1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Кількість кредитів – 1

Галузь знань,
спеціальність,
ступінь вищої освіти
Галузь знань:
01 – «Освіта/Педагогіка»

Загальна кількість годин – 30
Модулів – 2

Характеристика навчальної
дисципліни

Нормативна навчальна
дисципліна
Рік підготовки:

014 «Середня освіта»
Змістових модулів –2

Індивідуальне заняття не
передбачено

Освітній ступінь:
Доктор філософії

2-й
Семестр
3-й
Лекції
4 год.
Семінарські
6 год.
Практичні
0 год.
Самостійна робота
20 год.
Вид контролю:
залік

Примітка
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи і індивідуальної роботи
становить: для денної форми навчання – 1:1,5.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
2.1. Метою навчальної дисципліни «Методологічні основи управлінської діяльності та
наукові школи менеджменту» полягає у формуванні та розвитку в аспірантів методологічної,
управлінської та інформаційної компетентностей, необхідних для здійснення ефективної
управлінської діяльності у сфері освіти, практичних навичок розроблення стратагем, проектів,
моделей, технік, технологій управління та запровадження змін в освітній практиці.
2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є формування таких компетентностей:
Інтегральна компетентність (ІК):
Здатність продукувати нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми у сфері освіти,
застосовувати методологію наукової та педагогічної діяльності, а також проводити власне наукове
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Загальні компетентності (ЗК):
ЗК 1. Здатність самостійно здобувати нові знання в галузі освіти, теорії та методики навчання.
ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
ЗК 3. Здатність мислити аналітично та критично у процесі науково-дослідної діяльності.
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ЗК 5. Здатність мотивувати учасників освітнього процесу до роботи в команді.
ЗК 6.Здатність організовувати продуктивну усну та письмову комунікацію в освітній, науковій та
управлінській діяльності, зокрема у міжнародному середовищі.
ЗК 8. Здатність розв’язувати дослідницькі проблеми із дотриманням принципів професійної
етики та академічної доброчесності.
Фахові (професійні) компетентності (ФК):
ФК 1. Здатність використовувати когнітивні та практичні уміння, навички, майстерність та
інноваційність на рівні, необхідному для моделювання та організації освітнього процесу з
навчальних дисциплін, предметів та інтегрованих курсів у закладах освіти.
ФК 2. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень
українською та іноземною мовами, розуміти іншомовні наукові тексти за напрямом досліджень.
ФК 5. Здатність до організації партнерської (суб’єкт-суб’єктної) взаємодії в науково-дослідній
діяльності та освітньому процесі.
ФК 6. Здатність здійснювати моніторинг та оцінювання результатів власної науково-дослідної і
практичної педагогічної діяльності в конкретній освітній галузі, визначати напрями подальших
досліджень та індивідуальні професійно-педагогічні потреби.
ФК 7. Здатність використовувати спеціалізовані уміння та навички розв’язання проблем для
виконання кваліфікаційної праці (дисертації) та презентації результатів власних наукових
досліджень.
ФК 8. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище.

Програмні
результати
навчання

1.7. Програмні результати навчання

ПРН
ПРН 1

ПРН 2

Компетентності

ЗК 1. Здатність
самостійно
здобувати нові
знання в галузі
освіти, теорії та
методики навчання.

ЗК 2. Здатність
генерувати нові ідеї
(креативність).

Знання

Уміння та навички

знання про різні типи уміння
працювати
з
джерел
інформації
та джерелами різних типів;
способи роботи з ними;
уміння
здійснювати
знання про сучасні пошук, оброблення та аналіз
технології пошуку, аналізу та професійно
значущої
інтерпретації
професійно інформації;
значущої інформації
- уміння застосовувати
знання про методи
методи
та та інструменти для оброблення
інструменти обробленнята та аналізу професійно значущої
аналізу інформації.
інформації.
- знання про сучасні
уміння
постійно
світові
та
вітчизняні оновлювати знання в галузі
освітньо-наукові тренди та освіти та наук про освіту;
освітні практики;
уміння
визначати
- освітньо-предметні актуальні проблеми освітньознання (за предметними предметної галузі, методики
спеціальностями) відповідно навчання як педагогічної науки
до сучасного стану розвитку та пропонувати механізми їх
відповідної
галузі
та вирішення;
методики її реалізації; - уміння застосовувати
знання
про методики генерування ідей та
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креативне
мислення,
інноваційну
науководослідну діяльність в галузі
освіти
та
методи
її
активізації;
знання
про
особливості
здійснення науково-дослідної
діяльності в галузі освіти;
- знання про стратегії
застосування аналітичного та
критичного мислення;

