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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму розроблено з урахуванням рекомендацій Міністерства освіти і науки 

України. Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу. Фахове випробування призначене для 

перевірки сформованості базових компетентностей вступників за спеціальністю 073 

Менеджмент (Управління навчальним закладом) за другим (магістерським) освітнім 

рівнем. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 
 

Кількість балів 

(max - 200) 

Критерії 

180 – 200 Виставляється за глибокі знання навчального матеріалу, що 
міститься в основних і додаткових рекомендованих джерелах 

вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому 

взаємозв'язку і розвитку, чітко і лаконічно 

160 – 179 Виставляється за ґрунтовні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання вміння 

застосовувати теоретичні положення під час розв'язування 
практичних задач. 

140 – 159 Виставляється за міцні знання навчального матеріалу, 

аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, 

містять певні неточності вміння застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач. 

120 – 139 Виставляється за посередні знання навчального матеріалу, мало 
аргументовані відповіді, слабке застосування теоретичних 
положень при розв’язанні практичних задач. 

100 – 119 Виставляється за слабкі знання навчального матеріалу, неточні 

або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності 

його викладання, за слабке застосування теоретичних положень 
при розв’язанні практичних задач. 

1 – 99 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. 

 
Фахові випробування проводяться в усній формі та передбачають відповіді на 

теоретичне запитання та виконання кейсового завдання. Відповідь на нього дасть 

можливість встановити рівень підготовки абітурієнта та його потенціал і 
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можливості для навчання і здобуття спеціальності Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) за другим (магістерським ) освітнім рівнем. 

–1. Педагогічна рада як колегіальний орган управління закладом загальної 

середньої освіти. 

2. Учнівське самоврядування та його повноваження. 

3. Організація методичної роботи в закладі загальної середньої освіти. 

4. Оцінювання навчальних досягнень учнів. 

5. Особливості співпраці закладу освіти з батьківською громадою. 

6. Форми методичної роботи в заклад освіти. 

7. Партнерство вчителів і батьків як основа виховної роботи в школі. 

8. Інноваційність в освітньому процесі закладу освіти як ознака сучасності. 

9. Внутрішній контроль як основа розвитку закладу освіти. 

10. Напрями вдосконалення професійної компетентності педагога. 

11. Інтерактивні технології в діяльності закладу освіти. 

12. Громадянське виховання в закладі освіти. 

13. Організація методичної роботи з молодими спеціалістами в закладі освіти. 

14. Організація патріотичного виховання у сучасному закладі освіти. 

15. Індивідуалізація та диференціація навчання в закладі освіти. 

16. Компетентності випускника закладу освіти, визначені Концепцією «Нова 

українська школа». 

17. Особистісно-зорієнтоване навчання в закладі освіти. 

18. Партнерські зв’язки закладу освіти з громадою мікрорайону. 

19. Робота з обдарованими та здібними учнями в умовах розвитку 

інформаційного суспільства. 

20. Інтерактивні форми організації уроку. 

21. Здоров’язберігаючі технології в закладі освіти. 

22. Організація виховної роботи в закладі освіти. 

23. Упровадження інклюзивного навчання в закладі освіти. 

24. Атестація педагогічних працівників у закладі освіти. 
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25. Формування життєвих компетентностей учнів у закладі загальної середньої 

освіти. 

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 

1. Педагог відмовляється від проходження атестації. Розробіть алгоритм дій 

адміністрації закладу освіти. 

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

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

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

4. Перед початком заняття керівник закладу освіти попросив педагога показати 

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

варто прийняти керівнику? 

5. Створити «портрет» сучасного керівника закладу освіти. 
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