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Менеджмент знань в освітній діяльності 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрями 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS – 2 

Галузь знань:  
01- Освіта/Педагогіка 

Спеціальність: 011 

Освітні, педагогічні науки 

Спеціалізація:  

Освітні, педагогічні науки 

Рік підготовки 

ІІ 

Семестр 

3-4 

Лекції 

10 

Практичні заняття 

Загальна кількість  

годин – 60 

 
Рівень вищої освіти: 

третій (освітньо-науковий) 

20 

Самостійна робота 

30 

Вид контролю – залік 
 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета навчальної дисципліни: розвиток здатності до розв’язання складних завдань, що 

пов’язані із розвитком педагогічного персоналу, як основного ресурсу підвищення 

конкурентоспроможності закладу освіти та сформувати уявлення у здобувачів освіти, що 

менеджмент знань є сучасним механізмом вирішення стратегічних і тактичних завдань 

діяльності закладу й сформувати навички, які необхідні для практичного вирішення завдань 

управління знаннями закладу освіти. 

Заплановані результати навчання: 

1. Уміти використовувати технології управління змінами та менеджменту знань щодо 

генерування й обґрунтування найдоцільніших шляхів наукового пошуку. 

2. Здатність до моделювання процесу розв’язання складних завдань щодо розвитку 

педагогічного персоналу закладу освіти й оформлювати математичні та комп’ютерні моделі, 

застосовувати статистичні методи для обробки та аналізу отриманих показників зміни стану 

управління знаннями закладу освіти. 

3. Застосовувати навички лідерства, тайм-менеджменту та проєктної діяльності під час 

управління знаннями закладу освіти й створювати обґрунтовані та достовірні нові знання через 

оригінальні дослідження, якість яких відповідає сучасним викликам й спроможні забезпечити 

конкурентоспроможність закладу. 

4. Здійснювати критичний аналіз, узагальнювати інформаційні дані, що отримані 

внаслідок проведених досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо 

розвитку концептуальних і методологічних знань закладу освіти та управлінні ними. 

5. Демонструвати навички наукової комунікації, міжнародного співробітництва, 

представляти широкій науковій спільноті та громадськості в галузі освітніх, педагогічних наук, 

зокрема в галузі освіти дорослих державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі 

результати практичного вирішення завдань управління знаннями закладу освіти. 

6. Ініціювати, розробляти та реалізовувати проєкти для розвитку педагогічного 

персоналу закладу освіти, управління знаннями організації та здійснювати пошук партнерів для 

їх реалізації. 

  



Менеджмент знань в освітній діяльності 

3. Програма навчальної дисципліни 
 

Змістовий модуль 1 

Концепція інтелектуального капіталу та управління знаннями 

 

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту знань 

Когнітивний розвиток суспільства. Структура зайнятості в постіндустріальному 

суспільстві, основні функції знань в економіці. Індекс конкурентоспроможності, європейська 

інноваційна шкала (EIS), індекс економіки знань (KEI), індекс розвитку людського потенціалу. 

Знання в економічних та управлінських теоріях. Виникнення теорії управління знаннями 

(Друкер, Свейбі, Нонака, Сенге, Поланьи), розвиток концепції управління знаннями, етапи 

розвитку управління знаннями в Україні, основні проблеми в галузі управління знаннями в 

Україні. 

Література [1,2,5] 
 

Тема 2. Знання як об’єкт управління 

Сутність і зміст знання як об'єкта управління. Сутність і зміст знання як об'єкта 

управління. Сутність концепції управління знаннями організації, зокрема закладу освіти. 

Основні стратегії управління знаннями організації. Структура системи управління знаннями 

організації в сучасних умовах. 

 

Література [1,2,3,4,5,9,14] 
 

Тема 3. Технології управління знаннями організації 
Сутність і зміст знання як об'єкта управління. Система управління знаннями організації. 

Процес управління знаннями організації. Основні напрями розробки та впровадження 
корпоративних систем управління знаннями. 

Література [1,2,3,4,5,6,7,10,11,13,14] 
 

 

Змістовий модуль 2. 

