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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Метою ствбесщи при прийомО на навчання на основО диплому бакалавра /
спещалюта / мапстра здобутого за т тттою спещальтстю е з’ясування р1вня знань
та вмть, абгтурОенпв для здобуття другого (мапстерського) р1вня вищо! освгти за
освгтньо-професшною
спещальносп

073

програмою

«Управлтня

навчальним

«Менеджмент»

галузО

07

знань

закладом»

«Управлтня

з1
та

адмшютрування», а також проходження конкурсу.
Програма додаткового вступного випробування у форм1 ствбесщи складена
за принципами комплексности ушфшаци, сумюносп та взаемозамшносп засоб1в
i форм дОагностики, вона е подставою для надшного та об’ективного ощнювання
вщповщноси рiвня освгтньо-професшно! подготовки вступника встановленим
вимогам.

Змiст програми додаткового вступного випробування у формi

ствбесщи з управлтня навчальним закладом мае комплексний характер та
охоплюе таю базовi змiстовi модулi: педагопчний менеджмент та основи
управлiння навчальним закладом.
Пщгрунтям для визначення змюту модулiв е передбаченi квалiфiкацiйною
характеристикою мапстра водносно самостiйнi напрямки його практично!
дiяльностi. У кожному модулi поеднуеться матерiал теоретичного та прикладного
характеру, покликаний виявити вмiння використовувати категорiальний апарат,
методи дано! спещальностк При цьому враховано специфiку кожного з модулiв
та !х мiжпредметнi зв’язки.
На вступному випробуванi вступники повинт продемонструвати знання
фундаментальних основ управлтня навчальним закладом, вмтня визначати
основнi категорi!' освiтнього менеджменту, аналiзувати теоретичну iнформацiю,
причинно-наслiдковi зв'язки, застосовувати теоретичт знання.
Програма спiвбесiди е складовою нормативно! документацi!' вищого
навчального закладу, що забезпечуе подготовку здобувача вищо! освiти другого
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(мапстерського) р1вня з галуз1 знань 07 «Управлшня та адмшютрування»
спещальност 073 «Менеджмент».
Порядок проведення додаткового

вступного

випробування у форм1

сшвбесщи визначаеться Положенням про приймальну комюда УМО.
Сшвбесщу 3i вступниками проводять

фахов1 атестацшш комюй за

розкладом, затвердженим Г оловою Приймально! комюй.
На початку спiвбесiди вступник отримуе 2 питання з основних модулiв
програми для проведення спiвбесiди та аркуш спiвбесiди. В аркушi сшвбесщи
вступник заповнюе змiстову частину, записуе завдання та змют вщповщей на
завдання. Пщ час спiвбесiди члени фахово! атестацшно! комюй оцiнюють
вщповда та фiксують оцiнки в аркушi спiвбесiди (вщ 0 до 50 башв за кожну
вщповщь). Аркушi спiвбесiди пiсля ii завершення пщписуються екзаменаторами
та вступником i передаються у Приймальну комiсiю для зберюання в особових
справах вступникiв.
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ЗМ1СТ ПРОГРАМИ СП1ВБЕС1ДИ
Модуль 1. ПЕДАГОГ1ЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Менеджмент оргашзацш

Оргашзаци та !х функц.и. Основш подходи до анал1зу д1яльност1
оргашзацш та принципи його здшснення в сучасних умовах. Особливост
освггшх оргашзацш. Моделювання в теори та практиц1 управлшня осв^шми
орган1зац1ями. Практика моделювання в управлшш сучасними школами.
Технолопя розробки концепци та комплексно-цшьовоУ програми розвитку
школи.
Тема 2. Стратепчне управл1ння

Типи, фактори та етапи розвитку стратепчного управлшня. Сутнють i
специфжа

стратегiчного управлiння.

