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Консультації
розкладом.
Мета навчальної дисципліни
Формування у здобувачів професійної педагогічної компетентності та здатності
адміністрування в галузі освіти на засадах лідерства.
Спеціальність
Освітня програма
Освітній рівень
Статус дисципліни
Мова викладання
Курс / семестр
Кількість кредитів ЄКТС
Розподіл за видами занять та
годинами навчання

Передумови для навчання
Попередньо опановані дисципліни: «Адміністративний менеджмент в освіті», «Моделювання
освітньої та професійної підготовки фахівця», «Управління освітньою діяльністю».
Зміст навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1. Теорія і практика лідерства в освіті
Тема 1. Актуальність лідерства в умовах сучасного суспільного розвитку.
Тема 2. Сутність та феномен лідерства.
Тема 3. Освітнє лідерство.
Змістовий модуль 2. Лідерство як сучасна управлінська концепція
Тема 4. Тенденції розвитку в управлінні освітою.
Тема 5. Лідерство та організаційна культура у закладах освіти
Тема 6. Розвиток лідерського потенціалу у закладах освіти
https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5565
Сторінка курсу на платформі Мoodle Розміщено презентації лекцій, додаткові матеріали,
завдання для практичної роботи, завдання для
(персональна навчальна система)
самостійної роботи, тести, контрольна робота.
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1. Дороніна М. С., Наумік К. Г. Організаційна культура для студентів усіх спеціальностей
усіх форм навчання: Конспект лекцій. – Харків: ХНЕУ, 2006, - 81 с.
2. Дороніна М.С. Навчальний посібник у схемах і таблицях з соціальної психології / М.С.
Дороніна, І.В. Жданова, Г.А. Полякова, В.В.Тютлікова. – Харків: Вид. ХНЕУ. – 2009.128 с.
3. Калашнікова С. Розвиток лідерського потенціалу сучасного університету: основи та
інструменти: Навчальний посібник / С. Калашнікова. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2016.

– 44 с.
4. Лугова, В. М. Основи самоменеджменту та лідерства [Електронний ресурс] : навч. посіб. /
В. М. Лугова, С. М. Голубєв ; Харківський національний економічний університет ім. С.
Кузнеця. - Електрон. текстові дан. (927 КБ). - Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. - 211 с. : іл. Загол. з титул. екрану. - Бібліогр.: с. 198-208.
Система оцінювання результатів навчання
Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних і
практичних занять та оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 60 балів;
мінімальна сума, що дозволяє студенту складати іспит, – 35 балів).
Підсумковий/семестровий контроль проводиться у формі семестрового екзамену,
відповідно до графіку навчального процесу. Результат семестрового екзамену оцінюється в
балах (максимальна кількість – 40 балів, мінімальна кількість, що зараховується, – 25 балів).
Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни
Види навчальної роботи
Засвоєння лекційного матеріалу (експрес-опитування)
Виконання завдань для практичної роботи
Підготовка та проведення презентації
Компетентнісно-орієнтоване завдання
Письмова контрольна робота
Екзамен
Максимальна кількість балів

Мах кількість балів
7
13
15
15
10
40
100

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання
та ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Оцінка за національною шкалою
Сума балів за всі
Оцінка
види навчальної
ЄКТС для екзамену (іспиту), диференційованого заліку,
для заліку
діяльності
курсового проекту (роботи), практики, тренінгу
90 – 100
A
відмінно
82 – 89
B
добре
74 – 81
C
зараховано
64 – 73
D
задовільно
60 – 63
E
35 – 59
FX
незадовільно
не зараховано
1 – 34
F
Політики навчальної дисципліни
Дотримання академічної доброчесності при виконанні навчальних завдань, відповідальної
поведінки здобувача в освітньому процесі. Відвідування всіх навчальних занять в оф-лайн та
он-лайн режимі, виконання всіх завдань, передбачених програмою.
Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів
навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної
дисципліни (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=5565).
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