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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни «Педагогічний менеджмент» складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю 014.07.Середня 

освіта (Географія) освітньою програмою «Географія, економіка та краєзнавчо-туристична 

робота». 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є ознайомлення студентів з основними 

тенденціями і напрямками розвитку освіти у країнах світу, провідними зарубіжними 

технологіями в освіті, формування у магістрантів умінь і навичок аналізу освітніх систем 

та технологій, використання зарубіжного досвіду в практиці вітчизняної системи освіти. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування розуміння цілісного 

процесу становлення і розвитку зарубіжних систем та технологій середньої школи; 

обґрунтування сучасних тенденцій розвитку середньої освіти в контексті творення 

Європейського регіону середньої освіти, її інтернаціоналізації; ознайомлення із системою 

та структурою середньої освіти у країнах світу; підготовка студентів до роботи у сфері 

зарубіжної середньої школи. 

 

1.3. Кількість кредитів – 4  

1.4. Загальна кількість годин – 120 годин.  

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 1, 2-й 

Лекції 

24 год. 8 год. 

Семінарські заняття 

12 год. 4 год. 

Лабораторні заняття 

–  – 

Самостійна робота 

84 год. 108 год. 

Індивідуальні завдання  

0 год. 

 

1.6. Заплановані результати навчання: 

- формування загальних та фахових компетентностей: здатність використовувати 

основні методи наукового пошуку; планувати й організовувати дослідження за 

прикладною тематикою, узагальнювати отримані результати, оформлювати і 
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презентувати наукові здобутки відповідно до чинних вимог; здатність вчитися і 

оволодівати сучасними знаннями, бути сучасно освіченим, усвідомлювати і оволодівати 

можливістю навчання впродовж життя; навички пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел; використання інформаційних і комунікаційних технологій; 

формування позитивної пізнавальної мотивації дитини до саморозвитку і навчання; 

здатність реалізувати профорієнтаційну роботу з учнями, що завершують навчання за 

циклом повної загальної середньої освіти, проєктувати й здійснювати позакласну роботу 

з предмету; здатність виконувати педагогічні дослідження, інтерпретувати отримані 

результати досліджень, застосовувати їх у професійній діяльності;  

- забезпечення досягнення наступних програмних результатів навчання: 

 знання та розуміння принципів, форм, сучасних методів, методичних прийомів 

навчання предмета в закладах загальної середньої освіти (рівні повної загальної 

середньої освіти, профільної освіти), інноваційних концепцій, методик та тенденції 

вітчизняної та зарубіжної теорії навчання географії; теоретичних й методичних засад 

навчання географії для виконання освітньої програми повної загальної середньої освіти, 

зокрема профільної, з географії; особливостей сучасного етапу розвитку освіти в світі та 

зарубіжних країнах, місце освітнього процесу в різних державах в системі освіти, 

особливості співвідношення державних і ринкових регуляторів у системі освіти, різні 

форми фінансування освітніх організацій, менеджмент і маркетинг у зарубіжній системі 

освіти; 

 уміння застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності, застосовувати державну та іноземну мови у професійній 

діяльності; добирати і застосовувати сучасні освітні технології та методики, форми, 

методи і прийоми навчання для формування предметних компетентностей учнів за 

умови профільної середньої освіти і здійснює самоаналіз ефективності уроків; залучати 

інноваційні концепції, методики та тенденції вітчизняної та зарубіжної теорії навчання 

географії; цінувати різноманіття та мультикультурність, керуватися в педагогічній 

діяльності етичними нормами, принципами толерантності, діалогу й співробітництва; 

творчо застосовувати сучасні методики і технології, різноманітні методи та форми 

прогресивного навчання, інноваційні прийоми навчання в освітніх закладах різного типу, 

забезпечуючи формування в учнів предметних компетентностей та основ цілісної 

природничо-наукової картини світу; висловлювати власні висновки, а також знання та 

пояснення, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються; знає та розуміє особливості навчання різнорідних груп учнів, застосовує 

диференціацію навчання, організовує освітній процес з урахуванням особливих потреб 

учнів; аргументувати особливості з питань освітньої політики в зарубіжних країнах, 

аналізувати і оцінювати економічне забезпечення освіту, розробляти варіанти управління 

освітньою організацією з урахуванням зарубіжного досвіду, використовувати зарубіжні 

освітні технології у вітчизняній практиці; 

