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Анотація 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Управління закладами 

освіти» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

спеціальності 013 Початкова освіта за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта». 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є ознайомлення магістрів зі стратегією та 

тактикою управління ЗО, оволодіння прикладними інструментами управлінської діяльності 

менеджера освіти; вироблення практичних умінь та навичок аналізувати управлінські 

ситуації, проектувати і здійснювати самоуправління та управління закладом освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки: «Сучасні моделі початкової школи», «Актуальні проблеми 

педагогіки початкової освіти», «Управління проєктами та інтелектуальна власність». 

Метою дисципліни є підготовка висококваліфікованих і професійних керівників у сфері 

освіти та виробничого навчання, формування та розвиток у них загальних і професійних 

компетентностей у галузі управління освітніми організаціями, здобуття системи знань, вмінь 

і навичок спрямованих на координацію зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу 

щодо оптимального функціонування навчального закладу та забезпечення якісно нових 

освітніх результатів. 

 Ключові слова: управління, заклад загальної освіти, навчальний заклад, початкова 

школа, малокомплектна школа. 

 

 

Abstract 

The program of study of the normative educational discipline "Educational Institution 

Management" is compiled in accordance with the educational and professional program for training 

masters in specialty 013 Primary education according to the educational and professional program 

"Primary Education". 

The subject of the study of the academic discipline is to acquaint the masters with the strategy 

and tactics of management of the educational institution, to master the applied tools of the 

managerial activity of the education manager; development of practical abilities and skills to 

analyze management situations, design and implement self-management and management of an 

educational institution. 

Interdisciplinary connections: "Modern models of primary school", "Actual problems of 

primary education pedagogy", "Project management and intellectual property". 

The purpose of the discipline is the training of highly qualified and professional managers in 

the field of education and industrial training, the formation and development of their general and 

professional competencies in the field of management of educational organizations, the acquisition 

of a system of knowledge, skills and abilities aimed at coordinating the efforts of all participants in 

the educational process for optimal functioning educational institution and ensuring qualitatively 

new educational results. 

Key words: management, general education institution, educational institution, primary 

school, small school. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Обов’язкова  

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 7 

аудиторних –2,5 

самостійної роботи студента – 

4,5 

Ступінь: 

магістра 

10 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 

Самостійна робота 

60 год. 

http://moodle.mdu.edu.ua/ Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для денної форми навчання – 90 год.: 30 год. – аудиторні заняття, 60 год. – 

самостійна робота (33,3% / 66,7%). 

 

Заочна форма навчання 

Найменування показників Галузь знань, освітній ступінь 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 01 Освіта / 

Педагогіка 
Вибіркова 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання – проєкт, реферативна 

робота, мультимедійна 

презентація 

Спеціальність: 013 Початкова 

освіта 

Освітньо-професійна програма: 

Початкова освіта 

Семестр 

Загальна кількість годин – 90 
2-й 

Лекції 

http://moodle.mdu.edu.ua/ 
Ступінь: 

магістра 

4 год. 

Практичні, семінарські 

6 год. 

Самостійна робота 

80 год. 

Вид контролю: залік 

Мова навчання – українська  

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної 

роботи становить: для заочної форми навчання – 90 год.: 10 год. – аудиторні заняття, 80 год. – 

самостійна робота (11,1% / 88,9%).
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2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати 

Мета курсу: підготовка висококваліфікованих і професійних керівників у сфері освіти 

та виробничого навчання, формування та розвиток у них загальних і професійних 

компетентностей у галузі управління освітніми організаціями, здобуття системи знань, вмінь 

і навичок спрямованих на координацію зусиль всіх учасників навчально-виховного процесу 

щодо оптимального функціонування навчального закладу та забезпечення якісно нових 

освітніх результатів. 

Завдання курсу: є ознайомлення магістрів зі стратегією та тактикою управління ЗО, 

оволодіння прикладними інструментами управлінської діяльності менеджера освіти; 

вироблення практичних умінь та навичок аналізувати управлінські ситуації, проектувати і 

здійснювати самоуправління та управління закладом освіти. У процесі вивчення дисципліни 

магістри знайомляться з вітчизняним та зарубіжним досвідом менеджменту освіти, 

розглядають принципи, функції, інструменти менеджменту освіти. Також мають можливість 

набути важливих навичок прийняття управлінських рішень, розвинути вміння 

використовувати сучасні механізми, засвоїти основи управлінської та організаційної 

культури. На основі створення власної технології самоменеджменту успішно побудувати 

професійну кар’єру. 

