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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни  

за формами навчання 

денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання  українська 

Загальний обсяг кредитів / годин  4 / 120 

Курс  1 

Семестр  2 

Кількість змістових модулів з розподілом:  4 

Обсяг кредитів  4 

Обсяг годин, в тому числі:  120 

Аудиторні  16 

Модульний контроль  8 

Семестровий контроль  - 

Самостійна робота  96 

Форма семестрового контролю  залік 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання дисципліни «Державно-громадське управління закладом освіти» є 

формування професійних компетенцій сучасного керівника закладу освіти щодо забезпечення 

ефективної взаємодії та реалізації законодавчих прав учасників освітнього процесу. 

 

Завданнями вивчення дисципліни є оволодіння такими компетентностями:  

Інтегральна 

компетентність 

Здатність особи розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту освіти або у процесі навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеності 

умов і вимог 

 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК-2 – Здатність до спілкування з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної 

діяльності 

ЗК-4 – Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети 

ЗК-5 – Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

СК-2 – Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація (заклад освіти) визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани 

СК-3 – Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та ефективного 

самоменеджменту 

 СК-10 – Здатність до управління організацією (закладом освіти) та її 

розвитком 

 

СК(У) 11. Здатність до розвитку цифрової компетентності та 

медіаграмотності менеджерів закладів освіти 

 СК(У) 13. Здатність до забезпечення державно-громадського управління у 

сфері освіти з метою задоволення суспільних інтересів громади  
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3. РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА ДИСЦИПЛІНОЮ 

Програмні результати навчання дисципліни «Державно-громадське управління закладом 

освіти» надані в нижченаведеній таблиці. 

РН-1 – Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах 

РН-5 – Планувати діяльність організації (закладу освіти) в стратегічному та тактичному 

розрізах 

РН-7 – Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті. 

РН-11 – Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу 

РН12 - Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом закладу 

освіти) 

РН(У)14. Вміти добирати та використовувати сучасні цифрові інструменти та освітні 

технології при здійсненні дистанційного навчання 

РН(У)16. Забезпечувати державно-громадське управління у сфері освіти та співпрацю з 

громадами 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

Усього 
у тому числі 

л сем пр лаб м.к. с.р. 

Змістовий модуль 1. 

Основи державно-громадського управління закладом освіти 

Тема 1.1. Нормативне забезпечення 

державно-громадського управління 
16 1 - 2 - 1 12 

Тема 1.2. Роль державно-громадського 

управління у сфері освіти  
14 1 - - - 1 12 

Усього за змістовим модулем 1: 30 2 - 2 - 2 24 

Змістовий модуль 2 

Суб’єкти державно-громадського управління закладом освіти 

Тема 2.1. Органи державної влади та 

місцевого самоврядування 
16 1 2  - 1 12 

Тема 2.2. Громадські об’єднання 

(інститути громадянського суспільства) 
14 1 - - - 1 12 

Усього за змістовим модулем 2: 30 2 2 - - 2 24 

Змістовий модуль 3. 

Органи державно-громадського управління закладом освіти 

Тема 3.1. Форми органів державно-

громадського управління у сфері освіти 
16 1 2  - 1 12 

Тема 3.2. Повноваження органів 

державно-громадського управління у 

сфері освіти 

14 1 - - - 1 12 

Усього за змістовим модулем 3: 30 2 2  - 2 24 

Змістовий модуль 4. 

Громадський Бюджет, як інструмент взаємодії державно- 

громадського управління закладом освіти 

Тема 4.1. Громадський Бюджет, як 

інструмент взаємодії державно- 

громадського управління закладом освіти 

16 1 - 2 - 1 12 

Тема 4.2. Основні норми Положення про 

Громадський Бюджет Етапи реалізації 

Громадського Бюджету 

14 1 - - - 1 12 

Усього за змістовим модулем 4: 30 2 - 2 - 2 24 

Контрольне випробування – залік         

Усього годин 120 8 4 4 - 8 96 

 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 

ОСНОВИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

 

Тема 1.1. Нормативне забезпечення державно-громадського управління  

Лекція (1 год.) 
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Вступ. Визначення поняття державно-громадського управління. Нормативно-правові акти 

у сфері державно-громадського управління в освіті. 

Основні поняття теми: державно-громадське управління. 

 

Тема 1.2. Роль державно-громадського управління у сфері освіти 

Лекція (1 год.) 
Мета державно-громадського управління у сфері освіти. Принципи здійснення державно-

громадського управління. Види громадського самоврядування у сфері освіти. 

Основні поняття теми: громадське самоврядування.  

 

Змістовий модуль 2 

СУБ’ЄКТИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ 

ОСВІТИ 

 

Тема 2.1. Органи державної влади та місцевого самоврядування 

Лекція (1 год.). 

Державні органи управління освітою. Органи місцевого самоврядування. Функції 

органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Основні поняття теми: державне управління освітою, управління освітою 

територіальних громад. 

