


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

  

Фахове випробування з управління навчальним закладом призначене 

для перевірки сформованості базових та спеціальних компетенцій вступників 

до Київського університету імені Бориса Грінченка на спеціальність 

«8.18010020 Управління навчальним закладом», освітньо-кваліфікаційного 

рівня «магістр» у відповідності до державних стандартів підготовки фахівців. 

 Під час фахового випробування оцінюються: 

- здатність до аналізу та синтезу; 

- здатність застосовувати знання на практиці; 

- дослідницькі навички й уміння; 

- усне і письмове спілкування рідною мовою; 

- знання другої мови; 

- здатність працювати самостійно; 

- рівень розуміння закономірностей і тенденцій управління навчаль-

ними закладами; 

- знання базових понять і процесів управління навчальними заклада-

ми; 

- здатність аналізувати теоретичний та практичний матеріал з управ-

ління навчальними закладами; 

- мотивація та рівень управлінської компетенції. 

Форма проведення фахового випробування  - усно. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
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1 2 3 4 

90 – 100 «Відмінно» A Виставляється за глибокі знання навчального 
матеріалу, що міститься в основних і додатко-
вих рекомендованих літературних джерелах; 
вміння аналізувати явища, які вивчаються, у 
їхньому взаємозв'язку і розвитку, чітко і 
лаконічно; логічно і послідовно відповідати на 
поставлені запитання; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач. 

82 – 89 «Дуже добре» В Виставляється за ґрунтовні знання навчально-
го матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язування 
практичних задач. 

75 – 81 «Добре» C Виставляється за міцні знання навчального 
матеріалу, аргументовані відповіді на 
поставлені запитання, які, однак, містять певні 
(несуттєві) неточності; вміння застосовувати 
теоретичні положення під час розв'язання 
практичних задач. 

69 – 74  

 

 «Задовільно» 

D Виставляється за посередні знання навчально-
го матеріалу, мало аргументовані відповіді, 
слабке застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

60 – 68 

 

Е Виставляється за слабкі знання навчального 
матеріалу, неточні або мало аргументовані 
відповіді, з порушенням послідовності його 
викладання, за слабке застосування теоретич-
них положень при розв’язанні практичних за-
дач. 

1 – 59 «Незадовільно» 

 

FX Виставляється за незнання значної частини 
навчального матеріалу, істотні помилки у 
відповідях на запитання, невміння 
орієнтуватися під час розв'язання практичних 
задач, незнання основних фундаментальних 
положень. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ АНАЛІЗУ  

 

1. Атестація педагогічних працівників. 

2. Виховання підприємницьких рис у школярів і студентів. 

3. Громадянське виховання. Європейські студії: від теорії до практики. 

4. Етапи впровадження та психологічний супровід експериментальних 

програм у навчальному закладі. 

5. Інноваційні технології в інтенсифікації навчально-виховного процесу у 

навчальному закладі. 

6. Метод проектів у навчальному процесі.  

7. Методична робота як інструмент розвитку навчального закладу. 

8. Методичні рекомендації щодо організації охорони праці  у навчальному 

закладі. 

9. Навчально-виховний процес та інформатизація навчального закладу. 

10. Національне виховання школярів і студентської молоді. 

11. Організація допрофільної підготовки в гімназії. 

12. Особливості підготовки та адаптації першокласників до школи.  

13. Педагогічна рада: місце і роль в системі впровадження інновацій  у шко-

лі. 

14. Підвищення якості навчання шляхом застосування сучасних технологій. 

15. Проблема збереження здоров’я учнів і студентів.  

16. Психолого-педагогічні чинники соціальної адаптації молодших школя-

рів. 

17. Розвиток дитячої обдарованості в умовах навчання в загальноосвітній 

школі. 

18. Розвиток учнівського самоврядування. 

19. Учнівське та студентське самоврядування. 

20. Створення іміджу сучасного навчального закладу. 
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21. Створення необхідних умов для самореалізації, самопізнання кожної 

особистості у навчальному закладі. 

22. Удосконалення методів і прийомів виховання екологічної культури у 

навчальному закладі. 

23. Управління бюджетом навчального закладу. 

24. Управлінський потенціал керівника та його складові.  

25. Шляхи вдосконалення управління навчально-виховним процесом.   

 

СИТУАЦІЙНІ ВПРАВИ 

 

1. Педагог відмовляється від проходження атестації. Розробіть алгоритм дій 

адміністрації НЗ? 

2. Під час відкритого заняття педагог втратив взаємозв’язок з учнями (вихо-

ванцями). Які можливі дії керівника НЗ присутнього на занятті? 

3. На основі власного досвіду створити образ «Школи майбутнього». 

4. Перед початком заняття керівник НЗ попросив педагога показати план 

проведення заняття. Поурочного плану не було. Яке рішення, на Вашу 

думку, варто прийняти керівнику? 

5. Створити «портрет» сучасного керівника НЗ. 

