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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма додаткового вступного випробування для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття ступеня вищої освіти – магістра, за 
спеціальністю 073 «Менеджмент» на основі базової або повної вищої освіти 
розроблена відповідно до Державного стандарту.  

Організація та проведення додаткової вступної співбесіди  відбувається у 
порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію комунального 
закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. 

Мета вступного випробування – з’ясувати рівень знань вступників, з 
метою відбору претендентів на навчання за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти в межах ліцензованого обсягу.  
 Форма додаткового вступного випробування: вступне випробування 
проводиться у формі співбесіди. 

Вимоги до відповіді абітурієнта. Вступник повинен:  
- знати матеріал; 
 - повно та коректно обґрунтувати відповіді; 
 - вміти довести точку зору;  
- послідовно  та логічно відповідати на запитання. 
Під час проведення вступного випробування не допускається 

користування електронними приладами, підручниками, навчальними 
посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 
Приймальної комісії.  

У разі використання вступником під час вступного випробування 
сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він  відсторонюється  від 
участі  у випробуваннях, про що складається акт.  

Вступники, які не з’явились на вступне випробування (співбесіду) без 
поважних  причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших 
іспитах і конкурсі не допускаються.  

 
 
2. ЗМІСТ ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ З «МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» 

ДЛЯ ВСТУПУ НА НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) 
РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Теоретичні основи менеджменту освіти. 

Поняття менеджменту та його категорій. Сучасні підходи до управління. 
Управління як наука. Мета та рівні управління. Принципи та функції 
менеджменту освіти. 

 
Нормативно-правова база управління навчальним закладом. 

Директивні та нормативні документи, що регламентують діяльність органів 
управління освітою Закон України «Про освіту». Закон України «Про  загальну 
середню освіту». Закон України «Про вищу освіту». Закон України «Про 
професійно-технічну освіту». Закон України «Про дошкільну освіту». 
Національна доктрина розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті про управління 



 3 

освітою. Зміст і структура Положення про Міністерство освіти і науки України. 
Визначення основних типів навчальних закладів освіти, особливості їх 
діяльності. 

 
Особливості управління педагогічними системами. 

Сутність системного підхододу. Поняття системи освіти та її  структура. 
Основні поняття теорії і практики управління педагогічними системами. 
Управління навчальним закладом як цілісна педагогічна система. Основні 
компоненти системи управління навчальним закладом, їх характеристика. 
Системний підхід як метод аналізу та моделювання діяльності навчального 
закладу. 

Планування роботи навчального закладу. 
Теоретичні і технологічні аспекти планування в педагогічних системах. 

Планування як цільова функція в системі управління. Принципи планування. 
Основні підходи до планування роботою навчального закладу: аспектний, 
функціональний, программно-цільовий, змішаний. Практичні підходи щодо 
планування роботи навчального закладу. Система планування у закладах 
освіти.  

Система контролю в освітньому процесі 
Контроль як функціональна складова управлінської діяльності. Мета і зміст 

контролю. Методи і форми внутрішнього контролю у педагогічних системах. 
Аналітична діяльність закладів та установ освіти. Принципи аналітичної 
діяльності суб’єкта управління освітнім процесом. Педагогічний аналіз. 
Фронтальний адміністративний контроль. Напрями підвищення ефективності 
контрольно-аналітичної діяльності в установах освіти. 

 
Показники оцінювання управлінської діяльності  освітніх закладів. 

Поняття «критерій», «стандарт», «еталон». Основні критерії оцінювання 
діяльності закладу освіти. Методика визначення критеріїв оцінювання 
діяльності закладу освіти. Особливості визначення критеріїв щодо ефективності 
управлінської діяльності закладів та установ освіти.  

 
Основні умови підвищення ефективності управління освітою. 

Критеріальні основи управління освітою. Підходи до оцінювання 
результативності управлінської діяльності. Підготовка, підвищення кваліфікації 
та атестація керівних кадрів освіти. Мотивація праці в менеджменті освіти. 
Сутність та види мотивів. Мотивація як провідний фактор стимулювання 
професійної діяльності освітян та розвитку організації. Чинники позитивної 
мотивації. Приведення діяльності органів управління освітою у відповідність до 
принципів системності та демократизації. 
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Менеджер освіти. Особистісно-професійні вимоги до керівника 
навчального закладу 

Особистість менеджера освіти. Місія менеджера освіти. Загальна типологія 
менеджерів.  Посадові вимоги до керівника навчального закладу. Система знань 
та умінь керівника навчального закладу. Професіоналізм, його складові: 
професіональна культура, управлінська майстерність, володіння 
управлінськими технологіями. Сутність понять «компетенція» та «професійна 
компетентність». Зміст і структура професійної компетентності менеджера 
освіти. Шляхи підвищення професійного вдосконалення керівних кадрів освіти. 
Модель сучасного менеджера-професіонала в освіті. 