Передумови для вивчення дисципліни: «Сучасні моделі початкової школи», «Актуальні 

проблеми педагогіки початкової освіти», «Управління проєктами та інтелектуальна 

власність». 

Навчальна дисципліна складається з 3-ти кредитів. 

Програмні результати навчання:  
ПР-01. Критично осмислювати та інтегрувати знання про концептуальні засади, цілі, 

завдання, принципи функціонування початкової освіти в Україні у перебігу розв’язання 

складних задач у широких мультидисциплінарних контекстах. 

ПР-02. Спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній та 

письмовій формах, використовувати комунікативні стратегії, формувати в учнів здатність до 

взаєморозуміння, міжособистісної взаємодії. 

ПР-03. Застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей початкової 

школи  в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях. 

ПР-05. Організовувати та управляти робочими та освітніми процесами у складних, 

непередбачуваних умовах, що потребують нових стратегічних підходів, налагоджувати 

співпрацю з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ПР- 08. Відповідати критеріям академічної доброчесності у власній науково-пошуковій 

діяльності в галузі початкової освіти. 

ПР- 09. Планувати, організовувати і здійснювати наукові (експериментальні) 

дослідження у сфері початкової освіти; аналізувати, узагальнювати й презентувати 

результати дослідження; доводити власну наукову позицію. 

1. 3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальнопредметні:  

ЗК-1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-3. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-4. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК-5. Здатність працювати автономно. 

ІІ. Фахові:  

СК-1. Здатність усвідомлювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування системи освіти, усвідомлювати та поціновувати взаємозалежність людей і 

систем у глобальному світі. 
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СК-2. Здатність спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній 

та письмовій формах, використовувати різні стратегії комунікації, формувати спільноту 

учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною. 

СК-3. Здатність застосовувати інноваційні технології в навчанні освітніх галузей 

початкової школи в стандартних, нестандартних та невизначених ситуаціях. 

СК-5. Здатність організовувати та управляти робочими та освітніми процесами в 

початковій освіті, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних 

підходів, співпраці з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, 

використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

ФК-6. Здатність моделювати, проєктувати та реалізовувати науково-експериментальну 

діяльність в системі початкової освіти в широких мультидисциплінарних контекстах, нових 

або незнайомих середовищах за наявності неповної чи обмеженої інформації. 

ФК-8. Здатність розробляти, реалізовувати та контролювати ефективність 

дослідницьких та інноваційних проєктів у сфері початкової освіти. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  
Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління  
Тема 3. Система управління закладом освіти: основні поняття  
Тема 4. Загальні основи управління школою 
Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 

Тема 6. Основні функції управління 
Тема 7. Організація методичної роботи 
Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 
Тема 9. Управління малокомплектними початковими школами 
Тема 10. Діловодство в початковій школі 

 
 

Програма навчальної дисципліни 
Кредит 1. Наука управління закладами освіти  
Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  
Еволюція управлінської думки у світі та в Україні. Розвиток теорії управління 

навчальним закладом в Україні у другій половині ХХ століття. Наукові підходи до 
управління навчальним закладом. Предмет та методи науки управління навчальним закладом 

Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління  

Навчальний заклад як педагогічна система й об’єкт управління. Взаємодія 

навчального закладу із зовнішнім середовищем. Навчальний заклад та його внутрішня 

побудова. Основні підсистеми та процеси в навчальному закладі. Режим життєдіяльності 

навчального закладу. Результати життєдіяльності навчального закладу. Різноманіття видів 

навчальних закладів. 

Тема 3. Система управління закладом освіти: основні поняття  
Організація функціонування навчального закладу. Закономірності управління 

навчальними закладами. Принципи наукового управління навчальними закладами. Функції 
управління навчальними закладами. Поняття процесу управління. Управлінський цикл. 
Ефективність процесу управління. Організаційна структура та керівні механізми системи 
управління навчальним закладом.  

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою  
Тема 4. Загальні основи управління школою 
Сутність, особливості й види управління. Принципи управління школою. Методи 

управління школою. Поняття організаційної структури управління. Організаційні форми 
управлінської діяльності в школі. Рада школи. Педагогічна рада. Нарада при директорові 
школи. Піклувальна рада. 

Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 
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Сутнісні характеристики державного управління освітою. Система органів 

державного управління освітою в Україні.  Інспектування школи.  Ліцензування і атестація 

школи. 

Тема 6. Основні функції управління 
Педагогічний аналіз як функція управління. Планування роботи школи. Організація як 

функція управління. Особливості внутрішньошкільного контролю. Сутність, принципи і 
функції внутрішньо шкільного контролю.  Суб’єкти й об’єкти внутрішньошкільного 
контролю. Види, форми й методи внутрішньошкільного контролю. Планування й організація 
внутрішньо шкільного контролю в школі.  

Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу  
Тема 7. Організація методичної роботи 

Методична робота: мета, завдання і структура. Функції методичної роботи. Принципи 

методичної роботи. Зміст методичної роботи в школі. Форми організації методичної роботи. 

Індивідуальні форми. Колективні форми. Планування роботи методичних об’єднань в школі. 

Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 
Поняття про передовий педагогічний досвід. Виявлення передового педагогічного 

досвіду. Методи вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду. Технологія 
впровадження передового педагогічного досвіду. 

 Тема 9. Управління малокомплектними початковими школами 
Особливості малокомплектної школи. Навчальновиховний процес у малокомплектній  
початковій школі. Особливості поєднання класів у комплект. Специфіка побудови 

уроків у класах комплектах. Керівництво самостійною роботою. Організація виховної 
роботи в класах комплектах. Функція управління в малокомплектній початковій школі. 

Тема 10. Діловодство в початковій школі 
Загальні положення діловодства в початковій школі. Організаційнорозпорядча 

документація в школі. Докуметація із особового складу. Вимоги й особливості ведення 
вчителем початкових класів шкільної документації. 

 

3. Структура навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Наука управління закладами освіти 
Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління 
в галузі освіти  

10 2 2   6 

Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 10 2 2   6 

Тема 3. Система управління закладом освіти: 

основні поняття 
10 - 2   8 

Всього: 30 4 6   20 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

Тема 4. Загальні основи управління школою 10 2 2   6 

Тема 5. Державне управління системою початкової 

освіти 
10 2 2   6 

Тема 6. Основні функції управління 10 - 2   8 

Всього: 30 4 6   20 
Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу  

 

Тема 7. Організація методичної роботи 8 2 2   4 

Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним 

досвідом 
7 - 2   5 
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Тема 9. Управління малокомплектними 

початковими школами 
7 - 2   5 

Тема 10. Діловодство в початковій школі 8 - 2   6 

Всього: 30 2 8   20 

Всього годин: 90 10 20   60 

 

Заочна форма навчання 

 

Назви кредитів і тем 

Кількість годин 

Усього у тому числі 

л п лаб інд ср 

Кредит 1. Наука управління закладами освіти 
Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління 
в галузі освіти  

10 2 -   8 

Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 10 - 2   8 

Тема 3. Система управління закладом освіти: 

основні поняття 
10 - -   10 

Всього: 30 2 2   26 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

Тема 4. Загальні основи управління школою 10 2 -   8 

Тема 5. Державне управління системою початкової 

освіти 
10 - 2   8 

Тема 6. Основні функції управління 10 - -   10 

Всього: 30 2 2   26 
Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу  

 

Тема 7. Організація методичної роботи 8 - -   8 

Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним 

досвідом 
7 - 2   5 

Тема 9. Управління малокомплектними 

початковими школами 
7 - -   7 

Тема 10. Діловодство в початковій школі 8 - -   8 

Всього: 30 0 2   28 

Всього годин: 90 4 6   80 

 

 

4. Теми лекційних занять 

Денна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Наука управління закладами освіти 

1 Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  2 

2 Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 2 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 
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3 Тема 4. Загальні основи управління школою 2 

4 Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 2 

Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу  

 

5 Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 2 

Всього: 10 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Кредит 1. Наука управління закладами освіти 

1 Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  2 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

2 Тема 4. Загальні основи управління школою 2 

Всього: 4 

 

5. Теми практичних занять 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти 

1 Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  2 

2 Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 2 

3 Тема 3. Система управління закладом освіти: основні поняття 2 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

4 Тема 4. Загальні основи управління школою 2 

5 Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 2 

6 Тема 6. Основні функції управління 2 

Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу 

7 Тема 7. Організація методичної роботи 
2 

8 Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 2 

9 Тема 9. Управління малокомплектними початковими школами 2 

10 Тема 10. Діловодство в початковій школі 2 

Всього: 20 

 