6. Педагог досить авторитарно проводить уроки. Проте раптово змінює 

свою позицію відносно учнів на позакласному занятті та заявляє: «Чомусь 

не розумію, що робити зі своїм класом! Абсолютно мене не слухають на 

уроці, не бажають виконувати завдання!» Що в даній ситуації можне за-

пропонувати адміністрація НЗ педагогу? 

7. Під час обговорення теми учні не погодилися із твердженнями вчителя. 

З’явилося непорозуміння. Учні звернулися за допомогою щодо вирішення 

проблеми до керівника НЗ. Які, на Вашу думку, можливі дії керівника? 

8. На основі власного досвіду прохання створити модель «Вільної школи». 
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9. Батьківський комітет запропонував адміністрації НЗ організувати незале-

жну експертизу діяльності НЗ. Яке рішення у цьому випадку може прийн-

яти керівник НЗ? 

10. З метою ознайомлення з діяльністю закладу із сусіднього НЗ на один день 

прийшли колеги. У НЗ існує правило «представлення НЗ учнівським са-

моуправлінням». Як відомо із практики, крім розповіді про НЗ та показу 

кабінетів учні запропонувати не можуть. Як, на Вашу думку, представити 

навчально-виховний процес загалом інспектору за декілька годин? 

11. Як тільки вчитель заходить в клас та починає урок, у класі лунає тихе гу-

діння, яке поступово переходить в ревіння. Особливості такої поведінки 

були в тому, що не можливо було когось запідозрити. Діти сиділи струн-

ко, стиснувши губи і через ніс гули. Хто гуде – з’ясувати було неможливо. 

Як тільки вчитель підходив до одного учня, той зразу замовкав, вчитель 

відходив – гудіння починалось знову. Урок проводити неможливо; уроки 

зривались один за одним. Завдання: 1) визначити сторони конфлікту; 2) 

які дії повинен здійснити керівник навчального закладу для розв’язання 

проблеми, якщо до нього звернеться вчитель? 3) як вчителю з’ясувати 

причину такої поведінки учнів? 

12. Вчителька української мови часто повторювала, що вона справедлива, що 

завжди об’єктивно оцінює учнів, а якщо вона випадково помилиться, то 

нехай учні скажуть їй про це. І вона це врахує при оцінюванні або ж пере-

гляне ще раз роботу і дасть всі необхідні пояснення. Після самостійної ро-

боти до вчительки підійшла одна із кращих учениць класу з проханням 

пояснити, чому робота, в якій немає жодної помилки, виправлення, оціне-

на балом «вісім». Таке зауваження дуже роздратувало вчительку. Вона го-

лосно, щоб чули всі, сказала, що не для того вчилася в університеті, щоб 

учні вказували їй, як правильно оцінювати роботи. І після цього поставила 

в журнал замість 8 балів – 5. Завдання:1) які дії повинен здійснити керів-

ник навчального закладу для розв’язання проблеми, якщо до нього звер-
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нуться  батьки учениці? 2) як повинен діяти керівник у випадку скарги 

учениці класу? 

13. До вчителя початкових класів завітала мати однієї із учениць. Вона вима-

гала пересадити свою доньку, яка навчається досить добре, з передостан-

ньої парти на першу, щоб їй приділялось більше уваги. Вчителька відпові-

ла відмовою. Аргументуючи її тим, що дівчинка найвища в класі, а увагу 

вона приділяє під час уроку всім дітям однаково. І запропонувала відвіда-

ти кілька своїх уроків. Мати учениці залишилась невдоволеною і пообіця-

ла, що так не залишить цього питання, і, якщо потрібно, піде до завуча та 

директора школи. Завдання: 1) які дії повинна здійснити вчителька для 

розв’язання проблеми, якщо до неї звернуться  батьки учениці?; 2) як по-

винен діяти керівник у випадку скарги учениці класу? 

14. Між двома вчительками біології протягом тривалого часу існує закритий 

конфлікт, який перешкоджає учням школи досягнути відповідного рівня 

успішності з даного  предмету. Обміркуйте, яку роль в такій конфліктній 

ситуації має зайняти директор школи, яким чином можливо вирішити да-

ну конфліктну ситуацію. 

15. Вчитель системно відмовляється від заміни уроків та запропонованого 

адміністрацією розкладу уроків. Запропонуйте методи узгодження інте-

ресів між вчителем та адміністрацією та шляхи вирішення згаданої про-

блеми. 

16. Вчитель системно запізнюється на уроки, між тим проводить їх на дуже 

високому навчально-методичному рівні. Запропонуйте алгоритм дій для 

адміністрації та шляхи вирішення данної проблеми. 

17. Директор школи системно підвищує голос та принижує вчителів. Завдяки 

учню, який зафільмував один із випадків зіткнення між директором та 

вчителем та виклав його в мережу Інтернет, конфлікт вийшов за межі НЗ. 

Завдання: 1) визначте всі сторони конфлікту; 2) опишіть оптимальний 

7 

  



сценарій вирішення конфліктної ситуації; 3) запропонуйте алгоритм дій 

для всіх сторін конфлікту. 
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