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

Дисципліна за вибором
аспіранта
Рік підготовки:

014 Середня освіта
Змістових модулів – 2

Індивідуальне заняття не
передбачено

Освітній ступінь:
Доктор філософії

3-й
Семестр
5-й
Лекції
4 год.
Семінарські
6 год.
Практичні години не
передбачені
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 «Мотиваційний менеджмент і
лідерство» є поглиблення і розширення знань з теорії і практики мотиваційного
менеджменту і лідерства; формування у майбутніх докторів філософії
компетентності з мотивації та розвитку лідерських якостей в управлінні освітнім
процесом; формування у аспірантів науково-методичної, дослідницької,
викладацької та управлінської
компетентностей, необхідних для здійснення
ефективної педагогічної, управлінської та науково-дослідної діяльності у закладі
освіти; формування якостей лідера-керівника; вироблення практичних навичок щодо
мотивації здобувачів освіти, науково-педагогічних працівників та керівників
закладів освіти; управління мотивацією персоналу закладів освіти в сучасних умовах,
організацією персоналу виконувати якісно і успішно свою роботу.
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2.2. Основними завданнями вивчення

навчальної дисципліни є

формування таких компетентностей:
1.6.1. 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.
1.6.2. 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.
ЗК 4. Здатність застосовувати кращі освітньо-педагогічні практики у професійнопедагогічній діяльності.
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 7. Здатність використовувати інноваційні інформаційні технології та створювати
нові електронні (цифрові) освітні ресурси з урахуванням індивідуально-психологічних
особливостей здобувачів освіти.
ЗК 8. Здатність розв’язувати дослідницькі проблеми із дотриманням принципів
професійної етики та академічної доброчесності.
ЗК. 9. Здатність цінувати та пропагувати українську культуру та освіту, поважити
мультикультурність.
1.6.3 Фахові 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 3. Здатність застосовувати практико орієнтовані методики навчання у
професійно-педагогічній діяльності з предметної спеціальності.
ФК 4. Здатність здійснювати та організовувати проєктну діяльність в команді.
ФК 5. Здатність організації партнерської (суб’єкт-суб’єктної) взаємодії в науководослідній діяльності та освітньому процесі.
ФК 6. Здатність здійснювати моніторинг та оцінювання результатів власної науководослідної 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.
нкретній предметній освітній галузі
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1.7. Програмні результати навчання (ПРН)
Знання:
ПРН 1. - знання про різні типи джерел інформації та способи роботи з ними;
- знання про сучасні технології пошуку, аналізу та інтерпретації професійно значущої
інформації
-знання про методи та інструменти оброблення та аналізу інформації.
ПРН 2.- знання про сучасні світові та вітчизняні освітньо-наукові тренди та освітні
практики;
- освітньо-предметні знання (за предметними спеціальностями) відповідно до сучасного
стану розвитку відповідної галузі та методики її реалізації;
- знання про креативне мислення, інноваційну науково-дослідну діяльність в галузі
освіти та методи її активізації
ПРН 3. - знання про особливості здійснення науково-дослідної діяльності в галузі
освіти;
ПРН 4.- знання про стратегії застосування аналітичного та критичного мислення;
- знання
про сучасні
світові та вітчизняні інноваційні освітньо-педагогічні
практики, механізми їх застосування в умовах конкретного закладу освіти.
ПРН 5. -знання про сутність мотивації, мотивацію учіння, теорії мотивації;
- знання про цілі навчання та способи їх досягнення;
ПРН.6. -знання про комунікацію в освітній, науковій та управлінській діяльності,
міжособистісну та педагогічну взаємодію;
знання про сучасні інформаційні технології, типи та особливості створення засобів їх
реалізації;
ПРН 7. знання про психолого-педагогічні, ергономічні, санітарно-гігієнічні вимоги до
електронних освітніх ресурсів та організації роботи з ними здобувачів освіти.;
- знання про форми, методи та способи застосування в освітньому процесі та науковій
діяльності інформаційних технологій, електронних засобів навчального призначення та
цифрових електронних ресурсів. знання основ етики організації та здійснення науководослідної діяльності та освітнього процесу;
ПРН. 8.- знання принципів професійної етики та академічної доброчесності.
ПРН.9 - знання
про
традиції української національної культури та освіти;
- знання про мультикультурність сучасного суспільства, толерантність та попередження
виникнення конфліктних ситуацій
ПРН.10. -знання історико-педагогічних особливостей та тенденцій розвитку методики
навчання відповідно до предметних спеціальностей;
- знання принципів побудови та механізмів реалізації освітніх стандартів, освітніх та
модельних навчальних програм;
- знання
про ключові компетентності, що формуються у здобувачів освіти за
результатами навчання; про наскрізні уміння (soft skills);
- знання вимог до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти (відповідно до
предметної освітньої галузі);
-знання традиційних й інноваційних методик і технологій моделювання змісту навчання,
створення та оцінювання якості сучасного підручника;
- знання про застосування принципів 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.
знання про норми і стилі української
літературної мови, використання усного та
писемного мовлення
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-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
ПРН 11. - знання про стратегії комунікації з учасниками освітнього процесу
-знання іноземної мови на рівні В2/С1 відповідно до глобальної шкали
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.
ПРН.12. - знання особливостей проєктування та використання практико-орієнтованих
методик навчання із предметних спеціальностей.
ПРН 13. -знання про проєктну діяльність в освітньому процесі, основні етапи та
принципи її організації;
- знання про проєктні вміння здобувачів освіти;
- знання про компоненти освітнього середовища та вимоги щодо його наповнення;
- знання про освітній та розвивальний потенціал освітньої галузі, навчальної дисципліни,
предмета, інтегрованого курсу (за предметною спеціальністю);
-знання про розподіл ролей учасників проектної групи; - знання особливостей управління
проектною діяльністю.

