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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ МАГІСТРАНТА 

Іспит передбачає виконання двох теоретичних і одного практичного завдань. Ця 

форма підсумкового контролю дає змогу оцінити якість знань студента, його вміння 

застосувати їх на практиці. Кожне із виконаних завдань надається у формі есе. 

Відповідь на кожне завдання за обсягом не повинна перевищувати 2-х сторінок. 

Текстовий редактор (процесор) – Microsoft Word; орієнтація – книжкова; поля – 

верхнє і нижнє – 20 мм;  лівого боку – 25 мм; з правого боку – 10 мм. Гарнітура – Times 

New Roman. 

Загальна оцінка результатів підсумкового контролю (у формі іспиту): 0…50 балів.  

Критерії оцінювання  

Теоретичне питання 

17 – 20 балів Студент глибоко і обґрунтовано розкриває зміст всіх питань, точно і 

повно дає визначення термінів і понять, логічно аналізує  та оцінює 

різноманітні явища у галузі управління в галузі освіти та їх 

взаємозв’язки. Виявляє самостійне, творче ставлення до управлінських 

та педагогічних ідей, концептуальних положень, підходів та принципів, 

переконливо аргументує власну позицію. 

12 – 16 балів Студент обґрунтовує провідні теоретичні положення, класифікує  

управлінські та педагогічні ідеї, виявляє власне ставлення до них. 

Виявляє  здатність логічного викладу основних знань та використання 

засвоєних знань. Аргументує наведені твердження та висновки, 

застосовуючи засвоєний теоретичний матеріал.  

8 – 11 балів Студент частково відтворює зміст програмного матеріалу. Фрагментарно 

висвітлює теоретичні положення, класифікації, концептуальні  ідеї, 

визначає сутність окремих термінів та понять. Нелогічно будує свою  

відповідь та недостатньо її обґрунтовує. 

0 – 7 балів Відповіді студента мають репродуктивний характер. Студент 



неефективно використовує знання у процесі розкриття змісту завдання; 

поверхово викладає програмний матеріал, що зумовлюється  

початковими уявленнями про предмет вивчення. Нелогічно будує свою 

відповідь та недостатньо її обґрунтовує.  

Практичне завдання 

6 – 10 балів Практична ситуація вирішена повністю, надане обґрунтування 

ухваленого рішення. 

0 – 7 балів Практична ситуація вирішена, не надане обґрунтування ухваленого 

рішення. 

 

Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю (іспиту) 

 

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. 

 

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

1. Під час відкритого заняття педагог втратив взаємозв’язок з учнями 

(вихованцями). Які можливі дії керівника закладу освіти, присутнього на 

занятті? 

2. Створити «портрет» сучасного керівника закладу освіти. 

 

 

Екзаменатор      В.М. Гладкова  

 

Завідувач кафедри     Л.М. Ільїч 

 


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

