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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ 

ПРОЦЕСОМ ЗВО» 

 

Спеціальність: 011 Освітні, педагогічні  науки 

Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 кредити/90 годин 

Мова викладання українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Сучасні підходи до закономірностей та принципів організації 

управління навчальним процесом ЗВО, змісту навчання, 

характеристики різних форм і методів навчання, самостійної 

роботи студентів, організації контрольних заходів, навчально-

методичного забезпечення, кібернетичних підходів та 

інноваційних технологій до управління навчальним процесом 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Курс спрямований на розвиток у студентів критичного мислення, 

здатності вільно орієнтуватися у навчальному процесі ЗВО, 

вільним володінням обсягом компетентностей щодо організації 

управління навчальним процесом ЗВО 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Вміння застосовувати сучасні форми, методи та засоби організації 

управління навчальним процесом ЗВО; володіти прийомами 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів; володіти 

основами організації самостійної роботи студентів; володіти 

формами і методами контролю знань, умінь і навичок студентів в 

умовах кредитно-модульної системи організації навчально-

виховного процесу; володіти вміннями та навичками методичної 

роботи 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здобуті знання дозволяють грамотно здійснити планування та 

організацію управління навчальним процесом у ЗВО;застосовувати 

у практичній діяльності форми, методи і засоби організації 

навчального процесу у ЗВО; здійснити організацію та контроль 

самостійної роботи суб’єктів навчання; організувати контроль 

навчальних досягнень здобувачів у ЗВО 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: Категорії освітнього процесу, нормативні 

документи та стандарти освітньої діяльності у вищій школі, 

стратегічні завдання системи управління навчальним процесом у 

ЗВО, впровадження системи управління якістю у вищій школі, 

сучасні підходи до навчання, проблеми демократизації системи 

управління навчальним процесом у ЗВО та шляхи їх вирішення 

Види занять: лекції, практичні заняття, семінари 

Методи навчання: дискусія, онлайн-навчання 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити Знання з основ педагогіки та психології  

Пореквізити Знання можуть бути використанні у педагогічній діяльності ЗВО 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  
1. Булгакова Н.Б., Рахманов В.О. Методика викладання у вищій 

школі. – К. : НАУ – 2012.  



 
Фото за 

бажанням 

2. Барановська Л. В. Педагогіка та психологія вищої школи. – К. : 

НАУ, 2013.   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, освітньо-інформаційне 

середовище  

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік, тестування 

Кафедра Педагогіки та психології професійної освіти 

Факультет Лінгвістики та соціальних комунікацій 

Викладач(і) ПІБ Рахманов Віталій Олегович 

Посада:  доцент 

Вчений ступінь: доктор педагогічних наук 

Тел.: (044) 406-75-40 

E-mail: kppponau@ukr.net 

Робоче місце: 8.706, 1.209 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=R08FSKgAAAAJ 

 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс на основі наукових досліджень 

Лінк на дисципліну Google Classroom  

https://classroom.google.com/u/0/c/NTQyNjkwMzgxNzFa 

  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=R08FSKgAAAAJ
https://classroom.google.com/u/0/c/NTQyNjkwMzgxNzFa

