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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників 

Характеристика дисциплін за фор-

мами навчання 

Денна Заочна 

Статус дисципліни (обов’язкова чи вибірко-

ва) 

обов’язкова (ОДФ 

2.05) 

обов’язкова (ОДФ 

2.05) 

Мова викладання українська українська 

Передумови вивчення навчальної дисциплі-

ни (які дисципліни мають передувати ви-

вченню) 

вихідна вихідна 

Рік навчання 1 1 

Семестр 2 2 

Загальний обсяг годин / кредитів 90/3 90/3 

Кількість змістовних модулів 2 2 

Годин на аудиторне вивчення 34 10 

Годин на самостійне вивчення 56 80 

Форма підсумкового контролю іспит іспит 

 

Предмет курсу: розкриття студентам знань про предмет і завдання управління 

освітнім процесом у початковій школі закладів загальної середньої освіти та організатор-

ську діяльність керівника (форми, методи, засоби і функції управління).  

Основний зміст дисципліни: курс передбачає два змістових модулі:  

1) Предмет і завдання управління освітнім процесом у початковій школі закладу за-

гальної середньої освіти,  

2) Організаторська діяльність керівника початкової школи. 

 

2. Мета та цілі дисципліни 
Мета: формування у майбутніх вчителів початкової школи управлінських знань і 

умінь з питань організації освітнього процесу, методичної роботи та керівництва науково-

методичною діяльністю у сучасній початковій школі, їх застосування на практиці; дати 

майбутньому фахівцю вичерпну, систематизовану інформацію про сучасні підходи до уп-

равління освітнім процесом у закладах загальної середньої освіти, прийнятті відповідних 

управлінських рішень щодо функціонування системи початкової освіти.  

Цілі: вивчення базових положень, необхідних у повсякденній діяльності вчителя як 

управлінця в рамках встановлених компетенцій, розширення, систематизування управлін-

ських знань магістрантів, засвоєння ними понять в процесі викладання дисципліни і само-

стійної роботи з основ управління освітнім процесом у початковій школі закладів загаль-

ної середньої освіти, які необхідні сучасному організатору освіти. 

 

3. Компетентності та за заплановані результати навчання 

 

Компетентності, що формуються:     

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

ЗК 2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 4.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 



ЗК 5.Здатність працювати автономно.    

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

нування системи освіти, усвідомлювати та поціновувати. 

СК-4. Здатність до педагогічного партнерства (наставництво, супервізія, інтервізія тощо), 

до організації роботи інклюзивного класу. 

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

вій освіті, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підхо-

дів, співпраці з різними соціальними інституціями, категоріями фахівців, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні технології та цифрові сервіси. 

едагогічного супроводу  навчання дітей з особливими освітніми потребами. 

СК-8. Здатність виявляти національну 

 й особистісну гідність, громадянську свідомість та активність: дбати про розвиток і фун-

кціонування освітянського громадянського суспільства як осередку духовного розвитку 

України; мати і відстоювати власну освітологічну позицію 

 

Програмні результати навчання: 

 ПРН 1. 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.  

          ПРН 2. Спілкуватися академічною українською та іноземною мовами в усній та пи-

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

взаєморозуміння, міжособистісної взаємодії 

ПРН 5. 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. 

         ПРН 7. Моделювати, створювати та підтримувати безпечне, ергономічне, інклюзив-

не освітнє середовище початкової школи. 

        ПРН 11. Демонструвати цілісне уявлення про досягнення сучасних методологічних 

вчень, основні етапи  і особливості розвитку філософії освіти, володіти основними світо-

глядними орієнтирами в розвитку сучасної освіти. 

 

Результати навчання - деталізовані програмні результати навчання із зазначен-

ням рівня їх сформованості: 

знати:  
загальні підходи і принципи щодо сутності і структури поняття «управління закла-

дом загальної середньої освіти»; сукупність форм, методів, засобів і функцій управління 

закладами початкової освіти в умовах інноваційного розвитку; основні алгоритми органі-

заторської діяльності керівника початкової школи, можливості використанню сучасних 

педагогічних технологій, що застосовуються в закладах освіти та при управління ними; 

традиційні і новітні підходи до організації та супроводу освітнього процесу у ЗСО; основ-

ні форми організації освітнього процесу в початковій школі, його структура, організаційні 

ланки, планування і прогнозування; основи організації і ведення методичної роботи та на-

укової діяльності; організацію планування і обліку навчальної, виховної, методичної, нау-

кової та інших видів діяльності педагогічних працівників; 

уміти: реалізовувати у своїй педагогічній діяльності вимоги керівних документів з 

організації освітнього процесу у початковій школі ЗЗСО; використовувати прогресивні 

підходи до організації освітнього процесу при вивченні предметів; правильно планувати 

свій робочий час, розробляти основні алгоритми організації навчально-виховного процесу 

та методичної роботи, проєктно облаштовувати  навчальний рік.  

