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Назва дисципліни Сучасні моделі освіти 

Назва дисципліни (англ.) Modern Models of Education 

Кафедра, ПІБ викладача Кафедра загальноосвітньої підготовки 

Мартинець Л.А. 

Анотація дисципліни (до 

200 слів) 

Курс спрямований на розуміння теоретичних 

основ теорії моделювання, змісту популярних 

сучасних моделей освіти, інноваційних освітніх 

систем в Україні. 

Цей курс є унікальним, оскільки пропонує 

здобувачу познайомитися з популярними 

моделями освіти України та зарубіжжя. 

Кожна лекція для зручності буде поділена на 

невеличкі блоки і проведена у нестандартній 

формі. Наприкінці курсу кожний здобувач 

зможе створити та захистити свій власний 

освітній проєкт. 

Компетентності, які формує 

дисципліна 

К01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

К02 Здатність використовувати у професійній 

діяльності основні положення теорії 

моделювання. 

К03. Здатність керувати 

навчальними/розвивальними проєктами. 

Програмні результати 

навчання 

ПРН01. Володіти навичками стимулювання 

пізнавального інтересу, мотивації до навчання, 

професійного самовизначення та саморозвитку 

здобувачів освіти.  

ПРН02. Володіти теоретичними та науковими 

основами теорії моделі та моделювання, уміти 

проектувати і реалізувати 

навчальні/розвивальні проєкти.  

Кредити ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Вечірня/Заочна) 

14/4 

Семінарських годин 

(Вечірня/Заочна) 

14/4 

 



 

Назва дисципліни Професійна діяльність менеджера освіти 

Назва дисципліни 

(англ.) 

Professional Activity of an Education Manager 

Кафедра, ПІБ 

викладача 

Кафедра загальноосвітньої підготовки 

Мартинець Л.А. 

Анотація дисципліни 

(до 200 слів) 

Сформувати комплекс знань щодо змісту, специфіки і 

напрямів оптимізації професійної діяльності 

менеджерів освіти. 

Курс розроблений для здобувачів ступеня освіти 

«доктор філософії». Викладання курсу спрямоване на 

набуття здобувачами ґрунтовних знань та умінь, 

необхідних для здійснення успішної управлінської 

діяльності в середовищі закладів освіти. Тому у курсі 

представлено огляд теоретичних управлінських 

концепцій, принципів, методів, нормативних засад й 

створено умови для вивчення та інструментів, що 

необхідні для практичної діяльності. 

Компетентності, які 

формує дисципліна 

К01. Здатність обирати та використовувати концепції, 

методи та інструментарій менеджменту освіти. 

К02. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації, приймати ефективні управлінські рішення 

та забезпечувати їх реалізацію. 

К03. Формулювати мету професійного і особистісного 

розвитку, оцінювати власні потенційні можливості 

реальність обраних способів і шляхів розв’язання 

поставлених завдань. 

Програмні 

результати навчання 

ПРН1. Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи, інструментарій їх вирішення.  

ПРН2. Демонструвати лідерські навички та вміння 

працювати у команді, взаємодіяти з людьми, впливати 

на їх поведінку для вирішення професійних задач.  

Кредити ЄКТС 3 

Форма контролю залік 

Лекційних годин 

(Вечірня/Заочна) 

14/4 

Семінарських годин 

(Вечірня/Заочна) 

14/4 

 


