
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра управління 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Якість освіти, освітніх інновацій та експертний супровід її забезпечення»  

 

курс VII 

Спеціальність: 073 Менеджмент  

Освітня програма «Управління навчальним закладом» 

Форма проведення 

Тривалість проведення 

Максимальна кількість балів 

Критерії оцінювання: 

 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

письмова 

1 год. 20 хв. 

40 балів 

10 балів -  питання № 1 

15 балів – питання № 2 

15 балів – питання № 3 

матеріали діяльності будь-якого 

навчального закладу; нормативно-

правова документація 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Розмежуйте поняття «управління якістю освіти», «забезпечення якості 

освіти», «вимірювання якості освіти», «моніторинг якості освіти», 

«вдосконалення якості освіти», «контроль якості освіти». 

2. Розкрийте алгоритм впровадження інновації в навчальний процес НЗ. 

3. Які рекомендації Ви можете надати щодо зміни змісту загальної середньої 

освіти, як фактора якості освіти? 

4.Охарактеризуйте англійську модель забезпечення якості освіти (рівень 

освіти за вибором). Що з цієї моделі,на Вашу думку, слід запровадити, в 

Україні?  

5.Визначте мету та пріоритетні напрями методичної роботи в ЗНЗ. 

6.Поясніть, як впливає інноваційна компонента на якість освітніх послуг? 

7.Доведіть, що забезпечення якості освіти є центральним завданням всіх 

інституціональних змін у сфері освіти. 

8.Дайте визначення понять: Інноваційна діяльність та інноваційний процес. 

9.Охарактеризуйте вплив експертизи виховної роботи на якість освіти. 

10.Проаналізуйте, як відбувається забезпечення якості в системі професійно-

технічної освіти України. 

11.Проаналізуйте вплив вітчизняних стандартів і рекомендацій на 

забезпечення якості освіти.  

12.Розкрийте зміст поняття: інноваційна діяльність, експертиза інноваційної 

діяльності. 



13.Охарактеризуйте роль експертизи виховної роботи у навчальному закладі 

на якість освіти. 

14.Проаналізуйте європейські стандарти і рекомендації та їх значення для 

експертизи забезпечення якості освіти. 

15.Проаналізуйте форми і методи інноваційної діяльності в управлінні 

навчальним закладом. 

16.Охарактеризуйте найважливіші, на Вашу думку, чинники впливу на якість 

освіти. 

17.Охарактеризуйте організаційні форми методичної роботи у навчальному 

закладі (за вибором). 

18.Розкрийте сутність поняття інновації та інновації в освіті. 

19.Які критерії оцінювання якості освіти у загальному середньому 

навчальному закладі Ви рекомендуєте впровадити в Україні? Обґрунтуйте 

свою думку. 

20.Охарактеризуйте основні  напрями діяльності освітнього експерта в 

контексті забезпечення якості освіти. 

21.Сформулюйте основні стратегічні завдання державної освітньої політики 

в Україні із забезпечення якості освіти. 

22.Опишіть соціально-психологічний портрет керівника навчального закладу 

– інноватора. 

23.Проаналізуйте, як відбувається забезпечення якості в системі дошкільної 

освіти України. 

24.Охарактеризуйте ЗНО як інструмент моніторингу якості повної середньої 

освіти. 

25.Порівняйте традиційний та інноваційний освітні процеси. 

26.Проаналізуйте, як відбувається забезпечення якості в системі загальної 

середньої освіти України. 

27.Які Вам відомі інноваційні освітні проекти, впроваджені у навчальних 

закладах України? Охарактеризуйте один з них. 

28.Проаналізуйте, як відбувається забезпечення якості в системі вищої освіти 

України. 

29.Охарактеризуйте роль експертизи у забезпеченні якості освіти в Україні. 

Як це впливає на базові принципи освіти? 

30.Розкрийте зміст понять: інноваційна педагогічна система та інноваційний 

потенціал навчального закладу. 

31.Які критерії оцінювання якості освіти у вищому навчальному закладі Ви 

рекомендуєте впровадити в Україні? Обґрунтуйте свою думку. 

32.Охарактеризуйте основні етапи експертизи забезпечення якості освіти. 

33.Охарактеризуйте основні закони інноваційних педагогічних процесів. 

34.Яка, на Вашу думку, користь від рейтингів навчальних закладів, які 

проводяться в Україні і в світі? Чи впливає це на якість освіти? 

35.Сформулюйте свої пропозиції щодо вирішення проблеми ефективного 

впровадження ініціатив із забезпечення якості освіти на національному рівні. 

36.Проаналізуйте ефективність зовнішніх процедур забезпечення якості 

освіти в Україні. 



37.Як, на Вашу думку, можна виявити інноваційний потенціал навчального 

закладу. Як може допомогти цьому освітній експерт? 

38.Доведіть вплив якості кадрового складу навчальному закладі на якість 

освіти. 

