
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „27” жовтня 2020  р. 

Ф-ДК-С1 

Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Ступінь вищої 

освіти 

 

Магістр 

 

Форма 

навчання 

Інституційна 

(денна, 

заочна, 

дистанційна) 

 

Навчальний 

рік/семестр 

2022/2023 

2 

Силабус  

 

Назва навчальної 

дисципліни 

Освітні технології в управлінській діяльності 

 

Кафедра 
Педагогіки та психології 

 

Освітня програма 
Управління закладом освіти 

Тип дисципліни, 

кількість кредитів та 

годин (лекції/ 
практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): Вибіркова 

Кількість кредитів: 4 кредити 
Лекції:16 годин 

Практичні (семінарські) заняття: 8 годин 

Лабораторні заняття: 

Самостійна робота: 98 годин. 

 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 
викладання 

навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові 

ступені і звання, 

адреса електронної 

пошти викладача/ів) 

Силадій Іван Михайлович – доктор педагогічних наук,  професор кафедри педагогіки та 

психології. 
 

іvan.siladiy@kmf.org.ua 

Пререквізити 

навчальної 

дисципліни 

Педагогіка, менеджмент, інформатика 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 
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1. Мета дисципліни «Освітні технології в управлінській діяльності» володіти палітрою 

різноманітних освітніх технологій з метою створення у навчальному закладі педагогічної 

системи, в основі якої специфічні для певного типу навчального закладу прийоми і методики 
реалізації  освітнього процесу, які концептуально об'єднані пріоритетними освітніми цілями, 

а також пов'язані між собою завданнями і змістом, формами і методами організації 

навчально-виховного процесу, де кожен елемент цієї системи взаємодіє з іншими на засадах 

принципів синергетики.  

2.         Головним завданням курсу «Освітні технології в управлінській діяльності»  сприяти 

формуванню управлінської компетентності шляхом осмислення системи теоретичних знань 

та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків керівника 

освітнього закладу та побудови освітнього процесу з урахуванням специфіки управлінської 

діяльності, забезпечуватиме розвиток педагогічного мислення, сприятиме здатності 

осмислювати і аналізувати педагогічну дійсність, формуватиме відповідальне, творче 

ставлення до управлінської діяльності. 

3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні володіти: 

Загальні ПРН: 
1. застосувати знання та практичні навички з  мистецтва володіння освітнім процесом. 

2. прогнозування розвитку освітніх систем, їх проектування, планування та 

визначення факторів, які відповідають освітнім цілям.  

3. висвітлити різноманітність технологічних підходів, які може використати вчитель, 
викладач, вихователь чи майстер виробничого навчання, організовуючи 

ефективний освітній процес.  
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4. національні особливості організаційних культур, впливати на формування 

організаційної культури. 

 

Професійні ПРН 
5. формувати управлінські компетентності шляхом осмислення системи теоретичних 

знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків 

керівника освітнього закладу та побудови освітнього процесу з урахуванням 
технологія дистанційного навчання. 

6. забезпечувати розвиток педагогічного  мислення, сприятиме здатності осмислювати і 

аналізувати педагогічну дійсність, формуватиме відповідальне, творче ставлення до 

управлінської діяльності. 

7. використовувати  сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, 

способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-

етичних цінностей та технологія розв’язання педагогічних задач. 
8. формувати науково обґрунтованою системою дидактичного та методичного 

навчального матеріалу для відповідних освітніх ступенів. 

9. використовувати  стандарти, навчальні програми дисциплін, інші нормативні акти 

органів державного управління освітою та закладу освіти. 

10. основними категоріями концепції організаційної культури. 

11. умінням  реалізації особистісного потенціалу людини, розвитку її творчих 

(креативних) здібностей, задоволенні потреб особи і суспільства у підготовці 

компетентних фахівців. 