 

Тема 2.2. Громадські об’єднання (інститути громадянського суспільства) 

Лекція (1 год.). 

Поняття громадських об’єднань. Класифікація інститутів громадянського суспільства. 

Основні поняття теми: громадянське об’єднання. 

 

 

Змістовий модуль 3 

ОРГАНИ ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ 

Тема 3.1. Форми органів державно-громадського управління у сфері освіти 

Лекція (1 год.). 

Поняття органів державно-громадського управління. Класифікація органів державно-

громадського управління у сфері освіти. 

Основні поняття теми: орган державно-громадського управління. 

 

Тема 3.2. Повноваження органів державно-громадського управління у сфері освіти 

Лекція (1 год.). 

Порядок створення органів державно-громадського управління. Функції органів державно-

громадського управління у сфері освіти.  

Основні поняття теми: функції органу державно-громадського управління. 

 

Змістовий модуль 4 

ГРОМАДСЬКИЙ БЮДЖЕТ, ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВНО-

ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ  

Тема 4.1. Основні норми Положення про Громадський Бюджет 

Лекція (1 год.). 

Загальні положення. Учасники, етапи та параметри. Електронна система.  

Основні поняття теми: громадський бюджет. 
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Тема 4.2. Етапи реалізації Громадського Бюджету 

Лекція (1 год.). 

Подання проєктів. Експертиза проєктів. Голосування. Визначення переможців. 

Планування реалізації проєктів-переможців. Реалізація та звітування. 

Основні поняття теми: громадський проєкт, команда громадського проєкту, експертиза 

проєктів. 

 

6. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

 

 

 

Вид діяльності студента 
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Відвідування лекцій 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Відвідування семінарських занять 1   1 1 1 1   

Відвідування практичних занять 1 1 1     1 1 

Робота на семінарському занятті 10   1 10 1 10   

Робота на практичному занятті 10 1 10     1 10 

Виконання контрольних завдань 

для самостійної роботи 
5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної роботи 25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Разом 6 47 6 47 6 47 6 47 

Максимальна кількість балів: 188 

Розрахунок коефіцієнта: 188 : 100= 1,88 

 

Критерії оцінювання практичного заняття 

Максимальна кількість балів – 10 балів + 1 бал за присутність 

 

8-10 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

5-7 бали – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 

3-4 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

(1 бал за присутність) 
 

Форма підготовки та проведення: усна чи письмова відповідь студента/студентки під 

час аудиторного заняття. 

 

Критерії оцінювання семінарського заняття 

Максимальна кількість балів – 10 балів + 1 бал за присутність 

 

8-10 балів  – оволодіння теоретичним матеріалом  та уміння використати отримані знання 

для виконання запропонованого завдання, показані шляхи розв'язання ситуацій, що містять 
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ці завдання  

5-7 балів – засвоєння теоретичного матеріалу, усвідомлене застосування знань для 

розв'язання практичних завдань, за наявності ряду помилок або неточностей, що в  цілому 

дозволяє зробити висновок, що завдання виконано 

3-4 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

(1 бал за присутність) 
 

Форма підготовки та проведення: усна чи письмова відповідь студента/студентки під час 

аудиторного заняття 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

 

Самостійна робота з кредиту передбачає виконання двох контрольних робіт, що включені в 

навантаження викладача. 

 Максимальна оцінка за виконання контрольної роботи – 5 балів. 

  

Теми курсу Завдання для самостійної роботи 
Максимальна 

кількість балів  

Змістовий модуль 1 

Основи державно-

громадського 

управління закладом 

освіти  

Контрольна робота №1. 

Дайте визначення поняття «державно-громадське 

управління у сфері освіти» відповідно до ЗУ «Про 

освіту». 

 

Контрольна робота №2. 

Наведіть приклади нормативно-правових актів або 

окремих норм з нормативно-правових актів щодо 

державно-громадського управління у сфері освіти. 
На всеукраїнському рівні - … 

На місцевому рівні - … 

 

5 
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Змістовий модуль 2 

Суб’єкти 

державно-

громадського 

управління 

закладом освіти 

Контрольна робота № 3.  

Вкажіть органи управління у сфері освіти? Який орган 

здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти? 

 

Контрольна  робота № 4. 

Дайте визначення поняття «громадське самоврядування 

у сфері освіти» відповідно до ЗУ «Про освіту». 

 

5 
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Змістовий модуль 3 

Органи державно-

громадського 

управління закладом 

освіти 

Контрольна робота № 5.  

Зазначте форми та наведіть приклади органів 

державно-громадського управління у сфері освіти. 

 

Контрольна робота № 6. 

Хто здійснює громадський нагляд (контроль) у сфері 

освіти? Наведіть приклади. 

5 

 

 

 

5 
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Змістовий модуль 4 

Громадський 

Бюджет, як 

інструмент взаємодії 

державно-

громадського 

управління закладом 

освіти 

Контрольна робота № 7. 

