
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Кафедра управління

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ

з дисципліни
«Кадровий менеджмент»

курс 6
рівень освіти: другий (магістр)

Спеціальність: 073 «Управління закладом освіти»

Форма проведення                                    контрольна робота в Moodle
Тривалість проведення                            1 год. 20 хв.
Максимальна кількість балів:                 50 балів
Критерії оцінювання:                              теоретичне питання – 20 балів,

     практичне завдання – 10 балів

Перелік допоміжних матеріалів:         комп’ютерна аудиторія

Орієнтований перелік питань
1. Сутність управлінської компетентності керівника закладу освіти. 
2. Структурні компоненти управлінської компетентності. 
3. Управлінська компетенція працівників у науково-педагогічних 
дослідженнях науковців. 
4. Управлінська кваліфікація керівника закладу освіти. 
5. Посадова інструкція керівника закладу освіти.
6. Рівні компетентності керівника. 
7. Види компетентностей, що необхідні керівнику. 
8. Класифікація знань та вмінь, передбачених для оволодіння керівником 
закладу освіти. 
9. Управлінська компетентність. 
10. Групові форми підвищення управлінської компетентності.
11. Управлінська діяльність керівника як система. 
12.  Функції  управління  закладом  освіти:  педагогічний  аналіз,  планування,
організація, контроль, регулювання. 
13.  Зміст  педагогічного  аналізу:  вивчення  учнів,  їх  рівня  здоров’я,
вихованості,  навчальних  досягнень;  вивчення  діяльності  учителів  –
кількісний і якісний склад педагогів, якість викладання, робота з батьками,
творчій потенціал тощо.



14.  Цілепокладання:  постановка  виховних,  освітніх  цілей,  науково-
методичних, ін. 
15.  Планування  діяльності  навчального  закладу:  перспективне,  річне,
проектне тощо.
16.  Контроль  і  регулювання:  контроль  за  організацією  і  здійсненням
навчально-виховного  процесу;  контроль  за  діяльністю  адміністрації,
учителів,  учнів,  обслуговуючого  персоналу,  роботи  з  батьківською
громадськістю, документообігом, ін.
17. Людський капітал та його рівні.
18. Взаємозв'язок теорії людського капіталу та управління людськими 
ресурсами.

19. Людські ресурси трудової діяльності. 
20. Функції та методи управління трудовими ресурсами. 
21. Трудовий колектив. 
22. Кадрова політика. 
23. Кадрове планування. 
24. Управління розвитком трудових ресурсів організації.
25. Акмеологія – наука про механізми вершинного розвитку дорослої 
людини.
26. Акмеологічні аспекти лідерства в умовах організації. 
27. Акмеологічні технології забезпечення ефективного лідерства в 
організації. 
28. Проблема відповідності очікувань та можливостей акмеологічних 
технологій розвитку лідерства. 
29. Прості та комбіновані форми, традиційні та інноваційні методи розвитку 
лідерського потенціалу особистості в організації. 
30. Акмеологічні методи та методики вивчення лідерства.

ПРИКЛАД ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ

Під  час  відкритого  заняття  педагог  втратив  взаємозв’язок  з  учнями
(вихованцями).  Які  можливі  дії  керівника  закладу  освіти,  присутнього  на
занятті?

Екзаменатор Гладкова В. М.

Завідувач кафедри Ільїч Л. М


	18. Взаємозв'язок теорії людського капіталу та управління людськими ресурсами.