 
Організація взаємодії суб’єктів педагогічної системи 

Характер взаємодії суб’єктів педагогічної системи. Демократизація як 
принцип управління. Шляхи організації злагодженої взаємодії суб’єктів 
педагогічної системи. Причини і види конфліктів у педагогічних колективах. 
Шляхи їх подолання. 

 
 

Інноваційні підходи до менеджменту в освіті.  
Інноваційний освітній менеджмент, принципи та закономірності. Наукові  та 

нормативно-правові основи менеджменту інновацій. Масштабні освітні 
інновації. Локальні освітні інновації. Управлінські інновації. Структура 
інноваційного менеджменту. Інноваційні освітні проекти та управління їх 
здійсненням. Управління інноваційним освітнім процесом у навчальному 
закладі. 

 
 

3. ОРІЄНТОВНІ ПИТАННЯ СПІВБЕСІДИ ДЛЯ ВСТУПУ НА 
НАВЧАННЯ ЗА ДРУГИМ (МАГІСТЕРСЬКИМ) РІВНЕМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 «МЕНЕДЖМЕНТ» 
 

1. Розкрийте зміст поняття «управління навчальним закладом». 
2. Перерахуйте та обґрунтуйте принципи, на яких будуються засади 

діяльності освітнього менеджменту.  
3.  Вкажіть основні функції менеджменту освіти. 
4. Визначте роль менеджменту освіти в реалізації принципів освітньої 

політики України. 
5. У чому полягає сутність поняття «управління персоналом закладу 

освіти»? 
6.  Розкрийте сутність та завдання менеджменту освіти. 
7.  В чому полягає сутність поняття «кадрова політика навчального 

закладу»?  
8. В чому полягає сутність соціального управління?  
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9. Схарактеризуйте складові професіоналізму менеджера освіти: 
професіональна культура, управлінська майстерність, володіння 
управлінськими технологіями.   

10. . Назвіть фактори впливу на інноваційні процеси в освітньому закладі. 
11.  У чому полягає сутність поняття «функція управління»? 
12.  У чому полягають посадові вимоги до менеджера освіти: кваліфікаційні, 

соціально-психологічні, професійні?  
13. . Визначте структурні компоненти педагогічного процесу з позицій теорії 

управління. 
14. Визначте та охарактеризуйте стилі керівництва? 
15. У чому полягає сутність поняття «цикл управління»?  
16.  Якими є стадії управлінського процесу?  
17.  Дайте характеристику етапам управлінського циклу: аналіз (діагностика), 

планування (проектування), організація (координування), контроль 
(оцінювання), регулювання (корекція).  

18. Як розкривається зміст принципів управління навчальним закладом в 
контексті реформування системи освіти?  

19. Схарактеризуйте загальні принципи управління загальноосвітніми 
навчальними закладами. 

20. Які ідеї лежать в основі демократизації управління навчальним закладом?  
21. Які чинники мікросередовища впливають на якість функціонування 

навчального закладу?  
22. Розкрийте значення контролю як функції управлінського циклу. Мета і 

зміст контролю. Методи і форми внутрішньошкільного контролю. 
23. Що таке методи управління?  
24. У чому полягає сутність поняття «управлінське рішення»?  
25. Охарактеризувати роль та функції адміністратора в системі освіти. 
26. Яка структура управлінського рішення?  
27. Розкрийте важливість демократизації освітньої управлінської системи. 
28. Назвати і характеризувати типи загальних навчальних закладів  
29. Що відносять до соціально-психологічних методів управління 

навчальним закладом?  
30.  У чому полягає проектування інноваційного розвитку освітнього закладу 

та яке його значення? 
31. Який орган державного управління освітою в Україні є Центральним?  
32.  Розкрийте вимоги до особистісної культури керівника освітньої установи 
33. Школа як об’єкт управління. Суб’єкти управлінського процесу ЗНЗ. 
34. Що таке зовнішня структура навчального закладу?  
35. У чому полягає сутність поняття «професійна компетентність 

керівника»?  
36. У чому полягає сутність поняття «моніторинг в освіті»?  
37. Яка основна мета оцінювання якості освіти? 
38.  Регіональна та місцеві система управління освітою. 
39. . У чому полягає сутність поняття «психологічна готовність до 

управління»?  



 6 

40. . Регламентація діяльності освітнього закладу в законах України про 
освіту. 

41. Нормативні акти, що регулюють діяльність закладів освіти в умовах 
модернізації 
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