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1.1. 

Повна назва закладу вищої 

освіти та структурного 

підрозділу 

Глухівський національний педагогічний університет 

імені Олександра Довженка  

1.2.  

Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригіналу 

Третій освітньо-науковий ступінь вищої освіти. 

Доктор філософії (Ph. D.) 

1.3.  
Назва освітньо-наукової 

програми 

Управління закладом освіти 

1.4.  

Тип диплому та обсяг  

освітньо-професійної 

програми 

Диплом доктора філософії, одиничний, 41 кредит 

ЄКТС освітньої складової освітньо-наукової програми, 

повний термін навчання -  4 роки, термін освітньої 

складової освітньо-наукової програми – 2 роки.  

1.5. Наявність акредитації - 

1.6. 
Цикл/рівень Третій рівень вищої освіти, НРК - 9 рівень, QF-LLL - 9 

рівень, FQ-EHEA - третій цикл 

1.7. Передумови Наявність ступеня магістра (або ОКР «Спеціаліст») 

1.8. Мова(и) викладання Українська, англійська  

1.9. 
Термін дії  освітньо-

наукової програми 

До 01.07.2021 року 

1.10 

Інтернет-адреса 

постійного розміщення 

опису  освітньо-наукової 

програми 

http://po.gnpu.edu.ua. 

Розділ 2. Мета освітньо-наукової програми 

2.1. 

Опанування здобувачами ступеня доктора філософії загальних і фахових 

компетентностей, достатніх для продукування нових ідей у галузі 07 Управління та 

адміністрування (спеціальність 073 «Менеджмент»), а також для розв’язання 

комплексних проблем в управлінській, професійно-педагогічній і дослідницько-

інноваційній діяльності, оволодіння методологією наукової діяльності зі 

спеціальності, а також проведення власного науково-педагогічного дослідження з 

прилюдним захистом його результатів, що мають наукову новизну, теоретичне 

та/або практичне значення.  

Розділ 3. Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач 

освіти 

3.1 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної діяльності, у тому числі дослідницько-

інноваційної, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або 

http://po.gnpu.edu.ua/
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професійної практики.  

3.2. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК1. Здатність до критичного аналізу, оцінки й синтезу 

нових та складних ідей у галузі управління освітою 

ЗК2.  Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК3. Здатність застосовувати наукову українську мову . 

ЗК4. Здатність виявляти, формулювати й розв’язувати 

проблеми, генерувати нові ідеї (креативність). 

 ЗК5. Здатність професійно самовдосконалюватися, 

саморозвиватися.  

ЗК6. Здатність забезпечувати ефективну організацію 

комунікативного процесу.  

ЗК7. Здатність здійснювати управління інноваційною 

діяльністю та самостійно продукувати інновації.  

3.3. 

Фахові компетентності 

(ФК) 

ФК1.  Здатність застосовувати організаційний 

інструментарій розробки і управління проектами. 

ФК2.  Здатність застосовувати норми права та знання з 

інтелектуальної власності  

ФК3.  Здатність аналізувати і продукувати зв’язні 

наукові тексти українською мовою  

ФК4. Здатність розробляти грантові подання та 

керувати їх виконанням  

ФК5. Здатність оперувати сучасним арсеналом 

можливостей прикладних програмних продуктів та 

інформаційно-аналітичних систем  

ФК6. Здатність організовувати статистичне 

спостереження, використовуючи основні елементи 

теорії ймовірностей на практиці  

ФК7. Здатність використовувати механізми та 

інструментарій стратегічного менеджменту  

ФК8. Здатність визначати закономірності 

цілеспрямованого управлінського впливу та 

використовувати сформований комплекс 

психологічних знань про управлінську діяльність в 

освіті для побудови ефективного адміністративного 

процесу  

ФК9. Здатність розробляти, запроваджувати й 

оптимізувати логістику професійного 
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самовдосконалення  

ФК10. Здатність розв’язувати складні комунікативні 

задачі в управлінській діяльності  

ФК11. Здатність виконувати дослідження на основі 

сучасного наукового світогляду з використанням 

світових напрацювань у галузі управління освітою  

ФК12. Здатність здійснювати ретроспективний та 

порівняльний аналіз основних видів і типів 

управлінських систем, обирати й зреалізовувати 

найбільш оптимальну модель організації як відкритої 

системи  

ФК13. Здатність здійснювати управління фінансово-

економічною діяльністю освітньої установи  

ФК14.  Здатність інтерпретувати дані, отримані в 

результаті наукового дослідження і зіставляти виявлені 

факти з сучасними концепціями, гіпотезами та 

теоріями  

ФК15. Здатність аналізувати та адаптувати світові та 

європейські парадигми, тенденції та підходи, 

прогресивні технології і методи під час навчально-

виховної та науково-дослідної діяльності  

   

Розділ 4.  Програмні результати навчання 

4.1. 