володіти:  



цілісним обсягом знань з питань управління освітнім процесом у початковій  школі 

ЗЗСО, власною освітньою позицією, яка розгортає освітній процес до рівня всезагальності 

розуміння людини і людяності, гуманізму і фундаментальних цінностей. 

 

4. Зміст програми навчальної дисципліни «Управління освітнім процесом в 

початковій школі закладів загальної середньої освіти» за змістовими модулями та 

темами  

 

Змістовий модуль 1. Предмет і завдання управління освітнім процесом у поча-

тковій школі ЗЗСО 

 

Тема 1. Циклічний характер управління освітнім процесом у сучасному ЗЗСО: 

початкова ланка 

Що таке школа. Принципи управління сучасною школою. Що таке управління. Що 

таке система. Що таке управлінський цикл. Дидактична структура освітнього процесу 

ЗЗСО: початкова школа. З досвіду управління школою (Г.Гегель, С. Френе, А.С. Макарен-

ко,  В.О. Сухомлинський та ін.). 

Література: 1-5; 9; 26. 

 

Тема 2. Структура, функції і методи внутрішньошкільного управління 

Зовнішнє і внутрішнє управління школою. Структура внутрішньошкільного управ-

ління. Функції управління. Методи внутрішньо-шкільного управління: початкова школа. 

Література: 1-5; 13; 27; 34. 

  

Змістовий модуль 2. Організаторська діяльність керівника початкової школи 

  

Тема 3. Організаторська діяльність керівника початкової школи і шляхи її 

демократизації 

Основи наукової організації педагогічної праці. Організація навчально-виховного 

процесу в початковій школі як функція управління. Цілі і завдання удосконалення систе-

ми управління початкової школи з позиції НОП. Діяльність педагогічної ради школи в на-

прямі розвитку початкової освіти. 

 Література: 1-5; 14; 17; 42. 

 

Тема 4. Організація методичної роботи в початковій школі  

Зміст, завдання  та роль методичної роботи в початковій школі. Функції методичної 

роботи в початковій школі. Напрями методичної роботи. Форми методичної роботи в по-

чатковій школі. 

Література: 1-5; 10; 27. 

 

Тема 5. Контрольно-аналітична діяльність керівника початкової школи  

Сутність контрольно-аналітичної діяльності шкільної адміністрації. Структура вну-

трішньошкільного контролю. Системний підхід до аналізу уроку як засіб керування про-

цесом навчання. Схеми аналізу уроків. Вивчення системи роботи вчителя. Накази по дія-

льності початкової школи «Про систему роботи вчителя». 

Література: 1-5; 7; 27. 

 

Тема 6. Шкільний педагогічний колектив і організація його роботи над науко-

во-методичною проблемою  

Шкільний педагогічний колектив як психолого-педагогічна проблема. Характерис-

тика сучасних підходів до реалізації науково-методичної проблеми закладу. Основні етапи 

роботи над науково-методичною проблемою початкової школи. 



Література: 1-5; 42. 

 

Тема 7. Організація виховної роботи як складової освітньої системи початко-

вої школи 

Виховна система: сутність, структура, характеристика основних компонентів. Тех-

нологія моделювання виховної системи. Виховна система «Світ-семицвіт» Профільно-

диференційованої школи №3 м. Кременчука. 

Література: 1-5; 31; 37; 40. 

 

Тема 8. Дослідницька робота в початковій школі  

Організація експериментальної роботи початкової школи. Поширення передового 

педагогічного досвіду самоусвідомлення педагогічної дії. Психолого-просвітницька та на-

уково-практична робота в педагогічному колективі: початкова школа.  

Література: 1-5; 13; 19; 21; 38; 43; 44. 