Заочна форма навчання 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти 
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1 Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти 2 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

2 Тема 4. Загальні основи управління школою 2 

Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу 

Всього: 4 

 

6. Лабораторні заняття 

Робочим планом не передбачено 

 

7. Самостійна робота 

Денна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти 

1 Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  
6 

2 Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 6 

3 Тема 3. Система управління закладом освіти: основні поняття 8 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

4 Тема 4. Загальні основи управління школою 6 

5 Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 6 

6 Тема 6. Основні функції управління 8 

Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу 

7 Тема 7. Організація методичної роботи 
4 

8 Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 5 

9 Тема 9. Управління малокомплектними початковими школами 5 

10 Тема 10. Діловодство в початковій школі 6 

Всього: 60 

 

 

Заочна форма навчання 

 

№ 

п/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти 

1 Тема 1.  Становлення та розвиток науки управління в галузі освіти  
8 

2 Тема 2. Навчальний заклад як об’єкт управління 8 

3 Тема 3. Система управління закладом освіти: основні поняття 10 



11 

 

Кредит 2. Теоретичні засади управління початковою школою 

4 Тема 4. Загальні основи управління школою 8 

5 Тема 5. Державне управління системою початкової освіти 8 

6 Тема 6. Основні функції управління 10 

Кредит 3. Технологія організації роботи педагогічного колективу 

7 Тема 7. Організація методичної роботи 
8 

8 Тема 8. Система роботи з передовим педагогічним досвідом 5 

9 Тема 9. Управління малокомплектними початковими школами 7 

10 Тема 10. Діловодство в початковій школі 8 

Всього: 80 

 

 

8. Індивідуальне навчально-дослідне завдання 

1. Історія виникнення системи управління. 

2. Роль управлінських систем у розвитку суспільства. 

3. Теорії та школи управління, їх відмінності та особливості. 

4. Особливості, функції, завдання освітнього менеджменту. 

5. Освітній менеджмент як наука в системі управління освітою в Україні. 

6. Особливості, структура, зміст, функції освітніх систем. 

7. Роль менеджменту освіти в реалізації принципів освітньої політики України. 

8. Особливості структури державного управління освітою в Україні. 

9. Характер і особливості відкритих і закритих освітніх систем. 

10.Особливості та шляхи розвитку системи внутрішнього управління. 

11.Характерзв’язків керуючої та керованої підсистем ЗОЗ. 

12.Шляхи удосконалення освітньої системи України. 

13.Школа як об’єкт і суб’єкт управління. Особливості та шляхи її розвитку. 

14.Вплив керуючої підсистеми ЗНЗ на якість навчального процесу. 

15.Особливості структури педагогічного процесу. Керування ним. 

16.Керівникшколи - освітній менеджер. Особливості його діяльності. 

17.Управлінська система в організаціях освіти. 

18.Особливості управління навчальним закладом. 

19.Аналіз типів діючої системи освіти та системи управління ЗНЗ. Її недоліки, 

шляхи усунення. 

20.Вироблення і прийняття управлінських рішень. Їх необхідність і актуальність. 

21.Шляхи удосконалення методів управління ЗНЗ. 

22.Демократизація управління ЗОЗ - мода чи необхідність. 

23.Взаємозв’язок та взаємовплив державного та внутрішнього управління ЗОЗ. 

24.Умови, засоби формування особистості керівника ЗОЗ. 

25.Розвиток та удосконалення діяльності органів державного управління освітою. 

26.Розподіл обов’язків в системі управління ЗОЗ між керівником та його 

заступниками. 

27.Особливості планування діяльності ЗОЗ. 

28.Якість навчальних програм ЗОЗ. Можливість змін чи вдосконалення. 

29.Зміна парадигми освіти - від засвоєння знань до умінь їх здобувати. 

30.Розвиток освітніх послуг. 

31.Організація освітніх послуг в ЗОЗ. 

32.Значення маркетингу в галузі освіти. 
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33.Розробка стратегій маркетингу для навчальних закладів. 

34.Особливості, взаємозв’язок, зміст елементів управлінського циклу в ЗОЗ. 

 

9. Форми роботи та критерії оцінювання 

Зміст курсу поділений на 3 кредити. Кожний кредит включає в себе лекції, семінарські 

заняття, самостійну роботу студентів, які завершуються рейтинговим контролем рівня 

засвоєння знань програмного матеріалу даної частини курсу. 