Менеджмент знань в управлінні розвитком проектно-орієнтованого закладу освіти 

 

Тема 4. Заклад освіти як проєктно-орієнтована організація. 

Сутнісні аспекти розвитку закладу освіти як проєктно-орієнтованої організації. Типи 

організаційної структури управління. Організація діяльності підрозділів за проектним 

принципом. Освітні проєкти та проєктні менеджери (керівники проєктів), що мають повні 

повноваження для визначення пріоритетів і керівництва виконавцями проекту. Побудова 

освітньої програми закладу на проєктній основі. Створення мультидисциплінарних команд в 

закладі освіти. Використання технології менеджменту знань для забезпечення інноваційного 

розвитку закладу освіти. 

Література [3,4,7,10,11,12,13] 

 

Тема 5. Управління знаннями в проєктно-орієнтованому закладі освіти для 

забезпечення якості його освітньої діяльності. 

Актуальність та необхідність використання технології менеджменту знань в управлінні 

розвитком закладом освіти. Управління знаннями закладу освіти. діяльність якого здійснюється 

як проектна. Якість освітньої діяльності закладу освіти. Сутність управління розвитком 

проєктно-орієнтованого закладу освіти. Характеристика технології менеджменту знань як такої, 

що забезпечує сталий розвиток закладу освіти. Етапи управління знаннями в проєктно-

орієнтованому закладі освіти для забезпечення якості його освітньої діяльності. 

Література [1,2,3,4,5,12,14] 

 

 



Менеджмент знань в освітній діяльності 

4. Структура навчальної дисципліни 
 

Назви  

змістових модулів і тем 

Кількість годин 

У
сь

о
г
о

 У тому числі 

л пр Срс 

1 2 3 4 5 

Змістовий модуль 1.  

Концепція інтелектуального капіталу та управління знаннями 

Тема 1. Теоретичні основи менеджменту знань 7 2 2 3 

Тема 2. Знання як об’єкт управління 12 2 6 4 

Тема 3. Технології управління знаннями організації 9 2 4 3 

Усього годин за змістовим модулем 1 28 6 12 10 

Змістовий модуль 2. 

Менеджмент знань в управлінні розвитком проектно-орієнтованого закладу освіти 

Тема 4. Заклад освіти як проєктно-орієнтована організація. 16 2 4 10 

Тема 5. Управління знаннями в проєктно-орієнтованому 

закладі освіти для забезпечення якості його освітньої 

діяльності. 

16 2 4 10 

Усього годин за змістовим модулем 2 32 4 8 20 

РАЗОМ: 60 10 20 30 
 

5. Теми та зміст практичних занять 

 

№ 

з/п 
Теми практичних занять Зміст практичних занять Години 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1.  

Концепція інтелектуального капіталу та управління знаннями 

 Тема 1. Теоретичні основи 

менеджменту знань 

Проаналізувати основні функції знань в 

економіці й обґрунтувати їх вплив на розвиток 

суспільства з когнітивної точки зору 

2 

 Тема 2. Знання як об’єкт 

управління 

Індивідуально-дослідне завдання. Проаналізувати 

першоджерела й з’ясувати визначення поняття 

знання різними авторами, морфології знань. 

Визначити континуум: від даних і інформації до 

знань. Підготовити реферат. 

6 

 Тема 3. Технології управління 

знаннями організації 

Робота в малих групах. Проаналізувати  підходи 

та технології, що використовуються в 

менеджменті для управління персоналом  

організації та обґрунтувати доцільність та 

ефективність використання технології 

менеджменту знань. Зокрема в закладі освіти. 

Підготовити презентації. 

4 

Усього годин за змістовим модулем 1 12 

Змістовий модуль 2. 

Менеджмент знань в управлінні розвитком проектно-орієнтованого закладу освіти 

 Тема 4. Заклад освіти як 

проєктно-орієнтована 

Робота в групах ротаційного складу. Обрати 

проєкти, що можуть бути ініційовані в закладі 

4 



Менеджмент знань в освітній діяльності 

організація. освіти та розробити механізм їх реалізації для 

розвитку педагогічного персоналу закладу освіти 

використовуючи технологію управління 

знаннями 

 Тема 5. Управління знаннями 

в проєктно-орієнтованому 

закладі освіти для 

забезпечення якості його 

освітньої діяльності. 