Програмні результати 

навчання 

 

 

 

ПРН1. Осмислювати різноаспектний функціональний 

зміст: 1) вихідних базових категорій (формулювання, 

причинно-наслідкові зв’язки тощо); 2) пізнавальних 

принципів із наступною побудовою їхньої ієрархічної 

тематичної структурно-функціональної моделі; 

3) методів дослідження (створення тематичних 

класифікаційних систем); 4) теоретичних і прикладних 

завдань (ієрархічна систематизація пояснювальних 

характеристик).  

ПРН2. Знати теоретичні, методичні й організаційні 

засади проектного менеджменту; формулювати основні 

його положення щодо планування завдань наукового 

дослідження; володіти методами управління проектами 

у всіх галузях знань проектної діяльності  

ПРН3. Описувати концепції інформаційного 

суспільства та інтелектуальної економіки; пояснювати 

зміст правопорушень у сфері інтелектуальної 

власності; характеризувати проблеми розвитку 
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відносин інтелектуальної власності у цифровому 

просторі; демонструвати знання з актуальних проблем 

та тенденцій розвитку інтелектуальної власності в 

сучасному світі; застосовувати норми права 

інтелектуальної власності та приймати обґрунтовані 

рішення на основі етичних міркувань, із позиції 

соціальної відповідальності та громадянської 

свідомості  

ПРН4. Розуміти й аналізувати природу, типи, форми, 

функції наукової комунікації; обробляти тексти різних 

жанрів наукового стилю (реферування, анотування, 

конспектування, змістове, мовностилістичне 

редагування, переклад тексту відносно  основної 

думки); аналізувати й моделювати зв’язні наукові 

тексти як знакові форми мовної комунікації 

українською мовою в їх підстильових різновидах та 

жанрах (продукувати тексти наукового стилю: статті, 

тези, повідомлення, виступи, доповіді, звіти, відгуки, 

посібники, підручники, рекомендації, дисертації, 

монографії тощо), створювати глосарії ключових 

термінів; проектувати оптимальні моделі мовної 

комунікації в науковій полеміці, дискурсі, дискусії 

тощо. 

ПРН5. Розуміти загальний зміст складних текстів на 

абстрактні й конкретні теми, у тому числі 

вузькоспеціальні; робити чіткі, докладні повідомлення 

на різні теми і викладати свій погляд на основну 

проблему; 

адекватно розуміти усне мовлення, наближене до 

стандарту, зокрема автентичного, у межах наукової, 

професійної та побутової тематики;  

отримувати інформацію з наукових, науково-

популярних та суспільно-політичних джерел з 

подальшою її обробкою;  

спілкуватися за загальнопобутовою, полікультурною та 

професійною тематикою монологічного (повідомлення,  

опис,  розповідь, інструкція) 

та діалогічного (діалог, бесіда, дискусія) характеру, що 

моделюють ситуації перебування науковця за 

кордоном; 

продукувати чіткі, детальні повідомлення з широкого 

кола питань і викладати власний погляд на проблему 

дослідження, демонструвати переваги та недоліки 

наявних думок; 

укладати анотацію, резюме, тези, реферат, огляд 

літератури, наукових статей, текстів доповідей, заявки 

на конференції,  автобіографічні довідки, ділові листи 

англійською мовою;  

робити записи під час лекцій, доповідей, розмов з 

колегами; 

перекладати, адекватно відтворюючи змістову 
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структуру тексту рідною мовою, працювати з 

одномовними та двомовними  словниками, зокрема 

електронними, редагувати переклади. 

ПРН6. Визначати актуальні проблеми науки, 

проектувати наукове дослідження на основі сучасних 

парадигм із використанням основних дослідницьких 

принципів та підходів, будувати понятійний (науковий) 

апарат дослідження. 

Критично аналізувати інформаційні джерела, 

фіксувати отриману інформацію у різних видах, 

генерувати нові ідеї. 

Здійснювати планування, організацію, керівництво та 

презентацію результатів наукових досліджень різного 

рівня.  

Виконувати наукові дослідження з дотриманням 

етичних норм і нести соціальну відповідальність за 

результати дослідження.. 

ПРН7. Здійснювати пошук грантових пропозицій. 

Оформлювати та виконувати грантові пропозиції, 

здійснювати керівництво науковими проектами, які 

виконуються за кошти грантодавців.  