 оволодіння критичним осмисленням проблем у навчанні та/або професійній 

діяльності на межі предметних галузей; способами аналізу, тлумачення та опису 

порівняння освітніх систем, сучасними зарубіжними освітніми технологіями, напрямами 

реформування системи освіти, прийомами прийняття відповідальних правових і 

економічних рішень, інтеграції поведінки різних сторін у вирішенні правових і 

економічних питань управління освітньою організацією. 
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2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Розділ 1. Зміст, тенденції та особливості розвитку освітніх систем середньої школи у 

зарубіжних країнах у другій половині ХХ – на початку ХХІ століття» 

 

Тема 1. Зарубіжні освітні системи як предмет дослідження і теоретичного 

узагальнення. Мета, завдання, основні напрями розвитку навчальної дисципліни; зарубіжні 

освітні системи середньої школи у науковому просторі; теорія і практика світової середньої 

освіти в історико-методологічному контексті. 

Тема 2. Сучасні психологічно-орієнтовані моделі освіти. Вільна модель. Особистісна 

модель. Розвиваюча модель. Активізуюча модель. Формуюча модель. Збагачуюча модель. 

Інклюзивна освіта. 

Тема 3. Сучасні освітні системи Європи, країн колишнього СНД. Загальна 

характеристика освітніх систем країн Європейського Союзу. Основні тенденції розвитку 

освіти у країнах Європейського Союзу. Освітні системи країн колишнього СНД.  

Тема 4. Сучасні освітні системи Азії. Загальна характеристика освітніх систем країн 

Азії. Основні тенденції розвитку освіти у країнах Азії. 

Тема 5. Сучасні освітні системи Америки, Австралії та країн Африки. Загальна 

характеристика освітніх систем країн Америки, Австралії та країн Африки. Основні тенденції 

розвитку освіти у країнах Америки, Австралії та країн Африки. 

Тема 6. Перспективні напрями розвитку світових освітніх систем. Перспективи 

розвитку світової освітньої глобалізації. Реформування системи освіти в умовах глобалізації.  

 

Розділ 2. Виникнення і розвиток сучасних технологій навчання у середній школі 

 

Тема 1. Теоретичні основи технологій навчання. Вимоги постіндустріального 

суспільства до технологій навчання у середній школі. Сутність поняття «освітня технологія». 

Технологічний підхід у сучасній освіті: витоки та особливості застосування. Групи і види 

освітніх технологій.  

Тема 2. Предметно-орієнтовані технології навчання. Традиційна технологія навчання. 

Технологія повного засвоєння знань. Технологія програмного навчання. Технологія 

модульного навчання. Технологія диференційованого навчання. Технологія концентрованого 

навчання. 

Тема 3. Особистісно-орієнтовані технології навчання. Технологія розвивального 

навчання. Технологія проектного навчання. Технологія навчання як дослідження. Технологія 

корпоративного навчання. Технологія тренінгового навчання. Коучинг-технологія в освіті. 

Технологія ігрового навчання. Технологія розвитку критичного мислення. Технологія 

колективної розумової діяльності. Технологія проблемного навчання. Кейс-технологія 

навчання. 

Тема 4. Інформаційно-кумунікаційні технології в освіті. Дистанційна технологія 

навчання. Мультимедійні технології. Хмарні технології. Технологія мобільного навчання. 

Соціомедійні технології. Технології веб-квестів.  

Тема 5. Сучасні технології оцінювання навчальних досягнень учнів. Тестові 

технології оцінювання. Технології портфоліо. Технологія рейтингового оцінювання.  
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів  

і тем 
Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі Усього у тому числі 

л с ла

б 
інд ср л с лаб інд ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Розділ 1. Організація суспільно-географічних досліджень 

Тема 1. Зарубіжні освітні 

системи як предмет 

дослідження і 

теоретичного узагальнення 

10 2 1 
   

7 10 2  
  

8 

Тема 2. Сучасні 

психологічно-орієнтовані 

моделі освіти. 

10 2 1 

   

 

7 
8 2  

  

8 

Тема 3. Сучасні освітні 

системи Європи, країн 

колишнього СНД 

10 2 1   7 10     10 

Тема 4. Сучасні освітні 

системи Азії 
10 2 1 

  
7 10   

  
10 

Тема 5. Сучасні освітні 

системи Америки, 

Австралії та країн Африки 

10 2 1 

  

7 10   

  

10 

Тема 6. Перспективні 

напрями розвитку світових 

освітніх систем 

10 2 1   7 10     8 

Разом за розділом 1 60 12 6   42 58 4    54 

Розділ № 2.  