ПРН 3

ЗК 3. Здатність
мислити аналітично
та критично у
процесі науководослідної діяльності.

-

ПРН 5

ЗК 5. Здатність
мотивувати
учасників
освітнього процесу
до
роботи
в
команді.

знання про сутність
мотивації, мотивацію учіння,
теорії мотивації;
- знання
про
цілі навчання та способи їх досягнення;
- знання про методи
організації
командної
роботи.

ПРН 6

ЗК 6. Здатність
організовувати
продуктивну усну
та
письмову
комунікацію
в
освітній, науковій
та
управлінській
діяльності, зокрема
у
міжнародному
середовищі.
ЗК
8.
Здатність
розв’язувати
дослідницькі
проблеми
із
дотриманням
принципів
професійної етики
та
академічної

- знання про комунікацію
- в
освітній,
науковій
та
управлінській
діяльності,
міжособистісну
та
педагогічну взаємодію;

ПРН 8

знання основ етики
організації та здійснення
науково-дослідної діяльності
та освітнього процесу;
знання
принципів
професійної
етики
та
академічної доброчесності.
-
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управлінських рішень;
уміння
приймати
ефективні рішення під час
здійснення науково-дослідної та
професійно-педагогічної
діяльності

уміння
здійснювати
аналітичну діяльність у процесі
науково-дослідної роботи та
критично
оцінювати
її
результативність;
уміння опрацьовувати та
оцінювати
джерела,
застосовуючи
стратегії
аналітичного й критичного
мислення;
уміння
здійснювати
аналітичну діяльність під час
організації
та
реалізації
освітнього процесу та критично
оцінювати
його
результативність.
- уміння здійснювати
діагнос
- уміння визначати
стратегічні та тактичні цілі
навчання;
- уміння
визначати
ефективні
способи
досягнення цілей навчання;
- уміння організовувати учасників
освітнього
процесу
задля
досягнення спільної освітньої
мети.
уміння
організовувати
- уміння здійснювати
педагогічну взаємодію між
суб’єктами освітнього процесу,
наукової діяльності та
управління.

- уміння організовувати
та
здійснювати
наукову
діяльність та освітній процес із
дотриманням
принципів
професійної
етики
та
академічної доброчесності;
- уміння стимулювати
здобувачів
освіти
щодо

дотримання норм професійної
етики
та
академічної
доброчесності.

доброчесності.

ПРН 10 ФК 1. Здатність
використовувати
когнітивні та
практичні уміння,
навички,
майстерність та
інноваційність на
рівні, необхідному
для моделювання та
організації
освітнього процесу з
навчальних
дисциплін,
предметів та
інтегрованих курсів
у закладах освіти.