 

5. Структура навчальної дисципліни «Управління освітнім процесом у зага-

льноосвітньому закладі» 

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

М
К

. 
*
) 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  

у тому числі 
усьо-

го 

у тому числі 

л с 
ла

б 
інд с.р. л с 

ла

б 

ін

д 
с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Змістовий модуль  1. Предмет і завдання управління освітнім проце-

сом у початковій школі ЗЗСО  

Тема 1. Цикліч-

ний характер уп-

равління освітнім 

процесом у сучас-

ному ЗЗСО: поча-

ткова ланка 

10 4 2   6 10 1    9 К, У 

Тема 2. Структу-

ра, функції і мето-

ди внутрішньо-

шкільного управ-

ління 

12 2 2   6 10 1    9 
К, 

У, Т 

Разом за змісто-

вим модулем 1   
22 6 4   12 20 2    18  

Змістовий модуль 2.  Організаторська діяльність керівника початкової школи  

Тема 3. Організа-

торська діяльність 

керівника почат-

кової школи і 

шляхи її демокра-

тизації 

10 2 2   10 10 1    9 К, У 

Тема 4. Організа-

ція методичної ро-

боти в початковій 

школі 

10 2 2   10 10 1    9 К, У 

Тема 5. Контро- 12 2 2   6 15 2    13 К 



льно-аналітична 

діяльність керів-

ника початкової 

школи 

Тема 6. Шкільний 

педагогічний ко-

лектив і організа-

ція його роботи 

над науково-

методичною про-

блемою 

11 2 2   6 10 1    9 К 

Тема 7. Організа-

ція виховної робо-

ти як складової 

освітньої системи 

початкової школи 

8 2 2   6 10 1    9 К 

Тема 8. Дослідни-

цька робота в по-

чатковій школі 

15 2 2   6 15 2    13 
КР, 

ПК 

Разом за змісто-

вим модулем 2 
68 12 12   44 70 8    62  

Всього год.: 90 18 16   56 90 10    80  

Форми контролю: усне опитування – У 

                                контрольні роботи – КР 

                                перевірка конспектів – ПК 

                                тестування – Т 

                                колоквіум – К 

*) М.к. – модульний контроль відбувається в складі семінарських занять. 

 

6. Теми лекцій 

№ те-

ми 

Назва теми Час (год.) Максим. 

к-ть балів 
Денна Заочна 

1 Циклічний характер управління освітнім 

процесом у сучасному ЗЗСО: початкова 

ланка 

4 1 2 

2 Структура, функції і методи внутріш-

ньошкільного управління 

2 1 1 

3 Організаторська діяльність керівника по-

чаткової школи і шляхи її демократизації 

2 1 1 

4 Організація методичної роботи в почат-

ковій школі  

2 1 1 

5 Контрольно-аналітична діяльність керів-

ника початкової школи  

2 2 1 

6 Шкільний педагогічний колектив і орга-

нізація його роботи над науково-

методичною проблемою  

2 1 1 

7 Організація виховної роботи як складової 

освітньої системи початкової школи 

2 1 1 

8 Дослідницька робота в початковій школі 2 2 2 

         Разом год.:           

 
18 10 10 



7. Теми семінарських занять 

 

№ те-

ми 

Назва теми Час (год.) Максим. 

к-ть балів 
Денна Заочна 

            Змістовий модуль1. Предмет і завдання управління освітнім процесом у 

початковій школі ЗЗСО 

 

1 

 

Циклічний характер управління освіт-

нім процесом у сучасному ЗЗСО: поча-

ткова ланка 

Що таке школа. Принципи управління 

сучасною школою. Що таке управління. 

Що таке система. Що таке управлінський 

цикл. Дидактична структура освітнього 

процесу ЗЗСО: початкова школа. З досві-

ду управління школою (Г.Гегель, С. Фре-

не, А.С. Макаренко,  В.О. Сухомлинсь-

кий та ін.). 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

3 

2 Структура, функції і методи внутріш-

ньошкільного управління 

Зовнішнє і внутрішнє управління шко-

лою. Структура внутрішньошкіль-ного 

управління. Функції управління. Методи 

внутрішньо-шкільного управ-ління: по-

чаткова школа. 

 

 

 

2 

  

 

 

4 

           Змістовий модуль 2.  Організаторська діяльність керівника початкової 

школи 

 

3 
Організаторська діяльність керівника 

початкової школи і шляхи її демокра-

тизації 

Основи наукової організації педагогічної 

праці. Організація навчально-виховного 

процесу в початковій школі як функція 

управління. Цілі і завдання удосконален-

ня системи управління початкової школи 

з позиції НОП. Діяльність педагогічної 

ради школи в напрямі розвитку початко-

вої освіти. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

3 

4 Організація методичної роботи в поча-

тковій школі  

Зміст, завдання  та роль методичної робо-

ти в початковій школі. Функції методич-

ної роботи в початковій школі. Напрями 

методичної роботи. Форми методичної 

роботи в початковій школі. 