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою:  

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 
СУМА 

БАЛІВ 
ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен  залік 
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Форми поточного та підсумкового контролю. Комплексна діагностика знань, умінь і 

навичок студентів із дисципліни здійснюється на основі результатів проведення поточного й 

підсумкового контролю знань (КР). Поточне оцінювання (індивідуальне, групове і 

фронтальне опитування, самостійна робота, самоконтроль). Завданням поточного контролю є 

систематична перевірка розуміння й засвоєння програмового матеріалу, уміння самостійно 

опрацьовувати тексти, написання і захист реферативних робіт, створення мультимедійних 

презентацій, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка глибини засвоєння студентом 

програмового матеріалу. 

 

Критерії оцінювання відповідей на студентів на семінарських заняттях 

Враховується: 

1. Рівень осмислення навчального матеріалу; 

2. Рівень сформованості аналітичних умінь і концептуальних підходів; 

3. Повнота розкриття питання, логіка викладу, культура мовлення; 

4. Використання додаткової літератури; 

5. Порівняння, зв’язок із практикою, висновки. 

 

Бали Критерії оцінювання 

"Відмінно" – 5 

Досконале знання та розуміння понятійного апарату з тієї чи іншої 

теми, вільне оперування різноманітними класифікаціями. Відповідь на 

поставлені питання повна, насичена глибокими та розгорнутими 

судженнями. Викладений матеріал має доказовий, логічний і послідовний 

характер. Студент володіє способами концентрованого викладу матеріалу. 

Демонструє творче застосування знань при переформатуванні запитання. 

У відповіді майже не трапляються мовленнєві помилки. 
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"Добре" – 4 

Відповідь майже повна, має усвідомлений та достатньо розгорнутий 

характер. Понятійна основа базується на обраній класифікації. 

Відповідь структурована, проте наявні окремі помилки у послідовності 

викладу. Недостатньо виваженою та аргументованою є доказова база. 

Студент вільно оперує знаннями, може застосовувати їх у новій 

навчальній ситуації. У відповіді трапляються окремі мовленнєві помилки. 

"Задовільно" – 3 

Відповідь неповна, фрагментарна. Знання мають недостатньо стійкий 

та послідовний характер. Вони застосовуються переважно для виконання 

завдань репродуктивного характеру. У відповідях відсутні посилання на 

фундаментальні дослідження з певної проблеми. Відповідь має 

формальний характер, відсутня чіткість, структурованість. Студент 

використовує лише окремі знання у новій навчальній ситуації. У відповіді 

наявні фактичні та мовленнєві помилки. 

"Незадовільно" – 2 

Студент неспроможний відтворити інформацію у певній 

послідовності. Оперує лише загальними фразами. Відтворює лише окремі 

фрагменти, називає лише розрізнені факти, дає відповідь у формі 

висловлювання (судження). Наявні грубі фактичні та мовленнєві помилки. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Кількість балів у кінці семестру повинна складати від 150 до 300 балів (за 3 кредитів), 

тобто сума балів за виконання усіх завдань.  

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 3крд. 

 

Поточне тестування та самостійна робота 
Накопичу

-вальні 

бали/ 

Сума 

 Кредит 1 Кредит 2 Кредит 3 

 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т 10 
300 

Практичні 
заняття 

10 
  

10 10 10 
 

10 
 

10  10 10 
 

10 10  

Самостійн
а робота 
(включно 
контрольн
і роботи) 

70 70 40 
 

  КР – 20 

Усього 100 100 100 300 
 

 

10. Засоби діагностики 

Засобами діагностики та методами демонстрування результатів навчання є: усне 

опитування, письмові контрольні роботи, тестовий контроль. Самостійна робота 

перевіряється шляхом написання реферативних робіт, створення проєктів та мультимедійних 

презентацій. 

 

11. Методи навчання 
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Усний виклад матеріалу, наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного 

матеріалу; пояснення – вербальний метод навчання , за допомогою якого розкривається 

сутність певного явища, закону, процесу; проблемне навчання, робота з підручником та 

додатковими джерелами, порівняльний аналіз; ілюстрація – метод навчання, який передбачає 

показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки). 

 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Андрійчук В., Бауер Л. Менеджмент. Прийняття рішень і ризик : навч.посіб. для 
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