- знання історикоуміння
визначати
педагогічних особливостей та актуальні проблеми методичної
тенденцій розвитку методики науки та освітньої практики
навчання
відповідно
до (відповідно
до
предметної
предметних спеціальностей; освітньої галузі);
- знання принципів
- уміння моделювати
побудови
та
механізмів зміст навчальної дисципліни,
реалізації освітніх стандартів, предмета, інтегрованого курсу
освітніх
та
модельних та
реалізовувати
його
в
навчальних програм;
навчальній,
модельній
- знання
про
навчальній
програмі
та
ключові компетентності, що підручнику;
формуються у здобувачів
- уміти визначати вимоги
освіти
за
результатами до
обов’язкових
результатів
навчання;
про наскрізні навчання
здобувачів
освіти
уміння (soft skills);
(відповідно
до
предметної
- знання вимог до освітньої галузі);
обов’язкових
результатів
- уміння створювати
навчання здобувачів освіти авторські методики на основі
(відповідно до предметної використання
набутих
освітньої галузі);
когнітивних та практичних
знання
умінь, навичок, майстерності
традиційних
й
та інноваційності;
інноваційних
методикі
- уміння здійснювати
технологій
моделювання контроль
та
оцінювання
змісту навчання, створення та результатів навчання здобувачів
оцінювання якості сучасного освіти;
підручника;
- уміння розробляти та
знання
про реалізовувати
моделі
застосування
принципів управління освітнім процесом;
диференціації та інтеграції
в
навчанні, компетентнісного,
діяльнісного,
особистісно
орієнтованого підходів;
- знання сучасних
технологій та інструментів
контролю
й
оцінювання
результатів
навчання
здобувачів освіти;
- знання методологічних
основ управлінської
діяльності та освітнього
менеджменту.
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ПРН 11 ФК 2. Здатність
усно і письмово
презентувати
та
обговорювати
результати
наукових
досліджень
українською
та
іноземною мовами,
розуміти іншомовні
наукові тексти за
напрямом
досліджень.

ПРН 14 ФК 5. Здатність
організації
партнерської
(суб’єкт-суб’єктної)
взаємодії
в
науково-дослідній
діяльності
та
освітньому процесі.

ПРН 15 ФК 6. Здатність
здійснювати
моніторинг
та
оцінювання
результатів власної
науково-дослідної і
практичної
педагогічної
діяльності
в
конкретній освітній
галузі, визначати
напрями
подальших
досліджень
та
індивідуальні
професійнопедагогічні
потреби.

знання про норми і
стилі
української
літературної
знання про прийоми
та
методи
збагачення
мовлення
учнів
або/і
студентів (відповідно до
рівня
освіти,
який
здобувається)
для
висловлення ними думок,
почуттів
і
ставлень
в
освітньому
процесі
та
процесі науково- дослідної
діяльності
знання про стратегії
комунікації з учасниками
освітнього процесу
- знання іноземної
мови
на
рівні
В2/С1
відповідно до глобальної
шкали Загальноєвропейських
рекомендацій з мовної освіти.
знання
принципів
партнерської взаємодії в
науковій
діяльності
та
освітньому процесі;
знання особливостей
та
етапів
формування
суб’єкт-суб’єктних відносин;
знання
основних
форм
конструктивної взаємодії між
дослідниками, учасниками
освітнього процесу.
знання
критеріїв
оцінювання
результатів
науково-дослідної і освітньої
діяльності
наукової
установи, закладу освіти,
науковця та педагогічного
працівника;
знання
форм
та
інструментарію моніторингу
й оцінювання результатів
науково-дослідної
та
практичної
педагогічної
діяльності;
знання
вимог
законодавства
щодо
дотримання
принципів
професійної
етики
та
академічної доброчесності в
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уміння здійснювати усну
та письмову комунікацію
мови,
уміння
використання
застосовувати
усного та писем
прийоми та методи збагачення
мовлення здобувачів освіти;
уміння
висловлювати
думки, почуття і ставлення в
освітньому процесі, процесі
науково-дослідної
діяльності
(державною
та
іноземною/іноземними мовами)
уміння
формулювати
усно та письмово науково
обґрунтовані
думки
(державною
та
іноземною/іноземними мовами)
- уміння формувати в
здобувачів освіти здатність до
взаєморозуміння,
міжособистісної
взаємодії
засобами активної та пасивної
комунікації.
уміння
застосовувати
механізми
реалізації
партнерської взаємодії між
дослідниками,
учасниками
освітнього
процесу,
представниками громадських
організацій;
уміння
координувати
та
стимулювати суб’єкт-суб’єктну
взаэмодію.
-

-

-

-

уміння встановлювати
результати
власної
науково-дослідної
і
практичної педагогічної
діяльності в конкретній
предметній
освітній
галузі;
уміння
здійснювати
самоаналіз результатів
професійної діяльності;
уміння
застосовувати
різні
форми
та
інструментарій
моніторингу
й
оцінювання результатів
науково-дослідної
та
педагогічної діяльності;
уміння
визначати

науковій та педагогічній
діяльності;
знання
форм
і
технологій
безперервного
професійного розвитку;
знання
сучасних
вітчизняних та зарубіжних
тенденцій
формування
професійної
траєкторії
науковця та педагога.