 

 

 

2 

  

 

 

4 

5 Контрольно-аналітична діяльність ке-

рівника початкової школи  

Сутність контрольно-аналітичної діяль-

ності шкільної адміністрації. Структура 

внутрішньошкільного контролю. Систе-

мний підхід до аналізу уроку як засіб ке-

рування процесом навчання. Схеми ана-

лізу уроків. Вивчення системи роботи 

 

 

 

 

2 

 1 



вчителя. Накази по діяльності початкової 

школи «Про систему роботи вчителя». 

6 Шкільний педагогічний колектив і ор-

ганізація його роботи над науково-

методичною проблемою  

Шкільний педагогічний колектив як пси-

холого-педагогічна проблема. Характе-

ристика сучасних підходів до реалізації 

науково-методичної проблеми закла-

ду. Основні етапи роботи над науково-

методичною проблемою початкової шко-

ли. 

 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

 

1 

7 Організація виховної роботи як скла-

дової освітньої системи початкової 

школи 

Виховна система: сутність, структура, 

характеристика основних компонентів. 

Технологія моделювання виховної систе-

ми. Виховна система «Світ-семицвіт» 

Профільно-диференційованої школи №3 

м. Кременчука. 

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

8 Дослідницька робота в початковій 

школі  

Організація експериментальної роботи 

початкової школи. Поширення передово-

го педагогічного досвіду самоусвідом-

лення педагогічної дії. Психолого-

просвітницька та науково-практична ро-

бота в педагогічному колективі: початко-

ва школа.  

 

 

 

 

2 

  

 

 

 

2 

         Разом год.:           

 
16 - 20 

 

8. Теми практичних занять 

Теми практичних занять не заплановано. 

 

9. Теми лабораторних занять 

Теми лабораторних занять не заплановано. 

 

10. Орієнтовний розподіл часу самостійної роботи 

 

№ 

п/п 
Види робіт 

Кількість годин 

Денна Заочна 

1. Опрацювання програмного матеріалу, що не викла-

дається в лекціях 
10 15 

2. Виконання індивідуального завдання 10 15 

3.  Підготовка до поточних семінарських занять 10 15 

4. Підготовка до модульної діагностики 10 15 

5. Підготовка до підсумкового контролю 16 20 

Всього 56 80 

 



Перелік питань для самостійного вивчення та розподіл часу самостійної робо-

ти 

 

1. Принципи управління сучасною школою (Т. 1). 

2. З досвіду управління школою (Г.Гегель, С. Френе, А.С. Макаренко,  В.О. Сухом-

линський та ін.) (Т. 1). 

3. Структура внутрішньошкільного управління (Т. 2).  

4. Основи наукової організації педагогічної праці (Т. 3).  

5. Організація роботи педагогічної ради школи (Т. 3). 

 6. Напрями методичної роботи (Т. 4).  

7. Форми методичної роботи в школі (Т. 5). 

8. Системний підхід до аналізу уроку як засіб керування процесом навчання.  

9. Схеми аналізу уроків (Т. 6).  

10. Вивчення системи роботи вчителя (Т. 6).  

11. Накази по школі «Про систему роботи вчителя» (Т. 6). 

12. Основні етапи роботи над науково-методичною проблемою (Т. 6). 

13. Організація виховної роботи як складової освітньої системи школи (Т. 7). 

14. Організація експериментальної роботи школи (Т. 8).  

15. Поширення передового педагогічного досвіду (Т. 8).  

 

 

11. Індивідуальні навчально-дослідні та науково-дослідні завдання  

  

Важливою формою самостійної роботи студентів є виконання індивідуального на-

вчально-дослідного завдання у вигляді реферативного дослідження на обрану тему.   

  

Критерії оцінювання виконання індивідуального завдання   

 
№  з/п  

 

Критерії оцінювання роботи Максимальна кі-

лькість балів 

1 Обґрунтування актуальності, формулювання мети, завдань та визначен-

ня методів дослідження   

4 

2 Критичний аналіз суті та змісту першоджерел. Виклад фактів, ідей, ре-

зультатів досліджень в логічній послідовності. Аналіз сучасного стану 

дослідження проблеми, розгляд тенденцій подальшого розвитку даного 

питання 

5 

3 Дотримання правил реферуванням наукових публікацій. 2 

4 Доказовість висновків, обґрунтованість власної позиції, пропозиції щодо 

розв’язання проблеми, визначення перспектив дослідження 

7 

5 Дотримання вимог щодо технічного оформлення структурних елементів 

роботи (титульний аркуш, план, вступ, основна частина, висновки, дода-

тки (якщо вони є), список використаних джерел) 

2 

Разом  20 

 

Орієнтовна тематика індивідуальних завдань 

 

(Реферат, обсяг до 10 стор. А-4, кг 14, інт. 1,5, література до 15 найменувань)    

1. З досвіду управління школою: Г.Гегель. 

