
                     

 

СИЛАБУС ОСВІТНЬОГО КОМПОНЕНТА 

«Лідерологія» 

Рівень вищої освіти – перший (бакалаврський) 

Освітня програма вибіркова дисципліна 

Рік навчання: на базі ПЗСО – 4 рік, 

                      на базі коледжу – 2 рік;  

семестр: на базі ПЗСО – сьомий, 

              на базі коледжу – третій. 

Форма навчання денна 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Мова викладання українська 

            

 
Лектор курсу  

 

Контактна 

інформація 

лектора(e-mail) 

Сторінка курсу в 

eLearn 

Сопівник Руслан Васильович 

_______________________________________________ 

rvsop28051977@gmail.com________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=3945 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Освітній  компонент  «Лідерологія»  є  варіативним  (цикл вибіркової 

підготовки).   

У результаті вивчення освітнього компоненту здобувачі вищої освіти 

оволодіють такими компетентностями:  

інтегральна:  здатність  розв’язувати  складні  спеціалізовані  задачі  та  

практичні проблеми в професійній освіті, що передбачає застосування певних 

теорій та методів педагогічної  науки  та  інших  наук,  пов’язаних  із  

сферами  професійної підготовки і характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов; 

загальні компетентності:  

•  здатність приймати обґрунтовані рішення; 

•  здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

•  здатність працювати в команді; 



•  здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

спеціальні(фахові, предметні) компетентності: 

•  здатність спрямовувати здобувачів освіти на прогрес і досягнення;  

•  здатність управляти комплексними діями/проектами, відповідати за 

прийняття рішень у непередбачуваних умовах та професійний розвиток 

здобувачів освіти і підлеглих. 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні) 

Результати 

навчання 
Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1. Загальні основи педагогіки і теорія навчання 

Тема1 

Педагогіка як 

наука. Розвиток і 

формування 

особистості. 

2/2 Знати предмет та 

завдання 

педагогіки як 

науки. Розпізняти 

основні 

педагогічні 

категорії тощо 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи  

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 2. 

Система освіти в 

Україні. Зміст 

освіти в 

національній 

школі. 

2/2 Розуміти поняття 

про систему 

народної освіти в 

Україні, цілі та її 

завдання. 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 3. 

Процес 

навчання, його 

структура. 

Закономірності і 

принципи 

навчання. 

Методи і форми 

організації 

навчання. 

Контроль і 

оцінювання 

результатів 

навчально-

2/2 Застосовувати 

ефективні форми 

організації 

освітнього 

процесу на різних 

етапах його 

реалізації 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 



пізнавальної 

діяльності учнів 

 

Модуль ІІ. Теорія виховання й управління навчальним закладом 

 

Тема 4. 

Сутність 

процесу 

виховання. 

Закономірності і 

принципи 

виховання. 

2/2 Розумітися на 

поняттях 

“виховання”, 

“самовиховання”, 

“перевиховання”, 

“вихованість”. 

Знати і розуміти 

особливості 

процесу 

виховання.  

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 5. 

Основні напрями  

змісту виховання 

2/2 Розрізняти 

громадянське, 

розумове і 

моральне, правове, 

й естетичне, 

фізичне та 

екологічне, 

статеве, трудове, 

економічне й інші 

напрями 

виховання. 

Знаходити шляхи 

реалізації змісту 

основних 

напрямків 

виховання 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 

Тема 6. 

Методи та 

організаційні 

форми 

виховання 

 

2/2 Розрізняти поняття 

“метод виховання” 

та “прийом 

виховання”. Знати 

і рощуміти 

класифікацію 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 4 бали 

СР – 1 бал 



методів виховання 

Тема 7. 

Управління 

навчальним 

закладом 

1/1 Розумітися на 

принципах 

управління 

освітою, розуміти 

структуру органів 

управління 

народною освітою, 

суть керівництва 

школи. 

Виконання 

і здача 

практичної, 

самостійної 

роботи 

ПЗ – 3 бали 

СР – 1 бал 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-2 

бали). Перескладання модулів відбувається за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний)  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час модульних контрольних робіт та 

екзаменів заборонені. Статті, тези доповідей, реферати 

повинні мати коректні текстові посилання на 

використану літературу 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування лекційних занять є обов’язковим. 

Навчання може відбуватись самостійно, індивідуально, 

із консультуванням у разі потреби   

 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг 

здобувача вищої 

освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання 

екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 

 