-

-

-

ПРН 16 ФК 7. Здатність
використовувати
спеціалізовані
уміння та навички
розв’язання
проблем
для
виконання
кваліфікаційної
праці (дисертації)
та
презентації
результатів
власних наукових
досліджень.

знання
психологопедагогічних
засад
здійснення
науководослідної діяльності;
знання про методики
та
технології
аналізу
предметної галузі з метою
визначення
проблем
та
розроблення механізмів їх
розв’язання;
знання
вимог
до
публікацій
на
здобуття
наукового ступеня;
знання
вимог
до
кваліфікаційної
праці
(дисертації), її структури,
технології виконання та
презентації
отриманих
наукових результатів;

-

-

-

-

-
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індивідуальні професійні
потреби;
уміння
розробляти
критерії
оцінювання
науково-дослідної
та
педагогічної діяльності;
уміння
дотримуватися
етичних
норм
та
принципу
академічної
доброчесності в процесі
науково-дослідної
та
педагогічної діяльності;
уміння
коригувати
власну
професійну
траєкторію
за
результатами
оцінювання
якості
науково-дослідної
та
педагогічної діяльності;
уміння
визначати
наукові
проблеми
в
обраній
освітньо
предметній галузі;
уміння планувати етапи
наукового дослідження;
уміння
добирати
оптимальний
методологічний
інструментарій,
застосовувати
методи
педагогічного
і
міджисциплінарного
дослідження;
уміння
оформлювати
результати дослідження
в наукові публікації та
супроводжувати
їх
подання до фахових
видань, зокрема, таких,
що входять до провідних
міжнародних
науко
метричних баз;
уміння
оформлювати
кваліфікаційну
працю
(дисертацію) згідно з
вимогами;
уміння
презентувати
ключові
результати
наукового дослідження.

ПРН 17 ФК 8. Здатність
організовувати
безпечне
освітнє
середовище.

знання
ознак
безпечного
освітнього
середовища;
знання
особливостей
формування
та
функціонування безпечного
освітнього середовища з
конкретних
предметно
освітніх галузей.

уміння
організовувати безпечне
освітнє середовище;
- уміння дотримуватися
принципів
безпечного
освітнього
середовища
та
правил підтримання фізичного
й
психологічного здоров’я
здобувачів під час розроблення
та реалізації методичних систем
з урахуванням особливостей
предметно освітніх галузей.

В результаті вивчення дисципліни «Методологічні основи управлінської діяльності та
наукові школи менеджменту» здобувач повинен:
знати:

філософські,
законодавчо-правові,
концептуальні,
інформаційно-технологічні,
організаційно-етичні засади управлінської діяльності та інформації, ефективні практики їх
реалізації у ЗСО;

сутність менеджменту як науки та сфери розвитку управлінської діяльності, методології
управління та управлінської діяльності;

сутність і зміст понять ядра теорії управління освітою, зокрема таких понять, як:
«діяльність», «управлінська діяльність», «види діяльності керівника», «феномен управління»,
«об’єкти управління», «суб’єкти управління», «інформація», «наукові підходи до управління»,
«інформаційно-комунікаційні зв’язки», «освітня організація», «організаційна культура», «наукові
школи» тощо;

генезис розвитку наукових шкіл менеджменту, відмінності концепцій наукових шкіл і їх
внесок у розвиток наукового знання в різних галузях науки та практики, механізми екстраполяції
прогресивних ідей для практики управління освітньою діяльністю в ЗСО, особливості їх
впровадження в освітніх організаціях різних форм власності та закладах ЗСО;

види, класифікації та характеристики стратегій управління освітньою діяльністю,
навчанням і розвитку людського капіталу та «стратегічного набору» на різних етапах життєвого
циклу розвитку освітніх організацій;

