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Політика дисципліни Академічна доброчесність  передбачає самостійне 

виконання здобувачами вищої освіти завдань поточного та 

підсумкового контролю результатів навчання; достовірне 

посилання на джерела інформації у разі використання ідей, 

тверджень, відомостей.  У разі наявності плагіату в будь-яких 

видах робіт здобувач вищої освіти отримує незадовільну 

оцінку і повинен повторно виконати завдання. 

Відвідування занять  занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання. Очікується, що всі здобувачі вищої освіти 

відвідають усі без винятку лекції та практичні заняття курсу, 

у тому числі, проведені дистанційним чином. Здобувачі 

вищої освіти зобов’язані дотримуватися заздалегідь 

узгоджених термінів виконання усіх видів робіт, 

передбачених навчальним курсом дисципліни. З об’єктивних 

причин навчання може відбуватися в онлайн-режимі (за 

погодженням з адміністрацією факультету). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі 

вищої освіти можуть пропонувати та узгоджувати із 

викладачем виконання додаткових навчальних завдань, не 

визначених робочою програмо дисципліни: ІНДЗ; 

індивідуальних, парних та колективних творчих проєктів; 

створення кейсів щодо тематики лекційних та практичних 

занять; участь у тематичних вебінарах, семінарах та 

конференціях тощо.  

 

Що будемо вивчати?  Дисципліна передбачає вивчення організаційних та 

практичних аспектів управління та розвитку іміджу закладу 

Чому це треба вивчати?  Вивчення курсу забезпечує особливості формування іміджу 

закладу у  здобувачів вищої освіти шляхом розкриття 
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сутності процесу управління та опанування основних методів, 

стратегій, принципів та технологій його розвитку 

Яких результатів можна 

досягнути?  

 Критично осмислювати, вибирати та використовувати 

необхідний науковий, методичний і аналітичний 

інструментарій для управління закладом освіти.  

Ідентифікувати проблеми в освітній організації / закладі 

освіти та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

Планувати діяльність закладу освіти в стратегічному та 

тактичному розвитку. 

Набути навичок прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну 

відповідальність.   

Застосовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

вирішення задач управління закладом освіти. 

Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах 

державною та іноземною мовами. 

Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у 

команді, взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для 

вирішення професійних задач.  

Забезпечувати особистий професійний розвиток та власний 

таймменеджмент. 

Знати та розуміти структуру освіти в Україні, специфіку 

професійно-педагогічної діяльності керівника закладу освіти. 

Вміти використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення освіти, сучасні засоби, технології та інноваційні 

методи організації та здійснення освітнього процесу в 

закладах освіти. 

Розуміти теоретичні та практичні проблеми, дискусійні 

питання в сфері конкретних освітніх, наукових та 

професійних проблем управління закладами освіти. 

Знання та розуміння форм, методів та засобів навчання і 

виховання та освітніх технологій. 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 
 Визначати пріоритети в організації діяльності закладу 

вищої освіти.  

 Аналітично працювати з письмовою інформацією; 

використовувати інформаційні технології; визначати шляхи 

розвитку  іміджу закладу; володіти технікою вирішення 

комунікативних завдань, прийомами ведення ділових бесід, 

нарад та переговорів.  

 Осмислення та дослідження соціальних норм і відносин у 

межах закладу вищої освіти. Уміння рефлексувати результати 

професійної діяльності. 

Зміст дисципліни Імідж та його характеристика в осітній сфері. Сутність і 
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властвості  іміджу закладу. Сучасні тенденції розвитку іміджу 

закладу в Україні. Формувпння та перспективи іміджу 

закладу.  Інструменти формування та управління 

іміджем закладу. Імідж курівника навчального закладу 

Обов’язкові завдання Відвідування лекційних занять; виконання завдань 

практичних занять; виконання поточного, модульного та 

підсумкового тестування; захист із презентацією 

індивідуального навчально-дослідного завдання. 

Міждисциплінарні зв’язки Загальна психологія; вікова психологія; педагогічна 

психологія; історія психології. 
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