2. З досвіду управління школою: С. Френе. 

3. З досвіду управління школою: А.С. Макаренко. 

4. З досвіду управління школою: В.О. Сухомлинський. 

5. Виховна система сільської школи С. Рачинського. 

6. Школа Левицької в Царському селі. 

7. Гімназія Карла Мая. 

8. Виховна система Вашої школи. 



12. Основні форми і методи навчання 

Лекція: вступна,   інформуюча, конкретизуюча, систематизуюча, проблемна, оглі-

дова (в залежності від ступеня опанування змісту освіти слухачами лекція містить той 

елемент або ряд елементів, що найкращим чином забезпечує досягнення освітньої мети).  

Семінар: просемінар, семінар конкретизації і поглиблення наукових знань, семінар 

узагальнення наукових знань, семінар конкретизації наукових знань, семінар систематиза-

ції наукових знань, семінар дослідницького типу (в залежності від ступеня опанування 

змісту освіти слухачами семінар містить той елемент або ряд елементів, що найкращим 

чином забезпечує досягнення освітньої мети).  

Методи навчання (згідно класифікації методів навчання за М.М. Скаткіним і 

І.Я. Лернером) за характером навчально-пізнавальної діяльності учнів є такі: пояснюваль-

но-ілюстративний (інформаційно-рецептивний), відтворюючий (репродуктивний), про-

блемного викладу, евристичний, дослідницький.  

Акцент на використання методів проблемного викладу, евристичного, дослідниць-

кого. Умовою застосування їх є обов’язковість створення для слухачів проблемної ситуа-

ції. При цьому наукова проблема розуміється як така, що потребує для свого вирішення 

«абсолютно нових» знань, не відомих науці. 

 Методи діагностики: колоквіум, контрольна робота, виконання індивідуального 

завдання, екзамен. 
 

13. Методи контролю  

Атестація студентів розділяється на поточний модульний контроль (ПМК) та під-

сумковий семестровий контроль знань (екзамен).   

У відповідності до «Положення про поточний та підсумковий контроль знань сту-

дентів відповідно до загальноєвропейських стандартів, визначених системою залікових 

кредитів (ECTS)», підсумковий семестровий контроль здійснюється як сумарне оцінюван-

ня за результатами ПМК, проведених протягом семестру. 

Підсумкова оцінка складається з суми балів, отриманих протягом семестру, за ви-

конання модульних контрольних робіт, індивідуального завдання і складання екзамену. 

Вона переводиться у відповідну оцінку.  
 

14. Критерії оцінювання навчальних досягнень у ході поточного контролю 
 

На семінарських заняттях студенти виконують індивідуальні або групові завдан-

ня. 

Рівень знань оцінюється наступним чином: 

Сума білів 90%-100%, від визначеного максимального балу і за національною 

шкалою відповідає «відмінно» ставиться у випадку якщо студент на теоретичні пи-

тання дає обґрунтовані, вичерпні, логічно побудовані відповіді, при вирішення прак-

тичних завдань застосовує наукові теоретичні положення з дисципліни, здійснює 

міждисциплінарні зв’язки; тестові завдання вирішує не менш ніж на 90%, правиль-

ними, демонструє знання підручників, посібників, інструкцій, проводить узагаль-

нення і висновки, дотримується дедлайнів у виконання практичних завдань, не має 

пропусків без поважних причин. 

Сума балів від 75%до 89% від визначеного максимального балу і за національ-

ною шкалою відповідає «добре» ставиться якщо студент володіє матеріалом з дис-

ципліни, але припускається незначних похибок у його прикладному застосуванні, 

проте може виправити їх самостійно. Пропуски без поважних причин відсутні, дед-

лайни дотримані. 

Сума балів від 60% до 74% від визначеного максимального балу і за національ-

ною шкалою «задовільно» ставиться якщо студент відповідає невпевнено, відчуває 

труднощі у наведенні прикладу або вирішує завдання тесту не менше ніж на 60%. 

Пропуски без поважних причин відсутні, дедлайни дотримані. 



