


 

 

                                                                ВСТУП 

Метою вступного фахового випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент» освітньої 

програми "Управління закладом освіти" є виявлення рівня володіння вступниками 

основами управління навчальним закладом, його нормативно-правовим забезпеченням, 

знаннями, вміннями і навичками, здобутими ними під час отримання першої вищої освіти та 

досвіду управління навчально-виховною діяльністю в різних освітніх закладах, їх готовності до 

активного, творчого оволодіння освітньо-професійною програмою з означеного фаху. 

Вимоги до здібностей та підготовленості вступників. Для успішного навчання в 

магістратурі вступники повинні мати повну вищу освіту за будь-яким напрямом підготовки, 

стажем педагогічної діяльності не менше п'яти років і мотивацію на підвищення своєї 

управлінської компетентності. 

Характеристика змісту програми. Програма длявступного фахового випробування 

складається з питань нормативно-правового забезпечення управління навчальним закладом, 

основ менеджменту освіти, психолого-педагогічних питань, які в сукупності визначають 

підготовленість вступника до навчання в магістратурі Навчально-наукового інституту 

магістерської підготовки та післядипломної освіти Університету економіки і права "КРОК". 

Програма підготовки до вступного фахового випробування складається з трьох модулів. В 

1 модулі містяться знання з нормативно-правових засад регулювання освітньої діяльності; в 2 

модулі — з основ менеджменту, а 3модуль - основ психології і педагогіки. 

Порядок проведення вступного фахового випробування визначається Положенням про 

приймальну комісію ВНЗ "Університет економіки і права "КРОК". 

 



 

 

ПРОГРАМА 

МОДУЛЬ 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1 Конституційні засади правового регулювання освітньої діяльності 

 

Право на освіту в системі прав людини гарантії права на освіту. Закони України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про професійну 

освіту», «Про дошкільну освіту»: зміст, структура, права і обов'язки навчального 

закладу. Державна регламентація діяльності навчальних закладів. 

 

1.2 Правовий статус педагогічних, науково-педагогічних працівників: їх основні 

права і обов'язки 

 

Категорії працівників освіти, їх права і обов'язки. Державні гарантії працівникам 

освіти. Соціальний захист працівників освіти. Вимоги до претендентів на статус 

педагога. Порядок відбору науково-педагогічних і педагогічних працівників. Поняття, 

сторони та зміст трудового договору (контракту). 

 

МОДУЛЬ 2. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ 

 

2.1.  Методологічні основи менеджменту освіти 

 

Управління як специфічна сфера людської діяльності. Сутність категорій 

управління та менеджменту. Суб'єкт і об'єкт управління. Поняття організації: формальні 

і неформальні організації, прості і складні. Особливості навчальних закладів як 

соціально-педагогічної системи. Специфіка продукції освітніх установ - освітня послуга. 

Внутрішнє і зовнішнє середовище освітньої установи (організації). 

 

2.2. Принципи та функції менеджменту 

 

Сутність, природа та роль принципів менеджменту в досягненні мети освітнього 

закладу. Поняття функцій та функціональної системи менеджменту. 

Планування як загальна функція менеджменту. Сутність і зміст планування як 

функції менеджменту, його види і взаємозв'язок. 

Організування як загальна функція менеджменту, її сутність та місце управління. 

Поняття та складові організаційної діяльності. Повноваження, відповідальність, 

делегування. Види структур освітньої організації (виробнича, організаційна, 

технологічна, соціальна, інформаційна). 

Мотивування як загальна функція управління. Значення людського фактору в 

управлінні освітньою організацією. Поняття мотивування. Потреба. Первинні і вторинні 

потреби. Стимулювання праці в закладах освіти. Види стимулів. 

Поняття контролювання як загальної функції менеджменту та його місце у системі 

управління закладом освіти. 

 

2.3. Система методів управління закладом освіти 

 

Сутність і класифікація методів менеджменту. 

Адміністративні методи менеджменту: організаційні (регламентування, 

нормування, інструктування), розпорядчі (накази, розпорядження, постановка завдань, 

інструктування, координація робіт), дисциплінарні дії. 

Економічні методи менеджменту: плани, стимули, податки, ціни, тощо. 



 

 

Соціальні методи: методи управління окремими груповими явищами і процесами; 

методи управління індивідуальною поведінкою. 

Психологічні методи: методи формування і розвитку трудового колективу, методи 

гуманізації стосунків у трудовому колективі, методи психологічного спонукання, методи 

професійного відбору і навчання. 

 

МОДУЛЬ 3. ПСИХОЛОГІЯ І ПЕДАГОГІКА 

 

3.1. Психологія діяльності 

 

Діяльність як провідний механізм розвитку психіки людини. Структура діяльності. 