Мета i мiсiя у стратегiчному

управлшш. Специфша стратегiчного мислення керiвника та персоналу
оргашзаци. Стратегiя розвитку оргашзаци. Стратегiчне планування та його
основш переваги.
Тема 3. Менеджмент шновацш

Науковi

та

нормативно-правовi

основи

менеджменту

шновацш.

Управлшня iнноваmiйним освiтнiм процесом у навчальному закладi.
Iнноваmiйна культура навчального закладу. Iнноваmiйнi освiтнi проекти та
управлшня !х здiйсненням.
Тема 4. Управл1ння як1стю

Поняття про якють та основнi подходи до и визначення. Роль
iнформаmiйноi системи в забезпеченнi якостi дiяльностi навчального
закладу. Полшшення та забезпечення якост^
Тема 5. Маркетинг в о с в т та зв’язки з громадськ1стю

6

Змют та особливосл маркетингу у сфер1 освгти. Маркетингова
д1яльн1сть кер1вника навчального закладу. Маркетинговий анал1з i контроль.
Способи реалгзаци маркетингових процеЫв. Зв’язки з громадськiстю.

Модуль 2. ОСНОВИ УПРАВЛ1ННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ
Тема 1. Система осв^и в Укра'Уш та управлiння нею

Поняття системи освгти та ii структура. Принципи побудови системи
освгти в Украшг
Поняття про управлiння освiтою та ii структуру. Принципи управлiння
освгтою.
Органи внутрiшкiльного управлiння. Змiст, види, особливосл, форми,
та методи внутршкшьного контролю (залежно вгд мети).
Види планування закладу освгги та ix значення.
Тема

2.

Нормативно-правова

база

управлшня

навчальним

закладом

Закон Украши «Про освгту».
Закон Укра1ни «Про загальну середню освгту».
Закон Украши «Про вищу освгту».
Закон Украши «Про професшно-техшчну освгту».
Закон Украши «Про дошкгльну освгту».
Нащональна доктрина розвитку осв^и в Укра1ш у ХХ1 столгтл про
управлшня освгтою.
Тема 3. Принципи i методи управлшня закладом осв^и

Науковють як принцип управлшня.

Демократизация як принцип

управлшня. Системшсть як принцип управлшня. Адмшютративш методи
управлшня. Сощально-психолопчш методи управлшня. Економгчш методи
управлшня.
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Тема 4. Функцп управлшня закладом освгги

Управлiнський цикл. Планування роботи закладу освгги. Прогнозування
як функщя управлiння. Координацiя як функцiя управлшня. Контроль як
функщя управлiння.
1ема 5. Основш напрямки органiзацiино-педагогiчноl дiяльностi
кер1вника

Виховний,
розпорядницький,

iнструктивно-методичний,
суспiльно-органiзацiйний,

адмшютративнофiнансово-економiчний,

мотивацiйний, представницький напрям.
Тема 6. Методична i науково-методична робота в навчальному
закладi

Змют, завдання, форми i методи оргашзаци методично! та науково методично! роботи у закладi освгги. Мошторинг тдвищення фахово!
майстерностi педагопв.
Тема 7. Управлшня виховною роботою у закладi осв^и

Змют, завдання, форми i методи виховно! роботи у закладг освгти.
Тема 8. Управлiння осв^шм процесом у закладi освiти

Змют, завдання, форми i методи навчання. Мониторинг якостг знань
учнгв i студентгв.
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ПИТАННЯ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ Р1ВНЯ ЗНАНЬ АБ1ТУР1СНТ1В