ПРН.14. -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.
ПРН 15.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 науководослідної та практичної педагогічної діяльності;
- вимог законодавства щодо дотримання принципів професійної етики та академічної
доброчесності в 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.знання психолого-педагогічних засад здійснення науково-дослідної діяльності;
-знання про методики та технології аналізу предметної області з метою визначення
проблем та розроблення механізмів їх вирішення;
- знання вимог до публікацій на здобуття наукового ступеня;
-знання вимог до кваліфікаційної праці (дисертації), її структури, технології виконання та
презентації отриманих наукових результатів;
ПРН 17. -знання ознак безпечного освітнього середовища;
знання особливостей формування та функціонування безпечного освітнього середовища
з конкретних предметно освітніх галузей
Уміння та навички
ПРН 1.-уміння працювати з джерелами різних типів;
-уміння здійснювати пошук, оброблення та аналіз професійно значущої інформації;
-уміння
застосовувати
методи та інструменти для оброблення та аналізу
професійно значущої інформації.
ПРН 2.
- уміння постійно оновлювати знання в галузі освіти та наук про освіту;
- уміння визначати актуальні проблеми освітньо-предметної галузі, методики навчання як
педагогічної науки та пропонувати механізми їх вирішення;
- уміння застосовувати методики генерування ідей та управлінських рішень;
- уміння приймати ефективні рішення під час здійснення науково-дослідної та
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професійно-педагогічної діяльності
ПРН 3. -уміння здійснювати аналітичну діяльність у процесі науково-дослідної роботи
та критично оцінити 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