Об’єднання в групи й розробка освітньої 

програми закладу на проєктній основі. 

Проведення експертизи розроблених програм. 

Як їх можна використати під час дисертаційного 

дослідження?  

4 

Усього годин за змістовим модулем 1 8 

Разом 20 

 

6. Самостійна робота 

Розподіл годин самостійної роботи для здобувачів PhD: 

1. Підготовка до аудиторних занять – 5 год. 

2. Підготовка до контрольних заходів – 5 год. 

3. Опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 10 год.,  

з них на виконання індивідуальних дослідницьких завдань – 10 год. 

Усього  30 год. 
 

Індивідуально-дослідницькі завдання у межах самостійної роботи спрямовані на 

формування і розвиток практичних умінь з конструювання систем управління на проєктній 

основі та використання технології менеджменту знань для забезпечення якості як освітньої так 

і наукової діяльності. 

Окремі звіти про самостійну роботу не надаються. Результати опанування відповідного 

матеріалу перевіряються під час модульного та підсумкового контролю знань (залік), написання 

есе, оформлення здобувачем результатів виконання практичних самостійних завдань з 

використанням ІТ-технологій. 

 

Завдання для самостійної роботи здобувачів PhD 

з опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях,  

та індивідуально-дослідницькі завдання 
 

Теми для самостійної роботи Зміст самостійної роботи Год. 
Змістовий модуль 1.  

Концепція інтелектуального капіталу та управління знаннями 

Тема 1. Теоретичні основи 

менеджменту знань 

Індивідуально-дослідницьке завдання: 
Написання есе щодо перспектив використання 

технології менеджменту знань в управління 

закладами освіти в Україні. 

3 

Тема 2. Знання як об’єкт управління Опрацювання питань: 
морфологія знань; таксономія знання з полярними 
характеристиками; джерела знань, мета і завдання 
управління знаннями. 
Індивідуально-дослідницькі завдання аспірант 
виконує відповідно до обраного ним освітнього 
рівня та навчального предмету:  
а) Описати стратегії використання технології 

менеджменту знань та їх доцільність використання 

під час побудови програми дисертаційного 

дослідження. 

б) Обґрунтуйте, чому саме технологія 

менеджменту знань є доцільною й ефективною в 

процесі дослідження в галузі освітніх, 

4 
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педагогічних наук. Наведіть три приклади 

успішного її використання.  

Тема 3. Технології управління 

знаннями організації 

Опрацювання питань: 
Технологізація етапів управління знаннями. 
Використання цифрових технологій. 
Індивідуально-дослідницьке завдання аспірант 
виконує відповідно до обраного ним освітнього 
рівня, навчального предмету, визначеного переліку 
компетентностей і результати навчання, 
сформульовані в категоріях кінцевого результату:   
Створити базу даних платформ для управління 

знаннями організації та здійснити їх порівняння. У 

чому переваги, а в чому недоліки. 

3 

Усього годин за змістовим модулем 1 10 

Змістовий модуль 2.  

Оцінювання якості тесту та результатів тестування 

Тема 4. Заклад освіти як проєктно-

орієнтована організація. 

Опрацювання питань: 
управління інноваційним розвитком закладу 
освіти; побудові системи життєдіяльності 
освітньої організації як проектно-орієнтованої; 
етапи управління закладом освіти як проектно-
орієнтованої організації. 
Індивідуально-дослідницьке завдання аспірант 
виконує відповідно до обраного ним освітнього 
рівня та навчального предмету: 
Проаналізувати можливість використання 

технології менеджменту знань в управлінні 

закладом освіти як проєктно-орієнтованою 

організацією. Зазначити структуру системи 

управління знаннями закладу освіти в сучасних 

умовах, особливості та доцільність. 

10 

Тема 5. Управління знаннями в 

проєктно-орієнтованому закладі 

освіти для забезпечення якості його 

освітньої діяльності.. 