особливості системного підходу до управління освітньою діяльністю в закладах освіти (ЗО)
та його значення для реформування сфери освіти в контексті цілей ХХІ століття;

сутність та методологічні засади механізмів управління якістю освіти, технології
впровадження систем управління якістю в освітню практику тощо.
вміти та здобути навички:

здійснювати критичний аналіз доробку наукових шкіл, сучасних вітчизняних і зарубіжних
концепцій освітніх організацій і стратегічного управління ними, довести необхідність формування
й розвитку стратегічного мислення в керівників;

аналізувати управлінські ситуації, виявляти та ідентифікувати управлінсько-економічні
проблеми;

планувати управлінську діяльність і передбачати її наслідки;

створювати тимчасові творчі, проектні групи та працювати в команді;

розробляти критерії оцінювання управлінської діяльності;

розробляти та впроваджувати в практику управління освітою власні стратегії і
«стратегічний набір», управлінські проекти, плани й програми;

застосовувати методи аналізу освітньої організації та прогнозування змін у цифровому
суспільстві;
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аналізувати компоненти стратегії та види стратегічних альтернатив, визначати та
окреслювати різноманітні альтернативні підходи під час розроблення стратегій організації;

визначати моделі та методи розроблення системи стратегій як «стратегічний набір» з
урахуванням обраної або розробленої освітньої політики змін.
Програма навчальної дисципліни «Методологічні основи управлінської діяльності та наукові
школи менеджменту» складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться
30 годин / 1 кредити за ЄКТС.
3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви блоків (модулів) і
тем
Змістовий
модуль
1.
Методологічно-філософські
основи
управлінської
діяльності
Змістовий модуль 2. Наукові
школи
менеджменту
в
умовах змін і розвитку
цифрового суспільства
Всього годин

Кількість годин
у тому числі
усього

лекції

семінарські

практичні

10

2

2

0

самостійна
робота
6

20

2

4

0

14

30

4

6

0

20

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
№ з/п
1.
2.

Назви тем лекцій
Сутність та специфіка управлінської діяльності в сфері освіти.
Класичні та сучасні наукові школи менеджменту в практичному
дискурсі сфери освіти цифрового суспільства.
Разом

Кількість
годин
2
2
4

Тема 1. Сутність та специфіка управлінської діяльності в сфері освіти.
1.
Людина як суб’єкт управлінської діяльності та об’єкт пізнання, дослідження, управління,
самоуправління та самоорганізації.
2.
Логічна та тимчасова структура діяльності суб’єкта/ів управління, її характеристики.
3.
Організація діяльності як предмет дослідження. Методології конкретних видів діяльності.
Методології управлінської та освітньої діяльності в ЗСО.
4.
Специфіка, загальнометодологічні та специфічні принципи управлінської діяльності
суб’єктів освітнього процесу та умови їх реалізації.
5.
Управлінська діяльність як активна система.
Тема 2. Класичні та сучасні наукові школи менеджменту в практичному дискурсі сфери
освіти цифрового суспільства.
1. Управління як об’єкт пізнання, дослідження, розвитку, як феномен, процес і система.
2.
Генезис розвитку феномену управління в наукових школах і в освітній практиці.
3.
Класичні школи: наукового та адміністративного менеджменту, їх роль в трансформації
організаційних процесів та розвитку організаційної культури в ЗСО та визначенні освітніх трендів.
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4.
Сучасні наукові школи менеджменту в цифровому суспільстві в ракурсі використання
цифрових інструментів в ЗСО.
3.
Сутність і специфіка феномена управління освітнім процесом у ЗСО: цілі, інформація,
організація та механізми як системотвірні характеристики.
4.
Довірчо-партнерські основи та принципи їх реалізації в управлінській діяльності з
використанням технологій, застосунків і соціальних мереж у цифровому суспільстві.
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п

Назви тем семінарських занять

1.

Концептуальний дискурс ідей та здобутків класичних наукових
шкіл менеджменту та їх впровадження в сфері освіти.

2.