ПРН 4. -уміння виявляти кращі сучасні освітньо- педагогічні практики;
- уміння адаптувати інноваційні освітньо- педагогічні практики до потреб системи освіти
в Україні;
- уміння застосовувати інноваційні освітні практики в умовах конкретного закладу освіти
ПРН 5.- уміння здійснювати
діагностування ієрархії мотивів суб’єктів навчання;
- уміння визначати стратегічні та тактичні цілі навчання;
- уміння
визначати
ефективні
способи досягнення цілей навчання;
-уміння організовувати учасників освітнього процесу задля досягнення спільної освітньої
мети
ПРН 6.-уміння
організовувати
процес комунікації в освітньому процесі,
науковій та управлінській діяльності на засадах суб’єкт-суб’єктної взаємодії;
- уміння здійснювати педагогічну взаємодію між суб’єктами освітнього процесу, наукової
діяльності та управління.
-уміння застосовувати в науковому та освітньому процесі
електронні засоби
навчального призначення, цифрові освітні ресурси, віртуальні освітні середовища;
- уміння створювати дидактичне комп’ютерне забезпечення освітнього процесу за
предметними спеціальностями з урахуванням індивідуально-психологічних
особливостей здобувачів освіти.
ПРН 8.- 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.
ПРН 9.- уміння виявляти повагу, цінувати та пропагувати кращі традиції української
національної культури й освіти;
- уміння бути толерантним у сучасному мультикультурному суспільстві.
ПРН 10. -уміння визначати актуальні проблеми методичної науки та освітньої практики
(відповідно до предметної освітньої галузі);
- уміння моделювати зміст навчальної дисципліни, предмета, інтегрованого курсу та
реалізовувати його в навчальній, модельній навчальній програмі та підручнику;
-уміти визначати вимоги до обов’язкових результатів навчання здобувачів освіти
(відповідно до предметної освітньої галузі);
- уміння створювати авторські методичні системи на основі використання набутих
когнітивних та практичних умінь, навичок, майстерності та інноваційності;
- уміння здійснювати контроль та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти;
- уміння розробляти та реалізовувати моделі управління освітнім процесом;
ПРН 11.уміння здійснювати усну та письмову комунікацію державною мовою
(іноземною/іноземними мовами)
-уміння застосовувати 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.
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ПРН 12.- здатність добирати, розробляти та використовувати практико-орієнтовані
методики із предметних спеціальностей.;
ПРН 13.-уміння
здійснювати
проєктну діяльність в конкретній предметній
освітній галузі;
-уміння організовувати проєктну діяльність здобувачів освіти та здійснювати ефективне
управління нею;
-уміння проєктувати освітнє середовище закладу освіти з урахуванням особистісних
потреб здобувачів.
ПРН 14.-уміння застосовувати механізми реалізації партнерської взаємодії між
дослідниками, учасниками освітнього процесу, представниками громадських організацій;
-уміння координувати та стимулювати суб’єкт-суб’єктну взаэмодію.
ПРН 15.-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 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.
ПРН 16.-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.-уміння
організовувати безпечне освітнє середовище;
- уміння дотримуватися принципів безпечного освітнього середовища та правил
підтримання фізичного й психологічного здоров’я здобувачів під розроблення та
реалізації методичних систем з урахуванням особливостей предметно освітніх галузей.

Програма навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент і
лідерство» складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни
відводиться 30 годин / 1 кредит за ЄКТС.
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3. ПРОГРАМА ТА СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Назви блоків (модулів) і
тем
Модуль 1. Тема 1.
Мотивація в системі
функцій управління
закладом загальної
середньої освіти
Модуль 2.
ТЕМА.2.Лідерство:
природа, стилі, підходи,
поняття
Всього годин

Кількість годин
у тому числі
усього
14

2

2

-

самостійна
робота
10

16

2

4

-

10

30

4

6

*

20

лекції

семінарські практичні

4. ТЕМИ ЛЕКЦІЙ
№ з/п
1.

2.

Назви тем лекцій
Модуль 1. Тема 1. Мотивація в системі функцій управління
закладом загальної середньої освіти

Кількість
годин
2

Тема 1.1. Тема 1.1. Теоретичні засади мотиваційного менеджменту
як навчальної дисципліни і функції управління закладом освіти
Тема 1.2 Управління мотивацією в закладі загальної середньої
освіти.
Модуль 2. Тема 2. Лідерство: природа, стилі, підходи, поняття

2

Тема 2.1. Основні типи та стилі лідерства у закладі чи установі
освіти.
Тема 2.2. Управлінське лідерство як невід’ємна складова ролі
керівника/менеджера у закладі освіти
Разом

4

Тема 1. Мотивація в системі функцій управління закладом загальної середньої
освіти.
Тема 1.1. Теоретичні засади
мотиваційного менеджменту як навчальної
дисципліни і функції управління закладом загальної середньої освіти.
Опис
Історія розвитку та еволюція управління мотивацією.
Принципи мотиваційного
менеджменту як навчальної дисципліни і функції управління. Методи мотивації
педагогічних працівників та іншого персоналу на різних стадіях і розвитку закладу освіти
Тема 1.2 Управління мотивацією в закладі загальної середньої освіти.
Опис
Види мотивації: нормативна в управлінні, статусна, трудова, матеріальна. Сутність і
необхідність мотивації , її роль в управлінні освітнім процесом та закладом освіти.
Організаційна культура закладу освіти чи освітньо-наукової установи як основа мотивації
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Тема 2. Лідерство: природа, стилі, підходи, поняття
Тема 2.1. Основні типи та стилі лідерства у закладі чи установі освіти.
Опис
Основні теорії лідерства. Поняття про управління та лідерство. Характерні відмінності та
спільне між лідером і менеджером. Типи та стилі лідерства. Основні функції лідера у
закладі освіти.
Тема 2.2. Управлінське лідерство як невід’ємна складова ролі керівника/менеджера у
закладі освіти
Опис
Сутність лідерства та роль лідерів у закладі освіти Характеристика основних стилів
керівництва шкільних лідерів. Особливості
та класифікація типів їх поведінки.
Формальне і неформальне лідерство.
5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№ з/п
1.
2.
3.