Виникнення і розвиток сучасних технологій навчання у середній школі 

 Тема 1. Теоретичні основи 

технологій навчання 
10 2 1 

   

7 10 2  
  

8 

Тема 2. Предметно-

орієнтовані технології 

навчання 

10 2 1 

   

7 8   

  

8 

Тема 3. Особистісно-

орієнтовані технології 

навчання 

11 2 2   7 10  2   8 

Тема 4. Інформаційно-

кумунікаційні технології в 

освіті. 

 

10 2 1 

  

7 10   

  

8 

Тема 5. Сучасні технології 

оцінювання навчальних 

досягнень учнів 

10 2 1 

  

7 12 2 2 

  

8 

Контрольна робота 10 2 1   7 8     8 

Разом за розділом 2 60 12 6   42 58 4 4   54 

Всього 120 24 12   84 120 8 4   108 
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4. Теми семінарських занять 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Головні тенденції сучасної середньої освіти на початку ХХІ століття. 

Історичні передумови формування освітніх систем. Переваги та недоліки 

сучасних психологічно-орієнтованих моделей середньої освіти. 

2 

2 

Освітні системи у країнах Західної, Північної, Південної, Східної, 

Центральної Європи. Сустність освітньої системи в країнах Азії. 

Сустність освітньої системи в країнах Азії. 

2 

3 

Освітні системи США та Канади, Мексики та Бразилії. Середня освіта в 

Австралії: головні риси. Перспективи середньої освіти у світі? 

Інклюзивна освіта. 

2 

4 
Найперші технології навчання: які зміни відбулися у технологічному 

підході до навчання? Предметно-орієнтовані технології навчання. 
2 

5 
Особистісно-орієнтовані технології навчання. Сутність та організація 

проблемного навчання. 
2 

6 
Інформаційно-кумунікаційні технології в освіті. Сучасні технології 

оцінювання навчальних досягнень учнів. 
2 

 Разом 12 

 

5. Завдання для самостійної роботи 

 

№ Назва теми 

Кількість 

годин 

1 

Тенденції розвитку міжнародного освітнього простору. Принципи, 

глобалізації в освіті. 7 

2 

Формальна і неформальна освіта. Національні системи розвитку освіти. 

Транснаціональні освітні корпорації.  7 

3 

Освітні системи Європи: загальні тенденції. Освітня система Німеччини. 

Освітня система Великої Британії. Освітня система Франції. Освітня 

система Італії. Освітні системи країн Скандинавського півострова. Освітні 

системи країн Бенілюксу.  7 

4 Освітня система України у порівнянні з країнами.  7 

5 Освітні системи країн Азії. Освітні системи США та Канади. 7 

6 

Освітні системи країн Латинської Америки. Освітня система Австралії. 

Освітні системи країн Африки. Перспективи світової освітньої глобалізації 7 

7 

Зміст інноваційних педагогічних технологій активізації навчання. Методи 

та форми активізації навчального процесу 7 

8 

Інклюзивна освіта. Модульно-рейтингове навчання. Диференційоване 

навчання. Дистанційна система освіти. Організація проблемного навчання. 7 

9 

Ділова гра. Ігрове проектування. Кейс-стаді. Інтерактивні методики. 

Історія виникнення інтерактивних методик.  7 

10 

Синектика Дискусії. Рольові ігри. Кейс-метод. Метод портфоліо. Метод 

проектів. Типи практичних занять.  7 



 8 

11 

Опрацювання теми: Перспективи розвитку технологій активізації навчання 

у середній школі Усне опитування 7 

12 Підготовка до контрольної роботи 7 

 

Разом 84 

 

6. Індивідуальне завдання 

Не передбачено  

 

7. Методи контролю 

Усне опитування (індивідуальне, комбіноване, фронтальне); Експрес-опитування, виконання 

практичних завдань, підсумкова контрольна робота 

 

8. Схема нарахування балів 

 
Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальні завдання   

Розділ 1  

 

 

Розділ 2  

 

Контрольна 

робота,  

передбачена 

навчальним 

планом 

Разом  

Підсумк

ова 

(екзамен

аційна) 

робота 

Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 
20 60 40 100 5  7  7  7 7 7   

 

Т1, Т2 ... – теми розділів. 

 

Семінарське заняття – 7 балів: 

- доповіді за темами – 5 бали; 

- відповіді на запитання, участь у дискусії – 2 бали. 

-  

Контрольна робота, передбачена навчальним планом – 20 балів:  

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 5 *4 бали. 

