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Статус дисципліни 
Навчальна дисципліна обов’язкового компонента 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС / години 
3/90 

Обсяг дисципліни 

(години) та види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (14 год.), практичні (16 год.), самостійна 
робота (60 год.). 
Заочна форма: лекції (4 год), практичні (6 год), самостійна робота (80 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувач вищої освіти повинен дотримуватися 

правил академічної доброчесності. Недопустимо користування мобільним 

телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час опитування та 

виконання письмових завдань; списування та плагіат.  

Відвідування занять. Обов’язкове відвідування магістрів всіх занять, 

недопустимість запізнень. Винятки можливі лише за поважних причин, а також 

для студентів із обмеженими можливостями. Здобувач освіти повинен 

добросовісно готуватися до всіх видів поточного, модульного та підсумкового 

контролю. Усі контрольні заходи (з поважної причини або без неї) та пропущені 

заняття повинні бути відпрацьовані у консультативні години.  

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. При виставленні рейтингового 

підсумкового балу обов’язково враховується активність, ініціативність та 

креативність магістр під час вивчення курсу (підготовка презентацій на практичні 

заняття). 

Що будемо вивчати? Ресурси та ІКТ технології. Глобальне інформаційне суспільство. ІКТ в управлінні 
освітою. Інформаційна культура керівника. Рівні застосування ІТ в управлінні 
освітніми системами. 

Чому це треба вивчати? Формування у майбутніх менеджерів освіти знань і навичок щодо сучасних 
інформаційних систем і технологій, їх раціонального використання, а також 
практичних навичок ефективного використання сучасних інформаційних технологій 
в організації педагогічного процесу та здійсненні управлінської діяльності 

Яких результатів можна 

досягнути? 

ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті.  

ПРН 8. Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією (закладом освіти). 

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

ЗК2. Здатність до спілкування та взаємодії з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань / видів економічної 

діяльності). 

ЗК3. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій, з метою 

пошуку, оброблення і аналізу інформації з різних джерел. 

ФК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

заклад освіти визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани. 

ФК4. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів закладу освіти.  

https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=3433


ФК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління закладом освіти.  

ФК10. Здатність забезпечувати стратегічне управління розвитком закладу освіти. 

ФК 11. Здатність забезпечувати управління якістю освітньої діяльності. 

Зміст дисципліни Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні. Інформаційні 

системи. Етапи розвитку інформаційних систем. Типологія інформаційних систем в 

освітньому середовищі. Вплив інформаційних технологій на ефективність управління 

у сфері освіти. Використання мережевих технологій в управлінській діяльності 

керівника. Інформаційні освітні веб-ресурси в управлінській діяльності керівника. 

Управління інформаційними зв’язками – як важливий компонент управлінської 

діяльності. Проєктування інформаційного середовища освітньої установи. Модель 

побудови інформаційного середовища освітньої установи в рамках формування 

«єдиного інформаційного середовища». Безпека інформаційних систем. 

Обов’язкові завдання Опрацювання теоретичного матеріалу, виконання індивідуальних завдань. 

Міждисциплінарні зв’язки Менеджмент в освіті. Управлінська діяльність керівника закладу освіти. Теорія 
прийняття рішення. 

Інформаційне 

забезпечення 

з репозитарію та фонду 
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