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дисципліни 
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Статус 

дисципліни 

Навчальна дисципліна обов’язкового компоненту 

Загальний 

обсяг 

дисципліни: 

Кредити 

ЄКТС/години 

4/120 

Обсяг 

дисципліни 

(години) та 

види занять 

Очна (денна/вечірня) форма: лекції (20 год.), практичні (20 год.),  

самостійна робота (80 год.) 

Заочна форма: лекції (4 год.), практичні (6 год.),  

самостійна робота (110 год.) 

Політика 

дисципліни 

Академічна доброчесність. Дотримання академічної доброчесності 

здобувачами освіти передбачає самостійне виконання навчальних завдань, 

завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання; посилання 

на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні 

права; надання достовірної інформації про результати власної навчальної 

(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і джерела 

інформації. 

Відвідування занять. Відповідно до розкладу ФСПО https://fspo.udpu.edu.ua/ 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти можлива на принципах 

свободи слова, думки і творчості, поширення знань та інформації, вільного 

оприлюднення і використання результатів наукових досліджень з урахуванням 

обмежень, установлених законом. 

Що будемо 

вивчати? 

Сутність і призначення аудиту освітньої діяльності; методику організації та 

проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності; виявлення та 

оцінювання проблем у забезпеченні якості освіти та шляхи їх вирішення. 

Чому це треба 

вивчати? 

Вивчення курсу забезпечує засвоєння здобувачами освіти знань і умінь з 

організації та проведення аудиту і оцінювання управлінської діяльності в 

закладах освіти, виявлення недоліків, проблем у здійсненні управлінської 

діяльності та шляхів їх вирішення; набуття професійних компетентностей у 

відповідності до освітньо-наукової програми; формування системного 

педагогічного мислення, професійної самосвідомості. 

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 освітньої організації / закладу освіти в стратегічному та 

тактичному розвитку. 



Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріально-технічне 

та кадрове забезпечення освітньої організації / закладу освіти (підрозділу). 
Як можна 

використати 

набуті  

знання та 

уміння  

Здатність застосовувати професійні знання, розуміти предметну область і 

професію. 

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

освітня організація / заклад освіти визначає подальші напрями розвитку, 

розробляти і реалізовувати відповідні стратегії та плани. 

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів освітньої 

організації / закладу освіти. 

Здатність розробляти проєкти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість;  

Здатність аналізувати й структурувати проблеми освітньої організації / закладу 

освіти, приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх 

реалізацію.  

Здатність до управління освітньою організацією / закладом освіти та її 

розвитком. 
Зміст 

дисципліни 

Сутність та значення аудиту: історико-педагогічний аспект та сфери 

застосування.  

Інституційний аудит освітньої діяльності в закладах освіти  

Критерії та індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу 

освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 

Здійснення управлінської діяльності в закладах освіти 

Управління розвитком закладу освіти 

Оцінювання діяльності педагогічних працівників та управлінської діяльності в 

закладах освіти. 

Оформлення результатів аудиту та оцінювання управлінської діяльності 

Обов’язкові 

завдання 

Здобувач повинен виконати усі завдання до практичних занять, включаючи 

відповідні завдання самостійної роботи, та ІНДЗ. 

Міждисципліна

рні зв’язки 

Дисципліна «Аудит і оцінювання управлінської діяльності» пов’язана з 

дисциплінами «Менеджмент в освіті», «Техніка управлінської діяльності», 

«Тайм-менеджмент керівника закладу освіти» 
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