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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 є обов’язковим компонентом оцінювання. За 

об’єктивних причин, що підтверджені відповідним документом 

(працевлаштування, міжнародне стажування, пандемія),  навчання 

може відбуватись в онлайн / змішаній формі. Перескладання модулів 

відбувається за наявності поважних причин, що підтверджені 

документально. Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої 

максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти: під час виконання 

індивідуальних завдань здобувач вищої освіти досліджує та аналізує 

сучасні тенденції розвитку освіти, творчо підходить до проектування 

освітнього процесу у вищій школі, до пошуку наукових джерел та 

пропонує власні міркування та бачення питань, що розглядаються. 
Що будемо вивчати? Дисципліна передбачає забезпечення здобувачів вищої освіти 

знаннями про теорію та практику функціонування організацій у 

мінливих умовах сучасного ринкового соціально-економічного 

середовища, про регулювання процесів, які в них відбуваються, у 

взаємозв’язку із зовнішнім середовищем тощо; вивчення основних 

організаційних теорій; вивчення теоретико-методологічних засад 

створення й функціонування організацій; засвоєння основних 

методичних підходів аналізу внутрішнього й зовнішнього середовища 

організацій; набуття вмінь побудови організаційних структур 

організацій різних типів; набуття навичок трансформації, створення 

іміджу й культури організації. 
Чому це треба 
вивчати? 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти будуть:  

знати сутність, принципи, етапи розвитку організації, законів, що 

забезпечують її функціонування; еволюцію теоретичних концепцій 

mailto:l.v.tkachuk@udpu.edu.ua
https://moodle.dls.udpu.edu.ua/course/view.php?id=70


організації, основних організаційних теорій та моделей, сутність, 

значення, зміст та практичну спрямованість сучасної організаційної 

парадигми; еволюцію формування системних уявлень, принципів 

побудови систем та їх класифікації; основні види соціальних 

організацій та механізми їх регулювання; сутність та зміст 

організаційної діяльності, наукові засади синергетики, відмінності між 

гнучкістю та сталістю організації; фактори зовнішнього та 

внутрішнього середовища організації, їх взаємозв’язок, основні методи 

дослідження їх впливу на ефективність функціонування організації; 

підходи до формування організаційної культури, її характеристик, 

типології організаційних культур; уміти: визначати структуру закладу 

освіти та управління ним; використовувати знання концепцій, 

методологічних підходів і критеріїв визначення, порівняння, 

обґрунтування альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості 

наявних ресурсів; характеризувати та аналізувати ступінь впливу 

зовнішніх та внутрішніх факторів на діяльність організації; 

використовувати методику та засоби планування, проектування, 

інформаційного моделювання управлінських процесів в організаціях; 

використовувати сучасні технології інформаційно-аналітичної роботи в 

організації; набути навичок оцінювання ефективності діяльності 

персоналу та організації в цілому; користуватися інструментами 

сучасного офісу. 

Яких результатів 

можна досягнути? 

Здатність розуміти тенденції в освіті та вміти передбачувати їх 

потенційні наслідки. Здатність до критичного аналізу, оцінки і синтезу 

нових та комплексних ідей. Здатність до ініціювання та втілення 

інновацій для інтеграції науки і практики, розв’язання суспільно 

значущих освітньо-педагогічних проблем. Здатність генерувати нові 

ідеї (креативність). Володіння концептуальними та методологічними 

знаннями в галузі освіти і виховання. Здатність до адаптації та дії в 

новій ситуації. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

Здатність до застосування, новітніх теорій, концепцій, технологій та 

методів, необхідних для розв’язання комплексних проблем у сфері 

освіти та педагогіки. Здатність виокремлювати актуальні освітньо-

педагогічні проблеми та визначати їх структуру, взаємозв’язки 

чинників, проявів і наслідків як об’єкта наукового дослідження. 

Здатність до побудови педагогічних моделей для пояснення освітніх 

явищ і процесів, переосмислення наявних та створення нових знань 

та/або професійних практик у сфері науково-педагогічної діяльності. 

Обізнаність в освітніх стратегіях. 

Як можна 

використати набуті 

знання та уміння? 

Вивчення дисципліни передбачає набуття наступних 

компетентностей:  

Здатність узагальнювати основні категорії предметної області в 

контексті загально-історичного процесу 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

Здатність діяти на основі етичних норм (мотивів). 

Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

Здатність цінувати та поважати різноманітність та мультикультурність, 

усвідомлення тендерних проблем. 

Здатність використовувати психолого-педагогічні закономірності 

організації навчально-виховного процесу, методологічні засади 

освітнього процесу навчання, загальні принципи побудови змісту освіти 

в школі, теоретичні засади моделювання навчально-виховного процесу 

з урахуванням різних вікових груп та індивідуальних особливостей 

учнів базової середньої школи; концепції національного виховання; 

нові досягнення психолого-педагогічної науки і перспективного 



 

…………………

……    

педагогічного досвіду з метою впровадження їх у практику роботи  

Володіння основами цілепокладання, планування та проектування 

процесу навчання учнів. 

Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів. 

Здатність до пошуку ефективних шляхів мотивації дитини до 

саморозвику (самовизначення, зацікавлення, усвідомленого ставлення 

до навчання). 

Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної 

педагогічної діяльності, оцінки педагогічного досвіду. 
Зміст дисципліни Теорія організації як наука та навчальний предмет. Організація як 

об’єкт управління. Аналіз факторів внутрішнього та зовнішнього 

середовища організації. Закони організації. Структура організації. 

Соціальні організації Організаційна діяльність як загальна функція 

менеджменту. Проектування організаційних систем. Функціонування 

організації. Діяльність структурних підрозділів 
Обов’язкові завдання Опрацювання наукових джерел, виконання завдань практичних занять 

та індивідуального навчально-дослідного завдання, проходження 

тематичного та підсумкового тестування.  
Міждисциплінарні 
зв’язки 

Соціологія. Психологія.Менеджмент. 
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Локація Згідно з розкладом  

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, поточне тестування, ІНДЗ 
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