відповідно культурних потреб, інтересів і 

творчих можливостей особистості; 

- забезпечувати особистісно зорієнтований стиль 

спілкування під час організації виховної та культурно-

дозвіллєвої діяльності дітей і молоді 

- вдосконалити техніку проведення традиційних та 

нестандартних виховних та культурно-дозвіллєвих заходів.  

Форма підсумкового 

контролю: 
ЗАЛІК 

    



Освітній вибірковий компонент: СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр ІV семестр 

Обсяг, кількість 

аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських занять; 

60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова 

викладання 
Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Сучасні освітні 
технології» є важливою складовою педагогічної підготовки 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
спеціальності 035 Філологія до професійної діяльності у 
закладах загальної середньої освіти, спрямованої на 
розвиток їхньої дидактичної, інформаційно-технологічної та 
цифрової компетентностей. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні 
освітні, інформаційно-комунікативні та цифрові технології, 
доцільні для використання у закладах загальної середньої 
освіти, зокрема, під час викладання іноземної мови та 
зарубіжної літератури. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 

1. Загальна характеристика освітніх технологій.. 

2. Інноваційні технології активізації навчання. 
Мета навчальної дисципліни: розвиток інноваційно-

дидактичного мислення здобувачів як творчо налаштованих 
проектувальників, дизайнерів та організаторів освітнього 
процесу. 

Завдання дисципліни: 

 ознайомлення здобувачів з концептуальними та 
теоретичними положеннями освітніх технологій навчання; 

 володіння сутністю освітніх технологій, їх 
провідними положеннями; 

 узагальнення інноваційних освітніх технологій, 
виявлення їх фундаментальної спільності, виділення 
істотних ознак; 

 практичне опанування здобувачами різними 
технологіями організації навчального процесу; 

 виховання у здобувачів вищої освіти професійних 
якостей майбутнього вчителя іноземної мови; 

 вдосконалення умінь саморозвитку та 
самовдосконалення. 



Програмні 

компетентності 

 

Загальні: 

ЗК05. Здатність 

учитися й оволодівати 

сучасними знаннями. 

ЗК06. Здатність до 

пошуку, опрацювання 

та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК07. Уміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК11. Здатність 

застосовувати знання 

у практичних 

ситуаціях. 

СПЕЦІАЛЬНІ: 

СК13. Здатність 

ефективно 

вирішувати задачі 

виховання учнів 

загально-освітньої 

школи, організації 

їхньої навчально-

пізнавальної 

діяльності з 

урахуванням 

психологічних 

закономірностей 

розвитку особистості, 

положень дидактики, 

наукових засад 

внутрішкільного 

управління, 

прогресивного 

педагогічного 

досвіду. 

Програмні результати навчання 

ПР 02. Ефективно працювати з інформацією. 

ПР 03. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, навчання 

й розвитку учнів різних класів відповідно до їхніх індивідуально-

психологічних особливостей, враховуючи їхню етнічну, релігійну, 

культурну приналежність, на засадах внутрішкільного управління та з 

використанням прогресивного педагогічного досвіду 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 

знати: 

 суть, структуру та провідні ознаки освітніх 

технологій, їх класифікації; 

 особливості виникнення інноваційних та цифрових 

освітніх технологій; 

 вимоги й способи застосування традиційних та 

інноваційних освітніх технологій. 

вміти: 

- • конкретно-історично підходити до аналізу 

традиційних та інноваційних освітніх технологій; 

• диференціювати провідні ознаки освітніх технологій, 

виокремлювати їх дидактичні можливості; 

• розробляти проекти навчальних занять із 

застосуванням традиційний та інноваційних, в т.ч. 

інформаційно-комунікативних та цифрових технологій; 

• визначати основні умови реалізації інноваційних 

технологій; 

• критично аналізувати досвід впровадження освітніх 

технологій в практиці діяльності вчителів; 

• використовувати можливості освітніх технологій 

задля ефективної самопрезентації в освітньому процесі, 

організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії та особистісно 

зорієнтованого навчання учнів. 

Форма 

підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК 

  



  

Освітній вибірковий компонент: ПЕДАГОГІЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

                                                          ТА ОСВІТНІЙ МОНІТОРИНГ  

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) 

Семестр ІV семестр 

Обсяг, кількість 
аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 
10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських 
занять; 
60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Педагогічне 

оцінювання та освітній моніторинг» є важливою 

складовою загальнопедагогічної підготовки здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

спеціальності 035 Філологія до професійної діяльності 

у закладах загальної середньої освіти або центрах 

забезпечення якості освіти. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є 

ознаки та індикатори компонентів педагогічних 
процесів, що забезпечують отримання достовірної 
інформації для прийняття рішень щодо їх коригування 
задля досягнення поставлених дидактичних або 
виховних цілей. 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів: 
1. Теоретичні засади педагогічного оцінювання. 
2. Технології освітнього моніторингу. 
 