 

Компетентності якими повинен володіти здобувач: 
Загальні компетентності  
 Науково-теоретичне і практичне осмислення  полягає у реалізації особистісного 

потенціалу людини, розвитку її творчих (креативних) здібностей, задоволенні потреб особи 

і суспільства у підготовці компетентних фахівців, конкурентоздатних на національному та 

міжнародному ринках праці.  

Професійні компетентності  
 Вміння забезпечити умови і можливості формування та організації освітнього процесу на 

засадах автономії вищого навчального закладу, яка надає самостійність, незалежність і 

відповідальність у технології прийнятті рішень, освітнього процесу, наукових досліджень, 

внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, самостійного добору і 

розстановки управлінських кадрів в освіті. 

Теми занять. 
1. Нормативно-правове забезпечення освітніх технологій.  

2. Структура освітніх технологій.  

3. Поняття «технології» в історії освіти, 

4. Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освіті.  

5. Управління освітнім закладом, як технологічний процес. 
6. Управління навчально-методичною роботою навчального закладу. 

7. Управління науковою роботою навчального закладу. 

8. Управління міжнародною діяльністю навчального закладу. 

9. Управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу. 

10. Технологія кооперованого навчання. 

11. Технологія розвитку критичного мислення. 

12. Технологія проблемного навчання. 

13. Система оцінювання навчання. 

14. Теорія і практика розв’язання наукових завдань. 

15. Технології регулювання праці педагогічного колективу. 

16. Технологія дистанційного навчання. 

17. Технологія самоосвіти. 

18. Технологія розв’язання педагогічних задач. 

19. Технологія професійного портфоліо. 
Семінарська(практична) робота  

1. Назвіть основні рушійні сили, які зумовлюють генезис функцій 

управління. 
2. Розкажіть про переваги технології адаптивного управління. 

3. Вкажіть на відмінності у поняттях «методична робота» та «науково- 
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методична» робота. 

4. Перелічіть основні напрями навчально-методичної роботи. 

5. Поясніть суть науково-дослідної роботи у вищому навчальному  закладі. 

6. Назвіть стимули, які впливають на виконання науково-дослідної           роботи. 

7. Перелічіть завдання міжнародного співробітництва у сфері освіти. 

8. Сформулюйте та охарактеризуйте поняття конкурентоспроможності вищого 

навчального закладу. 
9. Перелічіть розповсюджені напрями фінансових надходжень у вищих навчальних 

закладах. 

10. Назвіть головного розпорядника коштів державних вищих навчальних закладів. 
11. Назвіть основні проблеми, які слід розв’язати для впровадження дистанційного 

навчання в інституті. 

12. З якими негативними моментами можна зіткнутися у процесі в провадження 

технології дистанційного навчання. 

13. Охарактеризуйте організаційно-педагогічні умови підвищення         самостійної роботи 

студентів. 

14. У чому полягає зміст самоосвіти студентів сучасних вишів. 

15. Розкрийте суть технології розв’язання педагогічних задач. 

16. Опишіть основні етапи процесу розв’язування педагогічної задачі. 

17. У чому полягає суть технології професійного портфоліо?  
Самостійна робота. 

1. Нормативно-правове забезпечення освітніх технологій.  

2. Структура освітніх технологій.  

3. Поняття «технології» в історії освіти, 

4. Упровадження інноваційних педагогічних технологій в освіті.  

5. Управління освітнім закладом, як технологічний процес. 

6. Управління навчально-методичною роботою навчального закладу. 

7. Управління науковою роботою навчального закладу. 

8. Управління міжнародною діяльністю навчального закладу. 

9. Розкажіть про переваги технології адаптивного управління. 

10. Вкажіть на відмінності у поняттях «методична робота» та «науково- 

методична» робота. 

11. Перелічіть основні напрями навчально-методичної роботи. 

12. Управління фінансово-господарською діяльністю навчального закладу. 

13. Технологія кооперованого навчання. 