Законодавчо-правові основи та організаційно-правові засади
управлінської діяльності в сфері освіти.
Інноваційний модус управління Новою Українською школою:
технології, інструменти, сервіси.

3.

Кількість
годин
2

2
2
6

Тема 1. Концептуальний дискурс ідей та здобутків класичних наукових шкіл
менеджменту та їх впровадження в сфері освіти.
1.
Концептуальні засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності:
людиноцентризм; верховенство права; забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності;
забезпечення рівного доступу до освіти та ін.
2.
Суб’єкти/об’єкти управління в сфері освіти та процеси в концепції «Нова українська
школа».
3.
Концептуальні основи циклу управління в дискурсі класичних наукових шкіл
менеджменту.
4.
Наукові основи класифікації, сутність та специфіка циклу управління освітнім процесом у
закладах освіти відповідно до чинного закону «Про освіту» та нормативно-правових документів.
Завдання 1: На основі вивчення та аналізу концепції «Нової української школи» визначити цикл
управління освітнім процесом та сфери відповідальності суб’єктів управлінської діяльності.
Завдання 2: Аналіз чинних концепцій в сфері освіти та презентація привабливих для суб’єктів
управлінської діяльності ідей, моделей діяльності суб’єктів освітнього процесу.
Тема 2. Законодавчо-правові основи та організаційно-правові засади управлінської
діяльності в сфері освіти.
1.
Законодавство в сфері освіти як базис розвитку та регулювання суспільних відносин у
процесі реалізації конституційного права людини на освіту, прав та обов’язків фізичних і
юридичних осіб, економічного добробуту, запорука розвитку громадянського демократичного
суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою.
2.
Нормативно-правове забезпечення сфери освіти, підзаконні нормативно-правові акти та їх
класифікація.
3.
Правовий контекст самостійності прийняття рішень суб’єктами освітньої діяльності з будьяких питань у межах своєї автономії та автономії закладу освіти, громадське самоврядування в
закладі освіти як механізм реалізації права учасників освітнього процесу.
4.
Організація освітнього процесу та людиноцентристського розвитку суб’єктів освітньої
діяльності, організаційні форми здобуття освіти, кадрова та академічна автономія, організація
дозвілля та оздоровлення здобувачів освіти та безпечного середовища.
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5.
Організація управління освітнім процесом у ЗСО: феномен, система, процес, внутрішня
впорядкованість, дезорганізація, організаційно-правовий статус закладів освіти, організаційна
автономія.
6.
Організаційна культура на культурологічних і аксіологічних засадах її розвитку: сутність,
типи, атрибути, специфіка та механізми її впровадження.
Тема 3. Інноваційний модус управління Новою Українською школою: технології,
інструменти, сервіси.
1.
Зміна освітньої парадигми та парадигми прийняття рішень, орієнтованих на майбутнє у
ракурсі викликів сучасності, поведінкової- та нейро- економіки.
2.
Управління НУШ у контексті глобальних цілей для освіти, визначених Організацією
Об’єднаних Націй.
3.
Модель випускника та ключові психосоціальні навички для освіти ХХІ століття.
Завдання 3: Розробити та обґрунтувати стратегії інноваційного розвитку освітньої організації та
особистісного розвитку суб’єктів освітньої діяльності у контексті НУШ.
7. САМОСТІЙНА РОБОТА
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологічні основи управлінської
діяльності та наукові школи менеджменту» спрямований на закріплення теоретичних знань і їх
поглиблення, на набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, що сприяє формуванню
професійного світогляду майбутніх фахівців докторів філософії.
Самостійна робота поділяється на 5 тем (від 2 до 5 годин кожна).
Кожна самостійна робота передбачає виконання письмового завдання.
Звітуватись за виконання самостійної роботи бажано під час відповідного семінарського
заняття.
Матеріали, підготовлені письмово, здаються (надсилаються) викладачу на перевірку.
№
з/п
1.

2.

3.