Мета навчальної дисципліни: формування у 

здобувачів діагностичної та моніторингової 
компетентностей, необхідних для здійснення ними 
діагностичної, навчально-методичної й моніторингової 
функцій професійно-педагогічної діяльності вчителя 
іноземної мови та зарубіжної літератури як 
організатора й диспетчера якості іншомовної освіти. 

 
Завдання дисципліни: 
– ознайомити здобувачів з основними поняттями та 

категоріями освітніх вимірювань; 
– сприяти опануванню вміння проводити контроль, 

оцінку і моніторинг якості освіти з використанням 
сучасних методів освітніх вимірювань; 

– сформувати вміння використовувати освітні 
вимірювання на практиці; 

- розкрити сутність методу тестування, процедуру 
його проведення,  способи розробки тестових завдань 
та оцінювання якості їх виконання. 



Програмні 

компетентності 

Загальні:  
ЗК04. Здатність бути 

критичним і самокритичним. 
ЗК05. Здатність учитися й 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК06. Здатність до пошуку, 
опрацювання та аналізу 
інформації з різних джерел. 

ЗК07. Уміння виявляти, 
ставити та вирішувати 
проблеми; приймати 
обґрунтовані рішення в 
професійній діяльності. 

ЗК08. Здатність працювати 
в команді та автономно.  

 
Спеціальні:  

СК13. Здатність ефективно 
вирішувати задачі виховання учнів 
загально-освітньої школи, 
організації їхньої навчально-
пізнавальної діяльності з 
урахуванням психологічних 
закономірностей розвитку 
особистості, положень дидактики, 
наукових засад внутрішкільного 
управління, прогресивного 
педагогічного досвіду. 

 

Програмні результати навчання: 
 

ПР 02. Ефективно працювати з інформацією. 
ПР 03. Організовувати процес свого навчання й 

самоосвіти. 
ПР 20. Мати навички планування та проведення виховання, 

навчання й розвитку учнів різних класів відповідно до їхніх 
індивідуально-психологічних особливостей, враховуючи їхню 
етнічну, релігійну, культурну приналежність.., з використанням 
прогресивного педагогічного досвіду. 

 
У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 

знати: 

-науково-понятійний апарат педагогічних 

вимірювань; 

- види, функції , принципи вимірювань в освіті; 

- нормативні документи, які регламентують 

вимірювання в освіті; 

- процедуру проведення тестування; 

- змістову сутність, принципи, функції, рівні, 

структуру  моніторингу; 

- методи збирання, представлення, аналізу та 

інтерпретації результатів освітніх вимірювань; 

 

вміти: 

- характеризувати тестові завдання і 

використовувати на практиці тестові завдання різних 

форм; 

- розробляти тестові завдання з іноземної мови 

(визначити мету розробки і завдання тесту; описувати 

зміст матеріалу, який діагностується; визначити 

процедури проведення тестування; проводити 

тестування та аналізувати його результати); 

- аналізувати та графічно оформлювати результати 

вимірювань в освіті. 

 

Форма підсумкового 

контролю: 
ЗАЛІК 

  

  



 

Вибірковий освітній компонент: НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА 
                                                    ТА ТВОРЧІСТЬ ВИКЛАДАЧА 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Семестр І семестр 

Обсяг, кількість 
аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 
10 годин лекційних занять, 20 годин семінарських занять; 
60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Науково-педагогічна 
культура та творчість викладача» є важливою складовою 
підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 
освіти спеціальності 035 Філологія до професійної 
діяльності у закладах вищої та післядипломної освіти, а 
також сфері освіти дорослих, спрямованої на розвиток їх 
інтелектуально-творчого потенціалу як викладачів-
андрагогів та суб’єктів інноваційної діяльності.  
Предметом вивчення навчальної дисципліни є складові 
науково-педагогічної творчості та андрагогічної культури 
викладача як успішного фахівця-андрагога, дослідника 
проблем освіти дорослих, суб’єкта інноваційної діяльності. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 

1. Теоретичні основи андрагогічної культури. 
2. Витоки науково-педагогічної творчості викладача-
андрагога. 
3. Андрагогічна діяльність викладача як творчий процес. 