ПРН8. Володіння сучасним програмним забезпеченням 

на достатньому рівні для обробки та вільного 

представлення результатів наукових досліджень в 

електронній текстовій формі, відповідно до 

встановлених вимог, та у формі презентацій; розробки 

систем управління проектами та відстеження їх 

перебігу.  

Уміння виконання пошуку, опрацювання та 

оцінювання наукових джерел, що відповідають 

обраному напряму наукової роботи.  

Уміння працювати з міжнародними реєстрами вчених 

та наукометричними базами для створення профілів у 

реєстрах та базах і коректного відображення 

результатів власної наукової діяльності.  

Оволодіння навичками самостійної чи командної 

роботи (включаючи навички лідерства), уміння досягти 

результату в умовах обмежених часових рамок.  

ПРН9. Визначати етапи статистичного дослідження, 

розробляти його програму. 

Визначати кількість об’єктів вибіркової сукупності, що 

презентують генеральну сукупність, формулювати 

правила їх відбору. 

Визначати типи вимірювальних шкал і процедур; 

проводити статистичну обробку результатів 

спостереження. 

Створювати таблиці первинної обробки, відбирати дані 

та перевіряти їх; здійснювати зведення та групування 

даних.  

Обчислювати математичне очікування, моду, медіану, 
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стандартне відхилення, варіацію тощо. 

Порівнювати сукупності за статистичними 

показниками; визначати критерії з урахуванням 

специфіки досліджуваних сукупностей. 

Формулювати статистичні гіпотези та їх перевіряти. 

Робити висновки щодо подібності чи різниці 

розподілів. 

Обирати процедуру для підрахунку емпіричних 

зв’язків між досліджуваними ознаками, обчислювати 

їх, робити висновки щодо достовірності цих зв’язків, 

будувати кореляційні матриці. 

Проводити статистичну обробку результатів 

вимірювань з використанням прикладного програмного 

забезпечення  

ПРН10. Визначати основні тенденції розвитку 

стратегічного менеджменту в освіті; здійснювати 

моніторинг, контроль та оцінювання в галузі 

управління освітою; винаходити способи розв’язування 

практичних і абстрактних проблем, що суттєво 

розширюють і трансформують існуючі процесуальні 

знання. 

Аналізувати та ефективно реформуватиосвітні 

середовища, розуміти проблеми місцевого і 

регіонального управління освітою, адміністративну 

відповідальність, роль громадського самоврядування в 

цій системі.  

ПРН11. Відтворювати та модифікувати базові моделі 

стратегічного планування на засадах державної 

політики в галузі управління освітою. 

Застосовувати різноманітні підходи до процесу 

розробки стратегій розвитку освітніх установ. 

Застосовувати методи стратегічного управління 

розвитком закладу освіти, зокрема розробляти місії, 

концепції, цілі та моделі з позицій стандартів якості. 

Здійснювати аудит, оцінювати можливості закладу 

освіти, організовувати та реалізовувати стратегії його 

розвитку, враховуючи ризики та використовуючи 

інструментарій стратегічного менеджменту.  

ПРН12.  Розвивати в собі вміння й аналітичні здібності, 

критичне і креативне мислення, лідерські здібності які 

дозволять чітко та ефективно здійснювати управління в 

сучасних умовах.  

ПРН13. Знати теоретичні засади психології управління 

як науки для адміністративної діяльності, зокрема 

зв’язок з конфліктологією, психологічні особливості 

управлінської діяльності (за предметом, за змістом, за 

процесом, за результатом, за організаційним статусом 

суб’єкта, за умовами здійснення). 

Структурувати функціональний зміст психології 

керівника та керівного впливу, психології трудового 
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колективу як об’єкта управління і суб’єкта діяльності; 

застосовувати на практиці знання з психологічних 

особливостей спілкування і взаємодії в процесі 

спільної діяльності; психологічних особливостей 

мотивації персоналу. 

Організовувати ефективну професійну взаємодію 

керівника з підлеглими в практиці управління 

освітніми закладами, використовуючи оглядові 

гендерні психологічні характеристики вікових 

стабільних і перехідних періодів; встановлювати 

динаміку симптомокомплексів вікових нормативних і 

ненормативних криз для здійснення ефективного 

кадрового менеджменту. 

Інтегрувати і використовувати знання (технології та 

техніки психології управління) з психології 

управління, необхідні для довготривалої роботи в 

установах, організаціях тощо в умовах постійних 

трансформацій, практичної реалізації європейського 

вибору України.  