14. Технологія розвитку критичного мислення. 

15. Технологія проблемного навчання. 
16. Система оцінювання навчання. 

17. Теорія і практика розв’язання наукових завдань. 

18. Технології регулювання праці педагогічного колективу. 

19. Технологія дистанційного навчання. 

20. Технологія самоосвіти. 

21. Технологія розв’язання педагогічних задач. 

22. Технологія професійного портфоліо. 
23. У чому полягає зміст самоосвіти студентів сучасних вишів. 

24. Розкрийте суть технології розв’язання педагогічних задач. 

25. Опишіть основні етапи процесу розв’язування педагогічної задачі. 

26. У чому полягає суть технології професійного портфоліо?  
27. Перелічіть основні напрями навчально-методичної роботи. 

28. Поясніть суть науково-дослідної роботи у вищому навчальному  закладі. 

29. Назвіть стимули, які впливають на виконання науково-дослідної           роботи. 

30. Перелічіть завдання міжнародного співробітництва у сфері освіти. 

31. Сформулюйте та охарактеризуйте поняття конкурентоспроможності вищого 

навчального закладу. 

32. Перелічіть розповсюджені напрями фінансових надходжень у вищих навчальних 
закладах. 

33. Назвіть головного розпорядника коштів державних вищих навчальних закладів. 
34. Назвіть основні проблеми, які слід розв’язати для впровадження дистанційного 

навчання в інституті. 
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Критерії контролю та 

оцінювання 

результатів навчання 

Освітні досягнення магістрантів із дисципліни «Культура управління» оцінюються за 

кредитно-накопичувальною системою, в основу якої покладено принцип звітності, 

накопичувальної системи оцінювання рівня компетентності,  знань, умінь та навичок; 

розширення кількості підсумкових балів до 100. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

 

 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики  

 

для заліку 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 

 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

Незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання  

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

 

0-34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни  

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 
До заліку (іспиту) допускаються студенти, які відвідували лекційні та семінарські заняття, 

опрацювали рекомендований мінімум навчальних завдань, прозвітували про самостійну 

роботу, виконали запропоновані реферативні роботи, і накопили 60 балів на протязі одного 

семестру. Важливою передумовою допуску до іспиту є відпрацювання пропущених 

лекційних занять. Контроль проводиться, як правило, шляхом письмового виконання 
індивідуальних завдань із подальшою перевіркою їх викладачем та оголошення оцінки. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень магістрантів з курсу «Менеджмент освіти» 

застосовуються такі методи: 

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, дискурс; 

-методи письмового контролю: письмове тестування, контрольна робота, реферат, 

демонстрація; 

- методи самоконтролю: самооцінка, самоаналіз. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне 

та програмне 

забезпечення 

дисципліни тощо)  

Політика щодо академічної доброчесності. 

Види письмових робіт перевіряються на наявність плагіату і є такими, що виконані при 

наявності не менше 75% оригінальності авторського тексту. Списування під час виконання 

письмових робіт заборонено. Користуватися мобільними пристроями під час проведення 

різних видів контролю успішності, дозволяється лише з дозволу викладача. 

Положення про академічну доброчесність в ЗУІ. 

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти в ЗУІ. 

Методичне забезпечення 
- підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники, наукові періодичні 

видання; 

- лани-конспекти лекцій, семінарських та практичних занять;  

- індивідуальні семестрові завдання та методичні рекомендації для самостійної роботи 

слухачів; 
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- мультимедійні презентації до навчальних занять; 

- навчальні відеофільми, відеофрагменти лекцій, практичних, виховних заходів у закладах 

освіти. 

Рекомендовані 

джерела (основна та 

допоміжна література), 

електронні 

інформаційні ресурси 

Основна. 
1. Михайличенко М.В., Рудик Я.М. Освітні технології: навчальний посібник. – К.: ЦП 

«КОМПРИНТ», 2016 – 583 с. 
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