Модуль 1. Педагогiчний менеджмент

1. В чому полягае сутнють соцiального управлiння?
2. Чим вiдрiзняеться соцiальне управлiння вщ управлiння в техшчних та
бiологiчних системах?
3. Що забезпечуе управлiння в сощально-педагопчних системах?
4. В чому полягае сутнють процесу управлшня у сощально-педагопчних
системах?
5. В чому полягае сутнють поняття «освпа»?
6. В чому полягае сутнють поняття «менеджмент»?
7. В чому полягае сутнють поняття «менеджмент в освт»?
8. Що е основною складовою менеджменту освтти?
9. В чому полягае сутнють поняття «шноващя»?
10. Що таке управлшський цикл?
11. Я к юнують стади управлшського циклу?
12. Що таке внутриттня структура навчального закладу?
13. Що таке зовшшня структура навчального закладу?
14. В чому полягае сутнють поняття «компетентнють»?
15.В чому полягае сутнють поняття «функщональна компетентнють
керiвника»?
16. В чому полягае сутнють поняття «технолопя?
17. В чому полягае сутнють поняття «якють освгти»?
18. В чому полягае основна мета ощнювання якостi освiти?
19. Який тдхщ дозволяе оцiнити якiсть?
20. В чому полягае сутнють технологи квалiметри?
21. Як реалiзуеться квалiметричний тдхщ?
22. В яких одиницях отримують результат при квалiметричному пiдходi?
23. Якi фактори е важливими при будь-якому управлiннi?
24. Якi основш точки поведiнки менеджера видiляе «управлшська решгтка»
Р. Блейка i Д. Мутона?
25.У чому полягае стввщношення централiзацil та децентралiзащl в
управлшському процесi?
26. В чому полягае сутнють поняття «фактор»?
27. В чому полягае сутнють поняття «критерш»?
28. Для чого використовують факторно-критерiальне моделювання?
29. В чому полягае м ^ я менеджера як керiвника навчального закладу?
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Модуль 2. Основи управлшня навчальним закладом

30. Ким визначаеться державна полггика у сферi державно! служби в
Укра!ш?
31. В чому полягае сутнють поняття «управлшня персоналом закладу
освгга»?
32. На основi якого законодавчого чи нормативного документа функщонуе
сучасна система осв^и в Укра!шв?
33. Який i3 нормативно-правових документiв е найбiльш важливим для
устшно! модершзаци системи освгги в Укра!ш?
34. Який орган державного управлшня освгтою в Укра!ш е Центральним?
35. В чому полягае сутнють поняття «державна служба»?
36.За ранениям яко! управлшсько! структури здiйснюеться реоргашзащя i
лiквiдацiя загальноосвiтнiх навчальних закладiв, заснованих на
комунальнiй формi власност у сiльськiй мiсцевостi?
37. Яка з форм державного контролю за дiяльнiстю навчального закладу е
основною?
38. Якi функци покладенi на управлiння освiти обласно! державно!
адмiнiстрацi!?
39. Яка подiя стала прюритетною для створення Свропейсько! спрямованост
освгга Укра!ни?
40. Яка сутнiсть зворотного зв’язку та яка його роль в управлшш навчальним
закладом?
41. Яким е визначальний показник результативностi дiяльностi навчального
закладу?
42. Що е змiстом управлшня?
43. Що таке принципи управлшня?
44. Що таке функци управлшня?
45. Що таке методи управлшня?
46. Що виступае об’ектом управлшня при оргашзаци навчально-виховного
процесу в навчальному закладi?
47. Я к iснують стилi управлiння?
48. Якими стилями повинен користуватися сучасний керiвник?
49. Що е предметом управлшня?
50. В чому полягае сутнють поняття «оптимальнють» в управлшш?
51. Що належить до цшьового компоненту навчального процесу?
52. Що вщноситься до психолопчного компоненту управлiнсько! дiяльностi?
53. За допомогою чого залучаються додатковi ресурси в заклад освгга?
54.За якими показниками визначаеться якють функщонування системи
освгга у бiльшостi кра!н свiту?
55. В чому полягае сутнють поняття «готовнють до управлiння»?
56. Якими е компоненти психолопчно! готовностi до управлшня?
57. В чому полягае сутнють поняття «квалiфiкацiя»?
58. В чому полягае сутнють поняття «мошторинг»?
59. Що мае мютити дидактична мета навчального заняття?
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60. В чому полягае сутнють поняття «фандрайзинг»?
61. В чому полягае сутнють поняття «кадрова полггика навчального
закладу»?
62. В чому полягае сутнють поняття «управлшське ршення»?
63. На чому базуеться авторитет керiвника навчального закладу?
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРП ОЦ1НЮВАННЯ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ (СП1ВБЕС1ДИ)

