
Опис 
навчальної дисципліни «Школознавство» 

 
 Тип дисципліни: обов’язкова 

Семестр: п’ятий 
Обсяг дисципліни: загальна кількість годин - 30 (кредитів ЄКТС - 1), аудиторні 

години: лекції – 16 год. 
Лектор: канд. філософських наук, доцент Кутняк І.М. 
Результати навчання: 
знати: сучасну систему освіти в Україні, принципи і структуру її побудови, 

систему управління підрозділами й тенденцію щодо її розвитку; нормативно-правові акти; 

наукові основи управління загальноосвітніми навчально-виховними закладами, структуру 
та функцію управлінських органів школи; зміст, методи та форми внутрішньо шкільного 

керівництва; планування та облік роботи школи; завдання, зміст та форми методичної 

роботи; порядок проведення атестації педагогічних працівників; 
вміти: оволодівати наукою і мистецтвом управління; орієнтуватися в нормативних 

документах про школу та освіту в Україні, складати перспективний, річний та поточний 

плани роботи школи; складати план самоосвіти вчителя, методоб”єднання вчителів 

початкових класів на навчальний рік; здійснювати вивчення передового педагогічного 

досвіду та проводити його опис тощо. 
Спосіб навчання: аудиторне. 
Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни: «Педагогіка», 

«Дидактика», «Теорія виховання». 
Зміст навчальної дисципліни: 

Українське школознавство як важлива частина національної педагогіки. Управління 

освітою в Україні. Наукові основи управління загальноосвітнім навчальним закладом. 

Внутрішньо шкільне керівництво. Внутрішньошкільний контроль. Методична робота в 

школі. Передовий педагогічний досвід. Учитель початкової школи України і його роль у 

відродженні національної культури як складника  етносу. Інспектування роботи школи. 
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Форми та методи навчання: лекції, самостійна робота. 
Методи і критерії оцінювання: 
Виконання групових самостійних робіт, виконання індивідуального навчального-

дослідного завдання, співбесіда з лектором. 
-підсумковий контроль: залік у п’ятому семестрі. 
100-бальна шкала оцінювання. 
Мова навчання:  українська. 
Кафедра: Педагогіки та методики початкової освіти. 