39.Порівняйте український і міжнародний досвід діяльності агенцій із 

забезпечення якості освіти (країна та рівень освіти за вибором). 

40.Охарактеризуйте структуру організації та управління методичною 

роботою в ЗНЗ (інноваційний підхід). 

41.Розкрийте роль керівника в системі менеджменту якості освіти 

навчального закладу. Чи є керівник НЗ експертом?  

42.Складіть компетентнісну характеристику експерта із забезпечення якості 

освіти. 

43.Які форми методичної роботи, на Вашу думку, є інноваційними і чому. 

44.Охарактеризуйте роль стандартів у забезпеченні якості освіти. 

45.Сформулюйте критерії і показники якісної та ефективної діяльності 

вчителя / педагога / керівника / освітнього менеджера (на вибір). 

46.Надайте класифікацію інновацій за масштабом дій та за рівнем новизни (з 

прикладом з освітньої діяльності). 

47.Доведіть, що забезпечення якості освіти є головним завданням реформ в 

освіті. Вкажіть у цьому контексті, яка роль освітніх експертів? 

48.Сформулюйте критерії і показники якісної та ефективної діяльності 

навчального закладу. 

49.Охарактеризуйте систему внутрішнього моніторингу якості організації 

освітнього процессу у навчальному закладі (за вибором). 

50.Які Ваші рекомендації щодо залучення громадськості в експертизі якості 

освіти в навчальних закладах? 

51.Обґрунтуйте Кодекс якості для вихованця / учня / студента (за вибором).  

52.Розмежуйте поняття «управління якістю освіти», «забезпечення якості 

освіти», «контроль якості освіти», «моніторинг якості освіти», «експертиза 

якості освіти». 

53.Охарактеризуйте види та рівні моніторингу якості освіти. 

54.Сформулюйте актуальні заходи щодо вдосконалення навчальних програм 

(для дошкільних навчальних закладів, шкіл, вищих навчальних закладів – на 

вибір). 

55.Сформулюйте критерії і показники, які доцільно використовувати для 

проведення експертизи якісної та ефективної діяльності керівника 

навчального закладу. 

56.Охарактеризуйте напрями моніторингових досліджень якості освіти. 

57.Сформулюйте методичні рекомендації щодо здійснення експертизи 

підручника / посібника. 

58.Поясніть (подайте Ваше розуміння) категорії: вимірювання, оцінювання, 

тестування та зазначте їх вплив на якість освіти. 

59.Визначте особливості поняття «культура забезпечення якості освіти». 

60.Назвіть необхідні заходи, спрямовані на підвищення кваліфікації 

педагогічних / науково-педагогічних працівників. 



61.Розкрийте алгоритм запровадження моніторингу в освітній процес. 

62.Сформулюйте та охарактеризуйте основні етапи проектування системи 

якості освіти у навчальному закладі. 

63.Назвіть необхідні заходи, спрямовані на вдосконалення методів 

викладання і підвищення рівня об’єктивності оцінювання. 

64.Розкрийте сутність поняття якості освіти, якості освітніх послуг, 

експертиза якості освіти. 

65.Яка, на Вашу думку, роль учнів і студентів у забезпеченні якості освіти? 

Які заходи слід розробити керівнику навчального закладу для активізації і 

посилення ролі цих групп учасників освітнього процесу у забезпеченні якості 

освіти? 

66.Якою має бути політика навчального закладу щодо формування 

контингенту вихованців / учнів / студентів. 

67.Розкрийте сутність та поняття моніторингу якості освіти. 

68.Які, на Вашу думку, інноваційні компоненти іноземних освітніх систем 

слід запровадити в Україні? 

69.Висловіть свою думку щодо необхідності самооцінки ефективності 

діяльності із забезпечення якості. Чи є самооцінка експертизою? 

70.Охарактеризуйте функції моніторингу якості освіти. 

71.Охарактеризуйте, яка модель управління якістю освітніх послуг у 

навчальному закладі Вам найбільш подобається? Обґрунтуйте свою думку. 

72.Назвіть спеціалізації в експертній освітній діяльності і проаналізуйте їх 

затребуваність на ринку праці. 

73.Охарактеризуйте значення міжнародної системи визначення якості освіти 

(тестові дослідження та рейтинги). 

74.Поясніть роль експертизи і внутрішнього аудиту для забезпечення якості 

освіти у навчальному закладі. 

75.Охарактеризуйте роль експертизи  навчально-методичної роботи в 

управління якістю надання освітніх послуг НЗ. 

76.Що Ви рекомендуєте змінити в системі управління освітою для 

поліпшення інноваційного клімату в навчальних закладах України? 

77.Проаналізуйте ефективність внутрішніх процедур забезпечення якості 

освіти в Україні. 

78.Розкрийте класифікації інновацій за сферами діяльності. 

 

 

 

Екзаменатор      Михацька А.В. 

Завідувач кафедри     Міляєва В.Р.  