Мета навчальної дисципліни: формування андрагогічної 
культури й готовності здобувачів до здійснення функцій 
професійної діяльності викладача-андрагога як дослідника, 
розробника та реалізатора творчих проектів та освітніх 
інновацій в сфері освіти дорослих.  

Завдання дисципліни: 
– ознайомити здобувачів з теоретичними основами 
андрагогічної культури; 
– розкрити сутність професійної майстерності викладача-
андрагога, специфіку її складових; 
– схарактеризувати особливості андрагогічної діяльності як 
творчого процесу, уточнити її психологічну структуру і 
провідні функції; 
– ознайомити здобувачів з настановами професійної етики 
та провідними ролями викладача-андрагога, особливостями 
його спілкування з дорослими; 
– сприяти опануванню здобувачами технік ефективної 
самопрезентації та саморозвитку в ролях викладача-
андрагога; 



– розвинути творчі та артистичні здібності здобувачів; 
– стимулювати потребу здобувачів у творчій самореалізації. 

Програмні 
компетентності 
 
Загальні: 
ЗК02. Здатність 
бути критичним і 
самокритичним. 
ЗК03. Здатність до 
пошуку, 
опрацювання та 
критичного 
аналізу інформації 
з різних джерел. 
ЗК04. Уміння 
виявляти, ставити 
та вирішувати 
проблеми. 
ЗК05. Здатність 
працювати в 
команді та 
автономно. 
ЗК11. Здатність 
проведення 
досліджень на 
належному рівні. 
ЗК12. Здатність 
генерувати нові 
ідеї (креативність) 
 
Спеціальні: 
СК10. Здатність до 
організації навчально-
виховного процесу в 
різних типах вищих 
навчальних закладів, 
ефективного 
виховання й розвитку 
студентської молоді. 
 
СК12. Здатність до 
самостійної 
підготовки та 
проведення лекцій, 
семінарів, практикних 
занять, самостійної 
роботи, 
факультативів, 
організації навчально-
дослідницької 
діяльності студентів, 
виробничої практики, 
вироблення нових 
прийомів навчання. 

Програмні результати навчання: 

ПР 19. Здійснювати планування виховної роботи студентів як 
куратора академічної групи, впроваджувати сучасні 
технології навчання у виші, демонструючи високу етику та 
педагогічну майстерність викладача вищої школи й 
ураховуючи принципи управління вищим закладом освіти. 
ПР 21. Визначати цілі, завдання, зміст, структуру лекцій, 
семінарів, практичних занять, самостійної роботи, 
факультативів .., організовувати навчально-дослідницьку діяльність 
студентів (проблемні групи, гуртки), виробничу педагогічну практику 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть  
знати: 

- сутність та особливості професії «андрагог»; 
-визначення науково-педагогічної та андрагогічної культури, 

характеристику їх компонентів; 
- провідні ознаки професіоналізму викладача-андрагога як 

суб’єкта освітніх інновацій та творчості; 
- суть і особливості психологічної структури андрагогічної 

діяльності, вимоги до реалізації її функцій; 
- провідні професійні ролі викладача-андрагога (тьютора, 

коуча, консультанта, модератора, радника, фасилітатора, 
медіатора), способи їх реалізації; 

- суть та особливості реалізації функцій андрагогічного 
спілкування, способи організації ефективної андрагогічної  
взаємодії; 

- принципи професійної етики викладача-андрагога та 
способи вияву такту у процесі взаємодії з дорослими; 

- правила поведінки викладача-андрагога у конфліктній 
ситуації, способи її попередження; 

- способи професійного самовиховання та саморозвитку;  
вміти: 

- бачити та адекватно аналізувати андрагогічні ситуації; 
- ідентифікувати професійні якості андрагога-майстра; 
- активно впливати на дорослих учасників освітнього 

середовища, виявляти динамізм викладача-андрагога; 
- чітко, логічно, виразно висловлювати свої думки; 

переконувати, використовуючи вербальні та невербальні 
засоби виховного впливу на дорослих; 

- раціонально моделювати свою поведінку в професійній 
ролі викладача-андрагога, аналізуючи сутність своїх 
досягнень, обмежень, недоліків; 

-виявляти привабливий імідж викладача-андрагога, 
демонструвати естетику зовнішнього вигляду; 

- виявляти такт в ситуаціях андрагогічної взаємодії з 
дорослими, застосовувати гуманістичні форми контактної 
взаємодії; 

- доцільно й артистично регулювати міжособистісні 
стосунки дорослих; 

- створювати позитивний морально-психологічний клімат 
в андрагогічному освітньому середовищі; 

-своєчасно попереджувати та конструктивно вирішувати 
конфліктні андрагогічні ситуації. 



Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК 

  

Вибірковий освітній компонент: АНДРАГОГІКА 

Рівень вищої освіти  Другий (магістерський) 

Семестр ІІ семестр  

Обсяг, кількість 

аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

16 годин лекційних занять, 14 годин семінарських занять; 

60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Андрагогіка» є 

важливою складовою професійної підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 

035 Філологія до фахової в сфері навчання дорослих. 

 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є система 

освіти і навчання дорослих в Україні та світі, їх зміст, 

принципи, форми, засоби і методи організації. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 

змістових модулів: 

1. Сучасні тенденції управління та організації освіти 

дорослих. 

2. Організаційні форми навчання дорослих. 

3. Інноваційні технології навчання дорослих. 

 

Мета навчальної дисципліни: формування андрагогічної 

компетентності здобувачів як суб’єктів та організаторів 

навчання дорослих.  

 

Завдання дисципліни: 

- розкрити концептуальні засади навчання дорослих, 

особливості його психологічного й технологічного 

забезпечення; 

- продемонструвати специфіку навчання дорослих; 

- описати суть та особливості впровадження освітніх 

технологій, доречних при навчанні дорослих;  

- долучити здобувачів до пізнання інновацій, які мають 

місце в сфері навчання дорослих в Україні та світі. 

 

 



Програмні 

компетентності 

 

Загальні: 
ЗК02. Здатність бути 

критичним і 

самокритичним. 

ЗК03. Здатність до 

пошуку, опрацювання 

та критичного аналізу 

інформації з різних 

джерел. 

ЗК04. Уміння 

виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми. 

ЗК05. Здатність 

працювати в команді 

та автономно. 

ЗК11. Здатність 

проведення 

досліджень на 

належному рівні. 

ЗК12. Здатність 

генерувати нові ідеї 

(креативність) 

 

Спеціальні: 
СК10. Здатність до 

організації навчально-

виховного процесу в 

різних типах вищих 

навчальних закладів, 

ефективного 

виховання й розвитку 

студентської молоді. 

СК12. Здатність до 

самостійної підготов-

ки та проведення 

лекцій, семінарів, 

практичних занять, 

самостійної роботи, 

факультативів, 

організації навчально-

дослідницької 

діяльності студентів, 

виробничої практики, 

вироблення нових 

прийомів навчання. 

Програмні результати навчання: 

ПР 19. Здійснювати планування виховної роботи студентів як 

куратора академічної групи, впроваджувати сучасні 

технології навчання у виші, демонструючи високу етику та  

педагогічну майстерність викладача вищої школи й 

ураховуючи принципи управління вищим закладом освіти. 

ПР 21. Визначати цілі, завдання, зміст, структуру лекцій, 

семінарів, практичних занять, самостійної роботи, 

факультативів .., організовувати навчально-дослідницьку діяльність 

студентів (проблемні групи, гуртки), виробничу педагогічну 

практику. 

 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть  

знати: 

- предмет і завдання андрагогіки, її концептуальний 

апарат, систему понять і термінів; 

- етапи розвитку теорії і практики навчання дорослих в у 

міжнародному досвіді; 

- нормативні основи та шляхи вдосконалення освіти 

дорослих в Україні; 

- закономірності розвитку сучасної андрагогічної 

практики; 

- принципи, методи і форми організації освітньої 

діяльності дорослої людини; 

- оптимальні шляхи ефективної взаємодії дорослих у 

професійному колективі та з представниками інших 

професійних груп різного рівня; 

 

вміти: 

- організувати навчальну та навчально-професійну 

діяльність дорослих; 

- проектувати і втілювати ефективні стратегії розвитку та 

професійного самовдосконалення дорослих; 

- пізнавати й враховувати вікові й індивідуальні 

особливості дорослої людини, її здатності до навчання; 

- визначати зміст, форми і методи освіти дорослих; 

- розроблятти моделі індивідуальних траєкторій освіти 

дорослих; 

- супроводжувати процес навчання дорослих; 

- виявляти й впроваджувати інновації в процес навчання 

дорослих. 

