
Вид програми підвищення 

кваліфікації  

Освітньо-професійна програма 

Назва програми підвищення 

кваліфікації  

Менеджмент соціально-педагогічної діяльності у закладі дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти 

Автор(-и) / розробник(-и) Рябова Зоя Вікторівна, докторка педагогічних наук, професорка, завідувачка кафедри менеджменту 

освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Козенко Роман Володимирович, кандидат наук з державного управління, доцент кафедри менеджменту 

освіти та права Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Категорія(-ї) слухачів Директори (заступники директорів), педагогічні працівники закладів дошкільної, позашкільної та 

загальної середньої освіти 

Мета програми Мета навчання за освітньо-професійною програмою – оновлення знань для усвідомленої, цілеспрямованої 

професійної діяльності, розвиток посадово-функціональної компетентності директорів (заступників 

директорів), педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти для 

підвищення ефективності виконання професійних обов’язків 
Коротка анотація змісту 

програми 

Освітньо-професійна програма підвищення кваліфікації директорів (заступників директорів), 

педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти (далі – програма) 

розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про вищу освіту». Програма 

розроблено з урахуванням стратегії реформування освіти (зокрема дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої), актуальних наукових розробок у галузі менеджменту освіти та на основі чинних нормативних 

документів. У програмі враховано положення Болонського процесу та рекомендації Європейської Комісії 

«Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning Educational Structures in Europe, TUNING). 

 Головна ідея підвищення кваліфікації слухачів полягає у формуванні, розвиненні у директорів 

(заступників директорів), педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної, загальної 

середньої освіти здатності до оновлення знань та навичок професійної діяльності, розвитку навичок 

швидкої та ефективної роботи з нормативно-правовою базою, використання інформаційних технологій в 

професійній діяльності та здійсненні ефективного менеджменту відповідно до чинних вимог й 

узгодженні діяльності закладу з особистісними потребами учасників освітнього процесу, соціальних 

запитів і замовлення держави. 

Обсяг програми 120 годин/ 4 кредита ЄКТС  

Форма підвищення 

кваліфікації  

Очна, очно-дистанційна, дистанційна 

Перелік компетентностей, які 

передбачені програмою щодо 

розвитку / формування 

Освітологічна, нормативно-правова, управлінська, соціально-психологічна, науково-методична, 

інноваційно-дослідницька, компетентність з інформальної освіти та професійно-особистісного розвитку, 

інформаційно-комунікаційна 



 
 

Документ про підвищення 

кваліфікації, передбачений 

програмою  

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 