 

Підсумкова (екзаменаційна) робота – 40 балів: 

- питання, що передбачають розгорнуті відповіді – 4 *10 балів. 

 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для чотирирівневої шкали оцінювання 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

50-69 задовільно 

1-49 незадовільно 
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9. Рекомендована література 

 

Основна література 

1. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти: Монографія / В.Ю. Биков. 

– К.: Атіка, 2008.– 684 с. 

2. Бордовская Н.В. Педагогіка / Н.В. Бордовская, А.А. Реан. – Спб. : Питер, 2001. 

3. Василюк А.В. Нові педагогічні поняття: Англо-польськоукраїнський словник. – Ніжин: 

НДПУ, 1999. 

4. Василюк А. Сучасні освітні системи: Навч. посіб. / А. Василюк, Р. Пахоцінський, 

Н.Яковець. – Ніжин: НДПУ, 2002. – 139 с. 

5. Ващенко Л.М. Школа Зарубіжжя: шляхи реформ / Л.М. Ващенко, Б.М. Жебровський. 

К: 2009. – 152 с. 

6. Волобуєва Т.Б. Сучасні освітні моделі. Інноваційні освітні системи: метод. посібник / 

Т.Б. Волобуєва. – Донецьк: Витоки, 2007. – 64 с. 

7. Гершунский Б.С. Философия образования XXI века. (В поисках практико-

ориентированных образовательных концепций). – М.: Совершенство, 1998. – 608 с. 

8. Давыдов В. В. Теория развивающего обучения / В. В. Давыдов. – М. : ИНТОР, 1996. – 

544 с. 

9. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. / І.М. Дичківська. – К. : 

„Академвидав”, 2004. – 352 с. 

10. Кларин М.В. Педагогическая технология в учебном процессе / М.В. Кларин. – М., 1989.  

11. Короткий енциклопедичний словник зарубіжних педагогічних термінів / За ред. 

І.Г. Тараненко, В.Ф. Мельниченка, Г.В. Степенко. – К.: ІСДО, 1995. – 68 с. 

12.  Коренівська, Ю. Порівняння систем шкільної освіти Сінгапуру та Японії [Текст] / 

Ю. Коренівська; наук. кер. О.В. Купенко // Соціально-гуманітарні аспекти розвитку 

сучасного суспільства: матеріали V Всеукраїнської наукової конференції студентів, 

аспірантів, викладачів та співробітників, м. Суми, 20-21 квітня 2017 р. – Суми: СумДУ, 

2017. – С. 316-318. 

13.  Курінна М.Г. Особливості змісту загальноїосвіти в Японії / М. Курінна [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу 22.07.2019: http://nvd.luguniv.edu. 

ua/archiv/NN14/11kmgovy.pdf>. – Загол. з екрану. – Мова укр. 

14. Кучеренко Д.Г. Стратегії розвитку освітніх систем країн світу: Монографія. / 

Д.Г. Кучеренко, О.В. Мартинюк К. : ІПК ДСЗУ, 2011. – 312 с. 

15.  Лозова В.І. Педагогіка: навч.-метод. посібник / В.І. Лозова, П.Г. Москаленко, 

Г.В. Троцько. – К., 1993. 

16.  Методологічні основи розвивального навчання / В. Буряк // Рідна шк. – 2009. – № 5/6. – 

С. 3-7. 

17.  Михайліченко М.В. Освітні технології: навчальний посібник / М.В. Михайличенко, 

Я.М. Рудик. – К.: ЦП «КОМПРИНТ», 2016. – 583 с. 

18.  Модернізація педагогічної освіти в європейському та євроатлантичному освітньому 

просторі: монографія / Н.М. Авшенюк, В.О. Кудін, О.І. Огієнко – К.: Пед. думка, 2011. 

– 232 с. 

19.  Нанивская В.Т. Система «морального воспитания» в японской школе : дисс. на 

соискание ученой степени канд. ист. наук / В. Т. Нанивская. – Москва, 1983. – 271 с. 

20.  Олійник П.М. Передові педагогічні технології, дидактично-методичні особливості та 

можливості їх / П.М. Олійник // Метод навчання і наукових досліджень у вищій школі : 

навч. посіб. / за ред. С.У. Гончаренка, П.М. Олійника. – К. : Вища шк., 2003. – 323 с. 

21.  Ортинський В.Л. Педагогіка вищої школи. Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів. К.: Центр учбової літератури, 2009. – 472 с. 