Форма підсумкового 

контролю: 
ЗАЛІК 



   

Вибірковий освітній компонент: ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА  

                                                            ТА ІМІДЖ МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ 

Рівень вищої освіти  другий (магістерський) 

Семестр ІІІ семестр  

Обсяг, кількість 

аудиторних годин 

3 кредити ЄКТС, 90 годин 

16 годин лекційних занять, 14 годин семінарських 

занять; 

60 годин – самостійна робота здобувачів 

Мова викладання Українська 

Кафедра Педагогіки 

АНОТАЦІЯ Вибіркова навчальна дисципліна «Професійна культура 
та імідж менеджера освіти» є важливою складовою 
загальнопедагогічної підготовки здобувачів другого 
(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 035 
Філологія до професійної діяльності у закладах загальної 
середньої та вищої освіти, спрямованої на формування в 
них професійної культури й позитивного іміджу як 
майбутніх менеджерів освіти. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є 
теоретичні засади та механізми управлінської діяльності 
менеджера освіти, специфіка його професійної культури, 
способи створення його позитивного іміджу. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких 
змістових модулів: 

1. Теоретичні засади управлінської діяльності 
менеджера освіти. 

2. Професійна культура менеджера освіти. 
3. Імідж сучасного менеджера освіти. 
 

Мета навчальної дисципліни: формування лідерської й 

управлінської компетентностей здобувачів, їхньої 

професійної готовності до реалізації функцій менеджера в 

сфері освіти. 
 
Завдання дисципліни: 
- розкрити теоретичні основи управлінської діяльності 

менеджера освіти; 
- ознайомити здобувачів з традиційними й та 

інноваційними технологіями управління в закладах освіти; 
- конкретизувати сутність і компоненти структури 

професійної культури менеджера освіти; 
- усвідомити основні шляхи і засоби, форми та методи 

формування професійної культури менеджера освіти; 
- розкрити специфіку професійного іміджу менеджера 

освіти; 
- продемонструвати способи створення привабливого 

професійного іміджу менеджера освіти. 



Програмні 
компетентності 

 
Загальні: 
 

ЗК02. Здатність бути 
критичним і 
самокритичним. 
ЗК03. Здатність до 
пошуку, 
опрацювання та 
критичного аналізу 
інформації з різних 
джерел. 
ЗК04. Уміння 
виявляти, ставити та 
вирішувати 
проблеми. 
ЗК05. Здатність 
працювати в команді 
та автономно. 
ЗК11. Здатність 
проведення 
досліджень на 
належному рівні. 
ЗК12. Здатність 
генерувати нові ідеї 
(креативність) 
 
Спеціальні: 
 
СК10. Здатність до 
організації 
навчально-виховного 
процесу в різних 
типах вищих 
навчальних закладів, 
ефективного 
виховання й розвитку 
студентської молоді. 
 
 

 

Програмні результати навчання: 
ПР 19. Здійснювати планування виховної роботи студентів як 
куратора академічної групи, впроваджувати сучасні 
технології навчання у виші, демонструючи високу етику та 
педагогічну майстерність викладача вищої школи й 
ураховуючи принципи управління вищим закладом освіти. 

ПР 21. Визначати цілі, завдання, зміст, структуру лекцій,  
семінарів, практичних занять, самостійної роботи, 
факультативів .., організовувати навчально-дослідницьку діяльність 
студентів (проблемні групи, гуртки), виробничу педагогічну 
практику. 

У результаті вивчення дисципліни здобувачі будуть 

знати: 

- основні поняття та категорії теорії управлінської 

діяльності менеджера освіти; 

- характеристику провідних принципів та функцій 

управлінської діяльності менеджера освіти, вимоги до її 

здійснення; 

- традиційні й інноваційні методи і форми управлінської 

діяльності менеджера освіти; 

- провідні настанови професійної моралі та етики 

менеджера освіти; 

- сутність і структуру професійної культури та іміджу 

менеджера освіти; 

- основні шляхи та засоби формування професійної 

культури менеджера освіти; 

- способи створення та управління власним іміджем; 

вміти: 

- аналізувати складові управлінської діяльності 

менеджера освіти; 

- характеризувати провідні принципи та функції 

управлінської діяльності менеджера освіти, 

дотримуватися вимог у процесі її здійснення; 

- виокремлювати традиційні й інноваційні методи і 

форми управлінської діяльності менеджера освіти; 

- діагностувати складові й рівні сформованості 

професійної культури менеджера освіти; 

- дотримуватися настанов професійної моралі та етики 

менеджера освіти; 

- створювати й коректувати свій привабливий імідж як 

менеджера освіти. 

Форма підсумкового 

контролю: 

ЗАЛІК 

  



 