Назви тем самостійних робіт
Витоки та ретроспектива розвитку класичних наукових шкіл
менеджменту в контексті модернізації управлінської діяльності
суб’єктів освітньої діяльності, глобальних викликів і пріоритетів освіти
ХХІ століття.
Завдання. Визначення пулу ідей, привабливих для змін у освіті ХХІ
століття.
Вивчення та аналіз змісту монографічних досліджень із проблематики
дослідження за обраною спеціалізацією здобувачами освіти з метою
визначення здобутків класичних і сучасних наукових шкіл менеджменту
та концептуальних ідей, екстраполяція яких за умов багатовекторного
розвитку цифрового суспільства та суспільства знань надасть змогу
покращати управлінську діяльність в ЗСО, обґрунтувати ефективні
системи управління освітнім процесом, визначити стратагеми навчання та
розробити індивідуальні траєкторії розвиту суб’єктів освітнього процесу.
Завдання: Вивчити, проаналізувати та підготувати реферативний огляд
розвитку ідей та здобутків класичних і сучасних наукових шкіл
менеджменту з обраної проблематики дослідження.
Сучасні інформаційні технології, сервіси та послуги Google для
покращання ефективності управління освітнім процесом.
1.Огляд освітньої реальності: розуміння криз та викликів, зміни моделей
управління в сфері освіти цифрової епохи.
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2. Системний підхід до вибору ІТ технологій, онлайн інструментів,
сервісів та розробки digital-стратегій в управлінні освітнім процесом у
закладах сфери освіти.
3. Інформаційні ресурси, використання можливостей Інтернету,
мобільних і цифрових технологій для вирішення управлінських і
навчальних завдань, підтримки іміджу та забезпечення якості освіти в
сфері освіти.
4. Веб-аналітика, характеристика онлайн інструментів для її здійснення.
5. Специфіка систем цифрових комунікацій.
Індивідуальне завдання. Провести міні-дослідження для фокус групи у
сфері освіти за розробленою анкетою та здійснити порівняльний аналіз
законодавчо визначених і реальних застосовуваних у практиці форм,
методів, засобів, технологій, інструментів і сервісів для покращення
ефективності управління освітнім процесом, іманентно притаманних для
закладів освіти цифрового суспільства.
Державний стандарт базової середньої освіти у ракурсі ключових
компетентностей та наскрізних умінь.
Завдання. За посиланням знайти та ознайомитися з Державним
стандартом базової середньої освіти
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/nova-ukrayinskashkola/derzhavnij-standart-bazovoyi-serednoyi-osviti
Про кінофільм «Сфера» (англ. The Circle) — американський науковофантастичний трилер режисера, продюсера і сценариста Джеймса
Понсольдта 2017 року можна одержати інформацію з Вікіпедії.
Екранізація однойменного роману Дейва Еґґерса. Стрічка розповідає про
інтернет-компанію, що об’єднує всі дані своїх користувачів у єдину
систему. У головних ролях Емма Вотсон, Том Генкс, Джон Боєга.
Наскрізні вміння формуються на всіх інтегрованих курсах або
навчальних предметах в освітньому процесі. Вони є спільними для всіх
компетентностей.
На основі перегляду кінострічки «Сфера» необхідно знайти ситуації, в
яких представлені наскрізні навички, а також прокоментувати за
допомогою яких засобів, методів, стратегій відбувається їх формування
та розвиток у героїв фільму. Водночас необхідно застосовувати
хронометричний метод, тобто зафіксувати на якій хвилині кінострічці
зрежисовано відповідну ситуацію або подію.
Факторно-критеріальний, контент-аналіз, термінологічний, системний,
SWOT- та PEST-аналіз практики управління освітнім процесом в умовах
кризи та непередбачуваних змін глобального виміру.
Завдання. Пізнання, аналіз та визначення концептуальних ідей,
ефективних форм, методів, технологій, механізмів, стратагем і стратегій
розвитку управління освітнім процесом у контексті проблематики
дослідження та підготовка презентації з аргументацією педагогічної
доцільності їх використання в процесі НДР.
Разом
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання:
за типом пізнавальної діяльності:
- пояснювально-ілюстративний;
- проблемного викладу;
- дослідницький;
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відповідно до логіки пізнання:
- аналітичний;
- індуктивний;
- дедуктивний;
за основними етапами процесу:
- формування знань;
- формування умінь і навичок;
- застосування знань;
- узагальнення;
- закріплення;
- перевірка;
за системним підходом:
- стимулювання та мотивація;
- контроль та самоконтроль;
- аналіз та самоаналіз.
за джерелами знань:
- словесні - розповідь, пояснення, лекції різних видів;
- наочні - демонстрація, ілюстрація.
за рівнем самостійної розумової діяльності:
- проблемний;
- частково-пошуковий;
- дослідницький;
- метод проблемного викладання.
Методи під час дистанційного навчання: телекомунікаційні (інтерактивні комп’ютерні
відеоконференції, on-line консультації, самостійна робота здобувачів вищої освіти ступеня доктор
філософії з використанням освітніх платформ (Zoom, Classroom, Google Meet) та месенджерів
(Тelegram, Viber, Messenger).
9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль успішності засвоєннями аспірантами навчального матеріалу
здійснюється шляхом опитування й оцінювання знань під час семінарських занять, виконання
аспірантами самостійної роботи, проведення і перевірки письмових контрольних тестувань.
Підсумковий контроль здійснюється у формі екзамену.
10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ
Оцінювання результатів навчання здобувачів здійснюється за 100-бальною шкалою, шкалою
ECTS та національною шкалою.
Очікувані результати навчання, контрольні заходи та терміни виконання оголошуються на
першому занятті в семестрі. Враховуються бали, набрані на заняттях та під час підсумкового
іспиту. При цьому обов’язково враховуються: присутність на заняттях та активність здобувача під
час заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним
телефоном чи іншими пристроями під час заняття в цілях, не пов’язаних з навчанням; списування
та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання та ін.
Загальна трудомісткість дисципліни – 100 балів на 1 семестр, із них 85 балів здобувач може
отримати впродовж роботи на семінарських, лекційних, практичних заняттях, 15 балів – на заліку.
Схема нарахування балів з дисципліни подано у таблиці.
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Таблиця
Поточне оцінювання, самостійна робота, залік
Л