ПРН14. Володіти навичками самоуправління та 

вдосконалення особистості як ефективного керівника в 

освітніх закладах. Конструювати аналітичні 

розвивальні програми для професійного 

самовдосконалення суб’єктів управлінського впливу; 

створювати оптимальне середовище ефективної 

розвивальної взаємодії в різних соціальних системах 

ПРН15. Знати основні поняття комунікації, її види та 

рівні; основні засоби комунікації, їх переваги та 

недоліки. Будувати систему документообігу з 

урахуванням типу й особливостей освітньої організації. 

Розуміти роль мовлення та вплив його характеристик 

на комунікативні процеси в освітніх установах; роль 

невербальних засобів комунікації в освітньому процесі. 

Організовувати та підпорядковувати документні та 

електронні засоби комунікації в професійній діяльності 

керівника освітньої установи для організації 

ефективної комунікативної взаємодії за їх допомогою. 

Застосовувати вербальні, невербальні, документні та 

електронні засоби комунікації. 

Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання і 

уміння (набуті у процесі навчання та/або професійної 

діяльності на рівні новітніх досягнень) для 

оригінального мислення, інноваційної діяльності, 

зокрема в контексті науково-дослідницької діяльності. 

ПРН16.  Аналізувати практику комунікативної 

діяльності (вертикальні й горизонтальні зв’язки), 

використовувати комунікативні ситуації. 

Організовувати роботу працівників на основі 

діяльнісного підходу, ефективно здійснювати 

комунікативну мотивацію учасників освітнього 

процесу до продуктивної діяльності. 
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Виявляти та долати перешкоди та бар’єри 

комунікативного процесу на засадах професійної 

етики. 

ПРН17. Знати основні віхи становлення систем 

управління та етапи розвитку теорій та технологій 

управління навчальними закладами в Україні й у світі.  

Виділяти основні види і типи управлінських систем, 

класифікувати їх властивості та ознаки; виявляти 

особливості ієрархічних систем управління; 

забезпечувати збереження структури підпорядкованої 

системи, зокрема на основі ситуаційного підходу.  

Визначати теоретичні основи становлення вітчизняної 

моделі менеджменту освітніх організацій та установ; 

здійснювати інформаційну підтримку процесів 

розробки і реалізації управлінських рішень. 

Комбінувати різні методи управління діяльністю 

освітніх організацій, зокрема застосовувати 

програмоване активно-адаптивне управління. 

Використовувати на практиці систему активізації 

персоналу в інтерактивному режимі. 

ПРН18. Усвідомлювати потребу запровадження 

педагогічних інновацій у власній адміністративній 

практиці та діяльності освітнього закладу; знати 

сутність інноваційних педагогічних технології та 

алгоритм їх упровадження в освітній процес 

навчального закладу; володіти культурою розробки та 

впровадження інновацій; ініціювати інноваційні 

процеси в галузі управління освітою; упроваджувати 

логістичне управління інноваціями в педагогічний 

процес освітнього закладу;  

створювати власні інноваційні технології та 

застосовувати їх в освітньому процесі;  

розробляти нові моделі управління навчальними 

закладами; 

уміти долати труднощі, пов’язані із запровадженням 
інноваційного менеджменту в освіті. 

ПРН19. Уміти організовувати планування і виконання 

кошторису діяльності навчального закладу з 

урахуванням джерел його формування; аналізувати 

фінансову звітність бюджетних установ; 

визначати зміст фінансово-господарської діяльності 

навчальних закладів і приймати управлінські рішення з 

цього кола питань; 

знати бюджетну систему держави, систему доходів та 

видатків бюджетної організації, органи управління 

бюджетними організаціями як на державному так і 

місцевому рівнях, систему планування та контролю за 

використання коштів; 

володіти механізмами та технологіями розпорядження 

майном, що належить закладу на правах власності, 

коштами у межах асигнувань; 
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застосовувати економічні показники (критерії) для 

кількісного та якісного аналізу процесів розвитку 

суб'єктів економічних відносин галузі та при 

здійсненні контролю управлінських рішень; 

оцінювати напрями та заходи щодо запровадження 

грошово-кредитної політики держави (власника 

освітньої установи), її вплив на економічний розвиток 

країни та регіону 

Розділ 5. Викладання та оцінювання 

5.1. 

 

Викладання та 

навчання 

Студентоцентрований підхід, проблемно-орієнтоване 

навчання, системність навчання, контекстність 

навчання, актуалізація результатів навчання, глибока 

практична підготовка. 

 

5.2. 

 

Оцінювання 

Поточне оцінювання, тестування знань, презентації, 

звіти про практику,  модульні контрольні роботи,  

захист кандидатської дисертації.  
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