Індивідуально-дослідницьке завдання:  
Надати обґрунтовані пропозиції щодо 

впровадження корпоративних систем управління 

знаннями в заклад освіти й доцільність їх під час 

проведення дисертаційного дослідження. 

10 

Усього годин за змістовим модулем 2 20 

Разом: 30 
 

8. Методи навчання 

При викладанні навчальної дисципліни «Менеджмент знань в освітній діяльності» 

використовуються методи інтерактивної взаємодії та організація діалогу та полілогу в процесі 

навчання. 

Під час лекційного курсу застосовуються: 

 мультимедійна презентація; 

 постановка проблемних питань їх обговорення та спільне ухвалення рішення щодо 

їх розв’язання. 

На практичних заняттях застосовуються: 

 ситуаційний метод навчання; 

 online-сервіси; 

 робота в парах змінного складу та в малих групах. 
 

9. Контрольні заходи та засоби діагностики 

Поточний контроль знань здобувачів PhD з навчальної дисципліни проводиться у формі 
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усного опитування на  письмового тестування з кожного модуля. З кожного модуля здобувачам 

PhD пропонується тест з 10-15 тестових завдань закритої форми множинного вибору. На 

практичних заняттях оцінюється активна участь в обговоренні проблемних ситуацій та 

виконанні завдань. 

Підсумковий контроль знань – залік. 
 

10. Критерії та шкала оцінювання 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності здобувача PhD при 

оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної дисципліни 

«Менеджмент знань в освітній діяльності», є: 

 повнота і вчасність виконання всіх видів навчальної роботи, передбачених робочою 

програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної дисципліни, що 

міститься в основних та додаткових рекомендованих літературних джерелах; 

 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв’язку і розвитку; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, логічність, 

послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення тестології під час розв’язання 

індивідуально-дослідницьких завдань; 

 вміння оцінювати якість вимірникового інструменту для інтерпретації результатів 

застосування тестування в експериментальній частині дисертаційного дослідження. 

Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній шкалі 

(табл. 10.1). 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на практичних, 

результати самостійної роботи здобувачів освіти) проводиться у % від кількості балів, 

виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа за критеріями: 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках або в 

методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві недоліки 

(розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

Позитивні оцінки виставляються лише тим здобувачам освіти, які виконали всі види 

навчальної роботи, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни і набрали за 

результатами поточного та підсумкового контролів не менше 60 балів. 
 

Таблиця 10.1 

Шкали оцінювання (100-бальна та національна) 
 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Добре 

 74-81 С 

64-73 D 
Задовільно 

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов’язковим повторним курсом 
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12. Інформаційні ресурси 
1. Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://www.nbuv.gov.ua 
2. Електронна бібліотека НПН України http://lib.iitta.gov.ua 
3. Веб-сторінка аспірантури і докторантури УМО: http://umo.edu.ua/postgraduate-

postdoctoral 
4. Офіційні сайти періодичної літератури: 

 
Назва журналу Офіційний сайт 

Вісник післядипломної 
освіти  

http://umo.edu.ua/zbirnik-naukovikh-pracj-visnik-
pisljadiplomnoji-osviti 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://lib.iitta.gov.ua/
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
http://umo.edu.ua/postgraduate-postdoctoral
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International Journal of 
Science and Research (IJSR) 

https://www.ijsr.net/index.php 

Перелік українських 
наукових журналів, які 
індексуються в 
міжнародних 
наукометричних базах 
Scopus та/або Web of 
Science Core Collection 

https://openscience.in.ua/ua-journals 

 

5. Офіційні сайти державних та міжнародних установ: 
 

Назва  Офіційний сайт 
Верховна Рада України https://portal.rada.gov.ua  
Кабінет Міністрів України https://kmu.gov.ua 
Міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ 

 

6. Соціальні мережі для співпраці вчених усіх наукових дисциплін: 
 Academia.edu: https://www.academia.edu/  
 ResearchGate: https://www.researchgate.net/ 
 Соціальні мережі науковців (Scientific Social Community): https://www.science-

community.org/uk 
 Українські науковці в світі (Ukrainian Scientists Worldwide): https://www.science-

community.org/uk 

https://portal.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
https://www.academia.edu/