Вступне випробування (сшвбесща) проводиться у строки, передбачеш
Правилами прийому до ДВНЗ «УМО».
На ствбесщу вступник з'являеться з паспортом. На початку ствбесщи
вступник отримуе 2 питання, я к м1стять завдання з предмет1в програми для
проведення ствбесщи, та аркуш сп1вбес1ди. В аркуш1 сп1вбес1ди вступник
заповнюе зм1стову частину, записуе завдання з отриманих ним питань та
вщповщ! на завдання. П1д час сп1вбес1ди члени фахово! атестацшно! комюп
оц1нюють в1дпов1д1 та ф1ксують ощнки у аркуш1 сп1вбес1ди.
Час проведення ствбесщи з вступниками - 0,25 год. кожному членов!
комюп на одного вступника.
За результатами вступного випробування (ствбесщи) проводиться ощнка
р1вня фахових знань за наступними критер1ями (див. табл. 1).
Таблиця 1
Шкала критерий ощнки р1вня фахових знань аб1тур1ент1в
За ш калою
уш верси тету

0-20 бали

20-50 балiв

50-90 балiв

В изн ач ен н я

Х арактери сти ка вiдп овiдей абiтурiента

А бiтурiен т не усвщ ом л ю е зм iсту питань, том у його
вщ повщ
не м аю ть б езпосеред нього вщ нош ен ня до
поставлених питань. П о вн а вщ сутню ть ум iн н я м iркувати.
Н езад овш ьн и й
П равильнiсть та п овн ота вщ повщ ей на питання стан овить <
50% . У абiтурiента вiдсутня п р осторова уява, необхщ н а для
вiдповiдi на запитання.
В щ п о в щ на п и танн я носять ф рагм ентарны й характер,
характери зую тся
вiдтворен ням
зн ан ь
на
рiвнi
запам 'ятовування. А бiтурiен т поверхово володiе ум iн ням
м iркувати, його в щ п о в щ суп роводж ую ться д р угорядн и м и
Задовш ьни й
м iркуванням и, якi ш кол и не м аю ть безпосереднього
вiдн ош ення до зм ю ту питань. П равильнiсть та повнота
вщ повщ ей на п и танн я стан овить < 75% . А бiтурiент погано
володiе засо б ам и вщ творення.
Д остатн ш

У вiдп овiдях на п и танн я допускаю ться д е я к неточностi
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пом и лки
неприн ци пового
характеру.
Абггур1ент
цемонструе ро зу м ш н я навчальн ого матер1алу на р1вн1
анал1зу власти востей. П равильню ть та повнота вщ повщ ей
на п и танн я стан овить >75% . В щ п о в в д на п и тан н я м ю тять
окрем1 неточности i н езн ач ш пом илки.

90-100 бал1в

В и соки й

Абггур1ент дае прави л ьш вiдповiдi на питання. Й ого
вщ п оввд свiдчать про розум iння навчальн ого м атерiалу.
П овнота та правильнiсть вщ п овщ ей на пи танн я ~ 100%.

Якщо a6nypieHT т д час вступного випробування з конкурсного предмету
набрав вщ 0 до 20 башв, то дана юльюсть балiв вважаеться не достатньою для
вщбору для рекомендацп до зарахування до ДВНЗ «УМО».
Оцiнювання рiвня знань абiтурiентiв проводиться кожним i3 членiв фахово!
атестацiйноi комiсii окремо, вщповщно до критерив оцiнювання. На пiдставi
результата спiвбесiди фахова атестацiйна комiсiя приймае ршення: «допустити
до фахового вступного випробування» або ж «не допустити до фахового
вступного випробування» вступника.

