
 

(Ф 21.01 - 02) 

 Силабус навчальної дисципліни 

 «ПЕДАГОГІКА УПРАВЛІННЯ» 

Спеціальність: 281 Публічне управління та адміністрування 

Галузь знань:  28  Публічне  управління  та  адміністрування 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вільного вибору студента (блок 2) 

Курс 1 (перший) 

Семестр 2 (перший) 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

4 кредити/120 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Студенти отримають базові знання про формування системи теоретичних 

знань та практичних умінь, необхідних для виконання функціональних 

обов’язків держуправлінця в закладах освіти України; про формування 

особистості громадянина, світогляду, життєвих настанов і орієнтирів; 

навчаться розумінню та усвідомленню сучасної парадигми виховання й освіти 

в Україні; опануванню теоретико-методологічною та методичною основою 

національної системи освіти; а також  ознайомляться з нормативно-правовою 

базою у сфері освіти. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на надання базових знань щодо забезпечення теоретичної і 

практичної підготовки студента до виконання функціональних обов’язків 

держуправлінця в закладах освіти України; на створення умов, наближених до 

практичної професійної діяльності; а також на забезпечення творчого 

розвитку особистості студента.  

Чому можна 

навчитися 

(результати 

навчання) 

Студенти зможуть планувати та організовувати навчально-виховну роботу у 

відповідності з основними педагогічними закономірностями та принципами в 

навчальних закладах України; планувати педагогічну діяльність, доцільно 

визначати мету, завдання та зміст; ефективно керувати діяльністю і 

спілкуванням учнівської молоді, спрямовуючи їх розвиток;  організовувати 

учнів на виконання поставлених завдань;  аналізувати педагогічні ситуації, 

результати виховання і навчання, вивчати учнів і учнівську групу; 

підвищувати творчу активність учнівської молоді; цілеспрямовано 

опрацьовувати наукову, психолого-педагогічну базу для впровадження 

інноваційних методів керування закладів освіти.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Отримані знання дозволяють грамотно застосовувати нові знання, розвивати 

професійний, інтелектуальний і культурний рівні, проводити дослідження на 

відповідному рівні, ефективно організовувати групову роботу публічної 

організації, формувати міждисциплінарну команду та налагоджувати 

ефективні комунікації (співзвучно з компетентностями в робочій програмі 

навчальної дисципліни). 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Вступ. Загальна характеристика педагогічної діяльності. 
Педагогіка як наука і навчальна дисципліна. Методологія педагогіки. Система 
та структура освіти України. Нормативно-правова база у сфері освіти України. 
Інновації в освіті. Управління в галузі освіти. Наукові засади внутрішкільного 
управління. Керівництво загальноосвітніми навчально-виховними закладами. 
Зміст освіти. Педагогічний процес як система і цілісне явище. Теорія 
навчання. Виховання у цілісному педагогічному процесі. Концепції 
виховання. Теорія навчання: види, типи, системи, теорії. Теорія виховання: 
напрями, види, типи. Форми організації і методи реалізації цілісного 



педагогічного процесу. Формування базової культури особистості в цілісному 
педагогічному процесі. Технологія педагогічного спілкування та встановлення 
педагогічно доцільних взаємовідносин.  

Види занять:  лекції, семінарські  

Методи навчання: навчальна дискусія 

Форми навчання: очна, заочна 

Пререквізити Комунікації в публічному управлінні. 

Пореквізити Знання цієї дисципліни можуть бути використані під час написання 

магістерської роботи 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та 

фонду НТБ НАУ 

1. Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність": набрав 

чинності 16 січня 2016 року : відповідає офіц. Тексту / Книга.- Харків: 

Право,2016. 

2.Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата звернення 13.05.2020).  

3. www.nbuv.gov.ua – сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського 

4. www.librari.ukma.kiev.ua – сайт наукової бібліотеки НаУКМА 

Локація та 

матеріально-технічне 

забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання 

Семестровий 

контроль, 

екзаменаційна 

методика 

РГР, залік 

Кафедра Публічного управління та підприємництва (601) 

Факультет Програмної інженерії та бізнесу (№6) 

 

Викладач(і) ПІБ: КУПРІЯНОВА ВАЛЕНТИНА СЕРГІЇВНА 

Посада: доцент 

Вчений ступінь: кандидат економічних наук 

Профайл викладача: 

Тел.: (057)788-46-24 

E-mail: k601@khai.edu 

Робоче місце:404 ім 

Оригінальність 

навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  

 

 

Розробник, 

к.е.н., доцент          Купріянова В.С. 

 

Завідувач кафедри, 

д.н. з держ. упр., професор       Ковальчук В.Г. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.librari.ukma.kiev.ua/
mailto:k601@khai.edu