Хто може подати громадський проєкт? Хто здійснює 

експертизу проєктів? Вкажіть основні етапи 

Громадського Бюджету. 

 

Контрольна робота № 8. 

Складіть власний громадський проєкт та кошторис 

до нього відповідно до норм Положення про 

Громадський Бюджет міста Києва.  

 

5 

 

 

 

 

5 

Разом: 40 

 

Критерії оцінювання контрольної роботи: 

Кількість балів Оцінка 

5  обґрунтована актуальність, зроблений аналіз різних точок зору на виклад 

фактів, ідей, результатів досліджень в логічній послідовності, під час аналізу 

зроблені самостійні висновки; тема розкрита повністю 

4 визначено завдання щодо запропонованої теми, але не достатньо 

обґрунтовано її актуальність, зроблений короткий аналіз різних точок зору 

на проблему, сформульовані висновки, тема розкрита достатньо повно 

3 не обґрунтовано актуальність проблеми, висновки не чіткі. Наявні певні 

неточності у викладенні матеріалу 

2 є неточності у викладі матеріалу, відсутні логічна послідовність у 

судженнях, є недоліки в оформленні 

1 тема розкрита лише частково; допущені фактичні помилки в змісті роботи 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання 

 

Модульний контроль проводиться наприкінці вивчення кожного змістового модуля  за 

допомогою тестування в електронному навчальному курсі. Тест складається з 25 питань. Оцінка 

розраховується відповідно до кількості правильних відповідей на питання тесту. 

Максимальна оцінка за якісно виконану роботу – 25 балів. 

Критерії оцінювання: 

Відсоток правильних відповідей Оцінка 

100% Відмінно  
90% Дуже добре 

80% Добре 

70% Задовільно 

60% Достатньо 

59% і менше Незадовільно 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Семестровий контроль з дисципліни проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою дисципліни. Залік – це вид 
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підсумкового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з дисципліни 

оцінюється на підставі результатів поточного та рубіжного модульного контролю. 

Семестровий залік не передбачає обов’язкової присутності студента на заліковому заході. 

Критерії та показники оцінювання результатів семестрового контролю наведені в 

таблиці. 

 

6.5.. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка  Кількість балів  

Відмінно / А 100 – 90  

Дуже добре / В 

Добре / С 

82 – 89 

75 – 81 

Задовільно / D 

Достатньо / Е 

69 – 74 

60 – 68  

Незадовільно / FX, F 0 – 59  
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7. Навчально-методична карта дисципліни  

«Державно-громадське управління закладом освіти» 
Разом: 120 год., лекції – 8 год., семінарські – 4 год., практичні заняття – 4 год.,  

самостійна робота – 96 год., модульний контроль – 8 год. 

Змістові модулі Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4 

Назва модуля Основи державно-

громадського управління 

закладом освіти  

Суб’єкти державно-

громадського управління 

закладом освіти 

Органи державно-

громадського управління 

закладом освіти 

Громадський Бюджет, як 

інструмент взаємодії 

державно-громадського 

управління закладом освіти 

Кількість балів  

за модуль 

47 балів 47 балів 47 балів 47 балів 

Лекції Нормативне забезпечення 

державно-громадського 

управління. 

Роль державно-

громадського управління у 

сфері освіти (1 бал) 

Органи державної влади та 

місцевого самоврядування. 

Громадські об’єднання 

(інститути громадянського 

суспільства) (1 бал) 

Форми органів державно-

громадського управління у 

сфері освіти. 

Повноваження органів 

державно-громадського 

управління у сфері освіти 

(1 бал) 

Основні норми Положення 

про Громадський Бюджет. 

Етапи реалізації 

Громадського Бюджету (1 

бал) 

Теми 

семінарських 

(практичних) 

занять 

Особливості нормативного 

забезпечення державно-

громадського управління у 

сфері освіти 

(семінарські/практичні 

заняття) (22 бала) 

Функції органів державної 

влади, місцевого 

самоврядування та  

класифікація інститутів 

громадянського суспільства 

(семінарське/ практичне 

заняття) (22 бала) 

Класифікація, порядок 

створення та функції 

органів державно-

громадського управління 

(семінарське/ практичне 

заняття) (22 бала) 

Розробка, створення та 

подача громадського 

проєкту (семінарське/ 

практичне заняття) (22 

бала) 

Самостійна 

робота 

24 год.    (10 балів) 24 год.   (10 балів) 24 год.      (10 балів) 24 год.     (10 балів) 

Види 

поточного 

контролю 

Модульна контрольна 

робота 1  

(25 балів) 

Модульна контрольна 

 робота 2 (25 балів) 

Модульна контрольна  

робота 3  

(25 балів) 

Модульна контрольна  

робота 4  

(25 балів) 

Підсумковий 

контроль 

ПМК у формі заліку 
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