Назви тем семінарських занять
Змістові та процесні теорії мотивації та управління нею у закладах
загальної середньої освіти
Стилі лідерства і мотивація в закладі освіти
Управлінське лідерство як невід’ємна складова ролі керівника
/ менеджера
Разом

Кількість
годин
2
2
2
6

Семінарське заняття №1. Змістові та процесні теорії мотивації та
управління нею у закладах загальної середньої освіти
Питання для обговорення.
1. Змістові та процесні теорії мотивації.
2.Мотиваційна сфера особистості та принципи управління мотивацією.
3.Мотиваційний менеджмент і потенціал лідера у закладі загальної середньої освіти

1.
2.
3.
4.

Семінарське заняття № 2. Стилі лідерства і мотивація в освіті.
Питання для обговорення.
Мотивація як процес.
Ознаки лідерства за змістом діяльності; за характером діяльності.
Характеристика основних стилів керівництва у закладі освіти.
Підходи до вивчення лідерства та формування лідерських якостей у закладі освіти..
Семінарське заняття №3.
Управлінське лідерство як невід’ємна складова ролі керівника
/ менеджера.
Питання для обговорення.
1. Лідер і управлінська команда. Відмінності між групою і командою.
2. Мотиваційний менеджмент лідера-керівника.
3. Роль керівника-лідера у створенні інноваційного успішного культурно-освітнього
середовища та нового освітнього простору в закладі освіти.
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6. САМОСТІЙНА РОБОТА
Зміст самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент і
лідерство» 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 20 тем (по * 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

Назви тем самостійних робіт
Зазначте …
(письмова робота на 2-3 аркуші формату А4, шрифт Times New
Roman, розмір 12, одинарний інтервал, з подальшим захистом
положень на занятті)
Мотиваційні теорії та їх застосування в управлінні персоналом у
закладі освіти
Зміст мотиваційного процесу в закладі освіти

Кількість
годин

2

3

3

Організаційна культура закладу освіти як основа мотивації

2

4

Мотиваційний менеджмент і лідерство у суб’єкт-суб’єктній
державно-громадській взаємодії учасників освітнього та
управлінського процесів у закладі освіти

3

5

Основні мотиваційні характеристики
освітнього процесу

2

6

Лідерство і управління. Лідер і менеджер у закладі освіти

2

7

Стилі керівництва та їхні відмінності у закладі освіти

3

8.

Особливості лідерів закладів загальної середньої освіти,
класифікація типів їх поведінки

3

РАЗОМ

20

особистості учасника

7. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У процесі вивчення дисципліни застосовуються такі методи навчання:
за типом пізнавальної діяльності:
- пояснювально-ілюстративний;
- репродуктивний;
- проблемного викладу;
- дослідницький
відповідно до логіки пізнання:
- аналітичний;
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- 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
за джерелами знань:
- словесні - розповідь, пояснення, лекція;
- 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, online-консультації, самостійна робота здобувачів вищої
освіти ступеня доктор філософії з використанням освітніх платформ (Zoom, Classroom,
Google, Meet та інші) та месенджерів (Тelegram, Viber).
8. 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 заліку.
9. 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 * семестри, із них 80 балів здобувач
може отримати впродовж роботи на семінарських, лекційних, практичних заняттях, 20 балів –
на екзамені (15 балів – на заліку).
Схема нарахування балів з дисципліни подано у таблиці.
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Таблиця
Поточне оцінювання, самостійна робота, залік
Т1
С
7