22.  Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : навчальний 

посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені Бориса 

Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c.  
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23.  Пінчук В.М. Інноваційні процеси – підґрунтя проектування нових освітніх технологій / 

В.М. Пінчук // Освіта і управління. –1998. – Т. 2. – Число 3. – С.89 

24.  Педагогічні технології: наука – практиці : навч.-метод. підруч. /за ред. С.О. Сисоєвої. – 

К. : ВІПОЛ, 2002. – Вип. 1. – 281 с. 

25.  Педагогічні технології у неперервній професійній освіті : монографія /за ред. 

С.О.Сисоєвої. – ВІПОЛ, 2001. – 502 с. 

26.  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / А. Сбруєва. – Суми: Редакційно-

видавничий відділ СДПУ, 1999. – 300 с.  

27.  Селевко Г.К. Современные образовательные технологи : учеб. пособ. / Г.К. Селевко – 

М. : Нар. образование, 1998. – 256 с.  

28.  Сисоєва С.О. Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика : 

навчальний посібник / С.О. Сисоєва, Т.Є. Кристопчук; Київський університет імені 

Бориса Грінченка. – Рівне : Овід, 2012. – 352 c. 

29.  Стрельніков В.Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник 

для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В.Ю. 

Стрельніков, І.Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с. 

30.  Стрельніков В. Ю. Сучасні технології навчання у вищій школі : модульний посібник 

для слухачів авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МІПК ПУЕТ / В. 

Ю. Стрельніков, І. Г. Брітченко. – Полтава : ПУЕТ, 2013. – 309 с. 

31. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посібник. – 2-е вид., доповн. та переробл. / Лілія 

Асхатівна Мартинець. – Донецьк, 2015. – 102 с.  

32.  Сбруєва А.А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / А. Сбруєва. – Суми: Редакційно-

видавничий відділ СДПУ, 1999. – 300 с.  

33.  Тарасюк Л.Н. Развитие системы образования в КНР. М.: Наука, 1989. 78 с.  

34.  Форбек М. Європейський стандарт шкільної освіти // Шлях освіти. – 1996. – № 1; 1997. 

– № 1. – С. 21–25. 

35.  Школа для майбутнього. Система розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – 

В.В. Давидова / М. Костюченко // Дир. шк, ліцею, гімназії. – 2009. – № 5. – С. 59-63. 

36.  Эльконин Б. Д. Психология развития: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – 

М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 144 с. 

37.  Adapting Education to the Information Age. The White Paper for ICT in Education of Korea. 

MEST and KERIS (2011). 

38.  Globalization of Korean Education. EDUCATION IN KOREA. Ministry of Education. − 

2017. − 101 p.  

39.  Luo R. Malnutrition in China’s Rural Boarding Schools: The Case of Primary Schools in 

Shaanxi Province [Electronic resource] / R. Luo et al // Asia Pacific Journal of Education. – 

2009. – Vol. 29. – ʋ 4. – Ɋ. 481–501. – Mode of access: 

http://fsi.stanford.edu/sites/default/files/REAP106-EN.pdf. 

 

Допоміжна література 

1. Айзікова Л.В. Практично орієнтована підготовка вчителів у Великій Британії / 

Л.В. Айзікова // Педагогіка і психологія професійної освіти, 2005. – С. 165–174. 

2. Афанасьев А.Н. Болонский процесс в Германии // Высшее образование сегодня. – 2003. – 

№ 5. – С. 54–57. 

3. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 374 с. 

4. Зарубіжна система вищої освіти: навч. посібн. / авт. – упоряд. М.І. Гагарін. – Умань : 

ВПЦ «Візаві», 2017. – 102 с. 

5. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, роздуми, перспективи). 

– К.: Грамота, 2003. – 216 с. 

6. Лунячек В.Е. Деякі практичні питання управління освітою в США / В.Е. Лунячек // Нова 

педагогічна думка . – 2008. – № 1. – С. 16–20. 
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7. Самойленко В.М. Дидактика географії : монографія / В.М. Самойленко, О.М. Топузов, 

Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: Ніка-Центр, 2013. – 570 с. 

8. Стратегія реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К., 2003. – 

296 с. 

9. Фініков Т.В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна / Т.В. Фініков. К: Таксон, 

2002. 246 с. 

 

10. Посиланная на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 

 

1. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України - https://mon.gov.ua/ua 

2. Educational Era. Створюємо освітні онлайн-проекти - https://www.ed-era.com 

 

https://www.ed-era.com/

