
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ОСВІТНІЙ МЕНЕДЖМЕНТ»  

курс 4 

 Галузь знань – 0306 Менеджмент і адміністрування  

Напрям підготовки: 6.030601 – Менеджмент 

 

Форма проведення                                      письмово 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                    

15 балів -  письмова відповідь на 1 питання,  

15 балів – письмова відповідь на 2 питання,  

10 балів – вирішення ситуаційного завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  – 

Орієнтований перелік питань: 

1. Загальна системна модель організації.  Сутність управління організацією. 

Соціально-економічні та соціально-психологічні функції організації. 

2. Гуманістичний підхід до управління організаціями. Зміст людиноцентриського 

підходу до управління. Вимоги до закладів освіти, що мають враховуватися у процесі 

професійного управління. 

3. Головна мета (місія) освітньої організації. Соціально-психологічні характеристики 

об’єкта управління в освітніх організаціях.  

4. Параметри диференціації за  складністю та багатоаспектністю об’єкта управління в 

освітніх організаціях. Особливості, які чинять вплив на результативність діяльності 

освітніх організацій. 

5. Основні положення в управлінні освітніми організаціями, які забезпечують 

гуманістичний підхід до його реалізації. 

6. Освітній менеджмент. Функції освітнього менеджменту. Національні системи 

управління освітою. 

7. Освіта як основа інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку 

особистості. Мета освіти. 

8. Державна політика у сфері освіти. Засади державної політики у сфері освіти та 

принципи освітньої діяльності. 

9. Складники та рівні освіти. Статус закладу освіти як суб’єктів господарювання. 

Статус закладу освіти залежно від засновника. 

10. Система управління закладами освіти. Повноваження керівника закладу освіти. 

Колегіальні органи управління закладів освіти та громадське самоврядування. 

11. Педагогічної системи. Відкриті і закриті педагогічні системи. Загальні і специфічні 

умови в управлінні закладом освіти. 

12. Структурні компоненти педагогічної системи: управляюча та підсистема, що 

управляється. Складники структурних підсистем. Рівні управління управляючої 

підсистеми. 

13. Рівні управління та відповідні їм групи функцій у керівництві закладом освіти: 

цільові, соціально-психологічні, оперативні. Їх зміст. 



14. Зміст психологічних компонентів у діяльності керівника при ухваленні 

управлінського рішення: 1) психодіагностичний, 2) прогностичний та 3) проектувальний.  

Зовнішні та внутрішні чинники, що впливають на ухвалення управлінського рішення. 

15. Зміст психологічних компонентів управлінської діяльності керівника при 

організації його виконання: координаційно-регулюючий, мотиваційний, комунікативний. 

16. Порівняльно-оцінювальний компонент при здійсненні контролю за виконанням 

управлінського рішення. 

17. Види освіти: формальна, неформальна, інформальна. Їх зміст. 

18. Форми здобуття освіти, їх особливості (очна, заочна, дистанційна, мережева, 

екстернатна, сімейна, дуальна, здобуття освіти на робочому місці, педагогічний 

патронаж). 

19. Освіта осіб з особливими освітніми потребами. Інклюзивне навчання. 

20. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти. Інформація та документи, 

що оприлюднюються на веб-сайтах закладів освіти. 

21. Управління в широкому і вузькому значенні.  Адміністративно орієнтовані та 

освітньо орієнтовані керівники, особливості їх управлінської діяльності. 

22. Основні напрямами діяльності освітніх менеджерів, що очолюють «ефективні 

заклади освіти». 

23. Класифікацію типів поведінки директорів закладів освіти (за К.Лейтвудом та 

Д.Монтгомері). 

24. Ознаки професійної готовності директора до забезпечення взаємодії із зовнішнім 

середовищем. 

25. Основні напрями модернізації управління закладом освіти. Основні чинники, які 

зумовлюють та забезпечують розвиток управління. 

26. Порівняти зміст понять «управління навчальним закладом» та «управління 

розвитком навчального закладу». Порівняти режими функціонування та розвитку закладу 

освіти та відповідної управлінської діяльності. 

27. Професіограма менеджера освіти. 

28. Суть довготривалої та ситуативної готовності особистості до виконання 

управлінської діяльності. Зміст та структура психологічної готовності керівників до 

управління. 

29. Характеристика мотиваційного компонента психологічної готовності керівника 

закладу освіти до управління. 

30. Характеристика когнітивного, операційного та особистісного компонентів 

психологічної готовності керівника до управління. 

31. Назвати ознаки менеджменту «управління людськими ресурсами» (УЛР), що 

відрізняють його від «менеджменту персоналу» 

32. Особливості організаційного бачення директора закладу освіти необхідності і 

основних етапів запровадження змін у роботі з персоналом 

33. Етапи дослідження керівником закладу освіти майбутніх потреб у людських 

ресурсах, їх зміст.  

34. Охарактеризувати основні проблеми, що виникають під час оцінювання персоналу 

закладу освіти. 

35. Критерії  та техніка оцінювання персоналу закладу освіти. 

36. Методи аналізу потреб у навчанні персоналу та етапи планування розвитку 

персоналу закладу освіти. 

37. Основні методи навчання персоналу не на робочому місці. Атестація і 

сертифікація педагогічних працівників. 

 

 

Екзаменатор               Редько С.І. 

Завідувач кафедри     Міляєва В.Р.  