Сума балів від 35% до 59% від визначеного максимального балу і за національ-

ною шкалою «незадовільно», з можливістю перездачі ставиться якщо студент відпо-

відає невпевнено, плутається у визначеннях і поняттях, не може аргументувати від-

повідь. Є пропуски без поважних причин, випадки порушення дедлайнів. 

Сума балів від 1%до 34% від визначеного максимального балу і за національ-

ною шкалою «незадовільно» але без можливості повторного складання – коли сту-

дент плутається у поняттях та визначеннях, не володіє основними положеннями дис-

ципліни, не користується рекомендованою літературою, має пропуски без поважних 

причин, порушує дедлайни. 
 

Розподіл балів за змістовними модулями, темами та формами діагностики 

Модулі, теми та форми діагностики Максимальна кількість балів 

1 семестр 

Змістовний модуль 1 

Тема 1, колоквіум 
 сумарно за теми 1-2 

Тема 2, колоквіум 

Підсумкове модульне тестування 9 

Змістовний модуль 2 

Тема 3, колоквіум 

сумарно за теми 3-8 

Тема 4, колоквіум 

Тема 5, колоквіум 

Тема 6, колоквіум 

Тема 7, колоквіум 

Тема 8, виступи з проблеми 

Підсумкове модульне тестування 21 

Індивідуальне завдання 20 

Усього за роботу на семінарських занят-

тях 50 

Робота на лекціях 10 

Іспит 40 

Разом 100 

 

15. Шкала підсумкового оцінювання 

Поточний та підсумковий контроль знань і умінь  здобувачів вищої освіти з дисци-

пліни «Філософія освіти» здійснюється відповідно до EKTS навчання та 100 бальною рейти-

нговою шкалою. 

Рейтинг студента із курсу навчальної дисципліни визначається за 100 бальною 

шкалою: сума балів отримана за семестр (поточний контроль) + сума балів отримана за 

екзамен/залік (підсумковий контроль).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 бальна EKTS 
Національна 

шкала 

90-100 А відмінно   5 

82-89 Б добре  4 

75-81 С добре 4 

67-74 Д задовільно  3 

60-66 Е задовільно 3 

35-59 Fх незадовільно 2 

  1-34 F незадовільно 2 



16. Орієнтовний перелік питань підсумкового контролю 

 

1. У чому полягає циклічний характер управління освітнім процесом у загальноос-

вітньому закладі 

2. Що таке школа. Принципи управління сучасною школою.  

3. Що таке управління. Що таке система. Що таке управлінський цикл.  

4. Дидактична структура освітнього процесу.  

5. З досвіду управління школою (Г.Гегель, С. Френе, А.С. Макаренко,  В.О. Сухом-

линський та ін.). 

6. У чому полягає зовнішнє і внутрішнє управління школою.  

7. Структура внутрішньошкільного управління.  

8. Функції управління.  

9. Методи внутрішньо-шкільного управління. 

10. Необхідність запровадження наукової організації педагогічної праці.  

11. Організація навчально-виховного процесу як функція управління.  

12. Цілі і завдання удосконалення системи управління школи з позиції НОП.  

13. Організація роботи педагогічної ради школи. 

 14. Зміст, завдання  та роль методичної роботи в школі. 

15. Функції методичної роботи в школі.  

16. Напрями методичної роботи.  

17. Форми методичної роботи в школі. 

18. Сутність контрольно-аналітичної діяльності шкільної адміністрації.  

19. Структура внутрішньошкільного контролю.  

20. Системний підхід до аналізу уроку як засіб керування процесом навчання. Схе-

ми аналізу уроків.  

21. Вивчення системи роботи вчителя. Накази по школі «Про систему роботи вчи-

теля». 

22. Шкільний педагогічний колектив і організація його роботи над науково-

методичною проблемою  

23. Виховна система: сутність, структура, характеристика основних компонентів.  

24. Технологія моделювання виховної системи. Виховна система школи (ваш прик-

лад).  

25. Дослідницька робота в школі. Організація експериментальної роботи школи.  

26. Поширення передового педагогічного досвіду. 

27. Науково-просвітницька та науково-практична робота в педагогічному колекти-

ві.  

17. Методичне забезпечення (НМКД) 

- Програма навчальної дисципліни.  

- Робоча програма навчальної дисципліни. 

- Екзаменаційні матеріали. 

- Модульні контрольні роботи. 

- Конспект лекцій.  

- Матеріали для проведення семінарських занять. 
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