
 
    
       

НАЗВА КУРСУ: Нова українська школа: актуальні проблеми управління закладом освіти 

КАФЕДРА: педагогіки і освіти 

ГАРАНТ ПРОГРАМИ: Задорожна-Княгницька Л.В, доктор педагогічних наук 

ОБСЯГ КУРСУ:  5 модулів 

Модуль 1. Стратегічні тенденції розвитку українського суспільства через призму освіти

                 1                                                                 16                                                  14 

кредит ЄКТС (30 годин)  контактна робота з викладачем самостійна робота 

 

Модуль 2. Концепція «Нова українська школа», Державний стандарт початкової освіти та 
програми (освітні та навчальні) початкової школи 

                 1                                                                 16                                                  14 

кредит ЄКТС (30 годин)  контактна робота з викладачем самостійна робота 

 

Модуль 3. Документаційний супровід функціонування закладу загальної середньої освіти в 
умовах реформування галузі освіти 

                 1                                                                 16                                                  14 

кредит ЄКТС (30 годин)  контактна робота з викладачем самостійна робота 

 

Модуль 4. Управління кадровою роботою закладу загальної середньої освіти, соціальні 
гарантії працівникам 

                 1                                                                 16                                                  14 

кредит ЄКТС (30 годин)  контактна робота з викладачем самостійна робота 
 
 
Модуль 5. Державно-громадське управління закладом загальної середньої освіти в умовах 
реформування галузі освіти України 



                 1                                                                 16                                                  14 

кредит ЄКТС (30 годин)  контактна робота з викладачем самостійна робота 
 
 

    ФОРМА НАВЧАННЯ МОВА ВИКЛАДАННЯ ФОРМА 
ОЦІНЮВАННЯ 

очна, дистанційна українська залік 
 

ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ: директори ЗЗСО та їх заступники 

ЗМІСТ КУРСУ: 

• Нормативно-правового забезпечення функціонування закладу загальної середньої освіти 

• Впровадження нових освітніх програм і стандартів 

• Прозорість фінансової діяльності закладу загальної середньої освіти 

• Створення сучасного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти 

• Кадрове забезпечення та вимоги до професійних компетентностей педагогічних 
працівників 

• Управління освітнім процесом, його навчально-методичне забезпечення та 
науковометодичний супровід 

• Електронний документообіг 

• Взаємодія влади та громади у створенні умов розвитку закладу загальної середньої освіти 

• Створення умов для здійснення державно-приватного партнерства в освіті 

• Побудови демократичної моделі управління закладом загальної середньої освіти 
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