Психологічні основи оволодіння уміннями, навичками та звичками. Роль психологічних 

процесів, властивостей і станів в регуляції діяльності особистості. Основні види 

діяльності. Сутність та зміст професійної діяльності, акмеологічні основи її 

вдосконалення. 

 

3.2. Психологія спілкування 

 

Психологічна сутність спілкування. Його функції, роль і місце в регуляції 

психологічної активності людини. Мова як основний засіб спілкування. Мовленнєві та 

немовленнєві компоненти спілкування. Зміст та характер професійно-ділового 

спілкування, фактори підвищення його ефективності. 

 

3.3. Психологія групи. Управління конфліктами в групі 

 

Поняття про малі групи, їх види, структура та розвиток. Міжособистісні стосунки в 

групі: лідерство, конформізм, взаємодія, груповий тиск, співробітництво, суперництво та 

конкуренція. Сутність конфліктів. Причини виникнення конфліктів, їх типи, структура 

та динаміка розвитку. Технологія управління міжособистісними та між груповими 

конфліктами. 

 

3.4.  Освіта як система і процес. Інноваційні технології навчання 

 

Дидактика як теорія й практика. Сучасні дидактичні концепції та інновації. 

Характеристика процесу навчання, його методологічні основи, мета та функції. 

Особливості викладання та уміння. Форми, методи, прийоми і засоби навчання в 

сучасній школі. Організація самостійної начально-пізнавальної роботи школярів, 

фактори що забезпечують її ефективність. Інноваційні технології навчання 

(програмоване навчання, розвиваюче навчання, проблемне навчання, евристичне 

навчання, особистістно-орієнтоване навчання). Контроль і оцінювання результатів 

навчання учнів. Модульно-рейтингова система навчання. 

 

3.5.  Виховання: сутність, зміст, організація 

 

Виховання як спеціально організована діяльність в цілісному педагогічному 

процесі. Сучасні моделі виховання. Мета, зміст, напрямки, закономірності та принципи 

виховного процесу. Соціальне середовище, його вплив на формування особистості. 

Корпоративна культура освітнього закладу - основа становлення громадянської та 

соціальної позиції учнів. Форми, методи та засоби виховання. Діалектика колективного 

та індивідуального у виховній діяльності. Органи учнівського самоврядування у 

виховній системі навчальних закладів. 

 

 



 

 

3.6.  Методи ефективної виховної діяльності 

 

Характеристика методів виховання. Основні підходи до їх класифікації. Прийоми 

та засоби виховання. Особливості використання методів формування свідомості. 

Фактори, що забезпечують ефективність методів організації діяльності та формування 

досвіду суспільної поведінки. Методи стимулювання й мотивації діяльності та 

поведінки. Значення контролю, самоконтролю та самооцінки у виховані учнів та 

студентів. 
 

 
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА  

 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №_______ 

 

1 завдання. Нормативно-правові засади регулювання освітньої діяльності. 

2 завдання. Основи менеджменту освіти 

3 завдання. Психологія і педагогіка 

 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання відповідей на вступних випробуваннях 

Критерії визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень 

вступників для здобуття вищої освіти ступеня магістра спеціальності 073 «Менеджмент» 

освітньої програми «Управління закладом освіти» та встановлюють відповідність між 

вимогами до знань і умінь вступників та показником оцінки в балах. 

Критерії реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно. 

 

 

Рівень досягнень 

Оцінка 

(5- бальна шкала) 

Оцінка 

(12- бальна шкала) 

Оцінка 

(шкала від 100 до 200 

балів) 

відмінно 5 10-12 180-200 

добре 4 7-9 150-179 

задовільно 3 4-6 120-149 

незадовільно 2 1-3 100-119 

 

Відмінно – знання вступника є глибокими, міцними, системними, вступник вміє 

застосовувати знання для виконання завдань, вміє самостійно оцінювати різноманітні 

ситуації, виявляти і відстоювати особисту позицію. 

Добре – вступник знає істотні ознаки понять, явищ, вміє пояснити основні 

закономірності, а також самостійно застосовувати знання в стандартних ситуаціях, 

володіє розумовими операціями (аналізом, узагальненням тощо), вміє робити висновки, 

виправляти допущені помилки. Відповідь правильна, логічна, обґрунтована, хоча у ній 

бракує власних суджень. 

Задовільно - вступник відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання 

за зразком, володіє елементарними знаннями з дисципліни.  Визначення понять дає з 

помилками й неточностями. 

Незадовільно – відповідь фрагментарна, характеризується початковими 

уявленнями про предмет вивчення. 

При оцінюванні відповіді на вступному випробуванні враховуються: 
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