Л
2

Т2
С/р
30

Л
2

С
7

С
7

С/р
30

Підсумковий
контроль

Сума

15

100

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

10. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Конспект лекцій – рукопис.
2. Методичні рекомендації з підготовки до семінарських занять з
дисципліни «Мотиваційний менеджмент і лідерство» – рукопис.
11. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основна
1. Біла книга національної освіти України / за заг. ред. В. Г. Кременя ; НАПН
України. – Київ : Інформ. Системи, 2010. – 340 с. – Бібліогр.: с. 315–337. – Із змісту:
підрозд. 2.2.3. Удосконалення навчально-методичного забезпечення дидактичного
процесу в школі / Топузов О. М., Ґудзик І. П., Ляшенко О. І. – С. 148–154.
2. Вішнікіна, Л. П. Навчальні моделі як засіб організації пізнавальної діяльності
школярів у процесі вивчення фізичної географії 13.00.02 «Теорія та методика навчання
географії» / Вішнікіна Любов Петрівна ; [наук. керівник Топузов Олег Михайлович] ;
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Анотація. Робоча навчальна програма курсу за вибором «Мотиваційний
менеджмент і лідерство» розроблена у відповідності до освітньо-наукової програми
«Теорія навчання в закладах загальної середньої і вищої освіти». Рівень вищої освіти третій (освітньо-науковий). Освітній ступінь - доктор філософії. Галузь знань - 01
Освіта/Педагогіка. Спеціальність - 014 Середня освіта. Кваліфікація - Доктор філософії у
галузі освіти.
Розроблена програма навчальної дисципліни «Мотиваційний менеджмент і
лідерство» складається з двох модулів. На вивчення навчальної дисципліни відводиться 30
годин / 1кредит за ЄКТС (лекції - 4год., семінарські заняття - 6 годин, самостійна робота –
20 годин. Форма контролю – залік). Вивчення навчальної дисципліни передбачено на
третьому курсі у 5 семестрі.
Метою навчальної дисципліни є розширення і поглиблення знань в галузі основ
теорії і практики мотиваційного менеджменту і лідерства; формування у майбутніх
докторів філософії компетентності з мотивації та розвитку лідерських якостей в
управлінні з різними категоріями працівників освіти; формування методологічної,
науково-методичної, викладацької та управлінської компетентностей, необхідних для
здійснення ефективної професійної та науково-дослідної діяльності у сфері управління
освітою тощо, які розкриваються в Модулі 1. Тема 1 Мотивація в системі функцій
управління закладом загальної середньої освіти та Модулі 2. Тема 2. Лідерство: природа,
стилі, підходи, поняття
У програмі описано: теми лекцій та семінарських занять і питання для розгляду,
тематику самостійних робіт – з розподілом навчальних годин, а також предметні
компетентності, які мають бути сформовані в аспірантів (інтегральна, загальні, фахові), та
програмні результати навчання, методи навчання і контролю, шкала балів, список
основної та додаткової літератури.
Abstract. The training syllabus of the elective course "Motivational Management and
Leadership" is developed in accordance with the curriculum "Theory of Education in General
Secondary and Higher Education". Level of higher education – the third (educational and
scientific). Educational degree – Doctor of Philosophy. Field of knowledge – 01 Education /
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Pedagogy. Specialty 014- Secondary Education. Qualification – Doctor of Philosophy in
Education.
The developed syllabus of the discipline "Motivational Management and Leadership"
consists of two modules. The study of the discipline takes 30 hours / 1 ECTS credit (lectures – 4
hours, seminars – 6 hours, independent work – 20 hours. Form of control – a credit). The study
of the discipline is provided in the third year in the 5th semester.
The purpose of the discipline is to expand and deepen knowledge in the field of basics of
theory and practice of motivational management and leadership; form in future doctors of
philosophy the competence of motivation and development of leadership skills in the
management of various categories of educators; form the methodological, scientific-methodical,
teaching and managerial competencies necessary for effective professional and research
activities in the field of education management, etc., which are disclosed in Module 1. Topic 1
Motivation in the system of management functions of general secondary education institution
and Module 2. Topic 2. Leadership: nature, styles, approaches, concepts
The syllabus describes topics of lectures and seminars and issues for consideration, topics
for independent work – with the distribution of teaching hours, as well as subject competencies
to be formed in graduate students (integral, general, professional), and learning outcomes,
teaching and control methods, scale, list of basic and additional literature.
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