2

М1
С
С/р

10

Підсумковий
контроль

Сума

15

100

М2
С/р

9

12

Л

С

2

10

С

С/р

10

10

С/р

10

С/р

10

Скорочення: Л – лекція; С – семінар; С/р – самостійна робота.

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності

Оцінка
ECTS

90 – 100
82-89
75-81
69-74
60-68
35-59

А
В
С
D
Е
FX

1-34

F

Оцінка за національною шкалою
для екзамену, диференційованого заліку, курсового проекту
(роботи), практики
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з можливістю повторного складання
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням
дисципліни

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Лекції з презентаціями, плани семінарських занять, навчальні ситуації з дисципліни
«Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту».
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діяльності та наукові школи менеджменту» призначена для підготовки здобувачів освіти
третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти та розроблена на засадах компетентнісних
засадах відповідно до державної політики у галузі освіти. Вона містить перелік загальних і
фахових компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач ступеня доктора філософії з
освітніх, педагогічних наук програмні результати навчання, які він має повинен досягти. Програма
базована на європейській стратегії розвитку освіти навчання впродовж життя. Структурно
утворена з 2 змістових модулів, обсяг якої становить 1 кредит ЄКТС. Об’єктом вивчення є
управлінська діяльність та здобути наукових шкіл менеджменту.
Програма цілеспрямована на підготовку докторів філософії, здатних продукувати
нові ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в галузі управління освітою, створювати нові цілісних
знання, професійно-освітні та управлінські практики, застосовувати методології наукової,
управлінської та педагогічної діяльності, здійснювати власні наукові
дослідження, результати яких мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення.
Теоретичний зміст предметної області включає генезис розвитку, ідеї, здобутки класичних та
сучасних наукових шкіл менеджменту в практичному дискурсі сфери освіти цифрового
суспільства; законодавчо-правові основи та організаційно-правові засади управлінської діяльності
в сфері освіти; інноваційний модус управління Нової Української школи.
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