
Опис програми підвищення кваліфікації директорів та заступників директорів шкіл  

«Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії» 

Найменування 

програми 

Програма підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів закладів загальної 

середньої освіти «Академічна та організаційна політика закладу освіти в умовах автономії» 

Мета програми Підвищити рівень управлінської компетентності директорів, заступників директорів закладів 

загальної середньої з питань академічної та організаційної політики закладу освіти в умовах 

автономії  для ефективного управління закладом освіти з урахуванням основних напрямів 

державної політики у галузі освіти, особливостей соціально-економічного розвитку територій 

у процесі децентралізації влади в Україні 

Напрям програми Підвищення кваліфікації фахівців за спеціальністю 011 Науки про освіту галузі знань  

01 Освіта/Педагогіка  

Зміст програми Навчальні модулі для конструювання освітньої програми   

№ 

з/п 

Назва модуля Кількість 

годин у 

модулі 

1 Модуль 1. Автономія закладу освіти в умовах децентралізації 

Змістові лінії 

Автономія закладу освіти як стратегія децентралізації освіти: 

правовий, економічний, педагогічний аспекти. 

Система планування діяльності закладу освіти, моніторинг виконання 

поставлених цілей і завдань. 

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
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2 Модуль 2.  Академічна автономія та академічна політика закладу 

загальної середньої освіти 

Змістові лінії 

Академічна автономія як інституційна форма академічної свободи. 

Нормативно-правове регулювання питань академічної автономії 

закладу загальної середньої освіти. 

Ключові орієнтири освітньої діяльності закладу освіти в контексті 

концепції нової української школи.  

 Формування змісту шкільної освіти на засадах компетентнісного 

підходу. Освітня програма закладу загальної середньої освіти.   

Забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії учня. 

Оцінювання діяльності здобувачів освіти: сучасні підходи та 

технології. Оцінювально-критеріальна компетентність педагога. 

Забезпечення академічної доброчесності у закладі загальної середньої 

освіти. Академічна відповідальність. 
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3 Модуль 3. Організаційна автономія та організаційна політика 

закладу загальної середньої освіти  

Змістові лінії 

Забезпечення школою рівного доступу до здобуття повної загальної 

середньої освіти. 

Створення безпечного та розвивального освітнього середовища. 

Управлінська діяльність щодо попередження агресії, насильства, 

булінгу в освітньому середовищі. 

Створення інклюзивного освітнього середовища у закладі. Команда 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми 

потребами. Програмно-методичний супровід інклюзивного навчання.  

Педагогічна рада як основний постійно діючий колегіальний орган 

управління закладом загальної середньої освіти, її повноваження. 

 Піклувальна рада закладу (закладів) загальної середньої освіти. 

Громадське самоврядування у закладі освіти. Благодійні фонди та 

громадські організації. 

Документообіг закладу загальної середньої освіти. Документування 

управлінської інформації та організація роботи з документами. 

Класифікація і характеристика організаційно-розпорядчої 

документації. Номенклатура справ закладу освіти. Онлайн-сервіси для 

роботи з документами.   

Тематична дискусія. 
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Разом годин 

30 

Навчання за програмою підвищення кваліфікації завершується тематичною дискусією за участю науково-

педагогічних працівників та керівників курсів (не більше трьох осіб на одну групу). Тематична дискусія передбачає 



обговорення проблемних питань, результатів навчання, презентацію індивідуальних завдань слухачами курсів за 

змістом навчальних модулів, передбачених навчальною програмою, отримання зворотного зв’язку. 

Обсяг програми 1 кредит ЄКТС (30 год) 

Форма підвищення 

кваліфікації 

Очна, заочна, дистанційна відповідно до формату курсів і робочого навчального плану 

Перелік 

компетентностей, 

що набуваються/ 

удосконалюються 

(загальні, фахові 

тощо) 

Інтегральна компетентність:  

- здатність інтегрувати знання академічної та організаційної політики в цілісну стратегію 

управління закладом освіти на засадах людиноцентризму; 

- здатність здійснювати аналіз сучасних тенденцій розвитку освіти, освітнього менеджменту, 

визначати проблемні питання в реалізації академічної та організаційної політики закладу 

освіти,  знаходити шляхи їх ефективного розв’язання; 

- здатність генерувати нові ідеї та ініціативи й втілювати їх в академічній та організаційній 

політиці закладу освіти; 

- здатність застосовувати набуті знання та вміння для розв’язання управлінських завдань щодо 

академічної та організаційної автономії закладу освіти. 

Професійні компетентності: 

- здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів, що регламентують 

академічну та організаційну автономію закладу освіти; 

- здатність до продуктивної професійної діяльності на основі розвиненої управлінської 

рефлексії відповідно до провідних ціннісно-світоглядних орієнтацій, вимог професійної  етики 

та модернізаційних викликів; 

- здатність досягати прогнозованих результатів засобами продуктивної комунікативної 

взаємодії; 

- здатність мотивувати себе та інших суб’єктів освітнього процесу цілеспрямовано досягати 

поставлених цілей; 

- здатність проявляти ініціативу та логічно обґрунтовувати позицію;  

- здатність оцінювати ризики та приймати відповідальні рішення; 

- здатність створювати умови та здійснювати професійну діяльність на засадах лідерства та 

педагогіки партнерства. 

- здатність організовувати діяльність персоналу та власну професійну діяльність на правовій 

основі, вимог безпеки життєдіяльності, ринку освітніх послуг, автономії закладу освіти й 

академічної свободи. 

Строки виконання 

програми 

Упродовж  одного тижня відповідно до плану-графіку 

Місце виконання 

програми 

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

Вартість Освітні послуги надаються за рахунок освітньої субвенції Кабінету Міністрів України 

Графік освітнього 

процесу 

Затверджується проректором з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного 

університету  

Документ, що 

видається за 

результатами 

підвищення 

кваліфікації 

Свідоцтво 

Реєстрація 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6D1jKtks5HLMHEeyCD4yWRhrh9Mq2aZY6oqYq

IBy_Hx12qA/viewform 

 


