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Форма проведення письмова 

Тривалість 

проведення 

80 хвилин 

Максимальна 

кількість балів 

50 балів 

Зміст 

екзаменаційного 

білету 

Екзаменаційний білет містить два теоретичних і одне практичне 

завдання. Кожне із виконаних завдань надається у формі есе. 

Вимоги до 

оформлення 

відповідей 

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. 

Орієнтовний 

перелік 

теоретичних 

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. 

31. Історія виникнення HR-менеджменту: еволюція 

управлінських парадигм. 

32. Закономірності і принципи HR-менеджменту. 

33. Стратегічні цілі HR-менеджменту. 

34. Процес розробки і впровадження кадрової стратегії – п’ять 

етапів. 

35. Зовнішні чинники, які впливають на HR-стратегію. 

36. Види кадрових стратегій. 

37. Методи HR-менеджменту – економічні, соціально-

психологічні (соціологічні, психологічні). 

38. Контроль реалізації кадрових стратегій. 

39. Методи побудови системи  НR. 

40. Оцінка потенціалу працівника. 

Практичне 

завдання  

(сутність) 

Вирішення виробничої ситуації та обґрунтування рішення. 

Приклади практичних завдань: 

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

учнями (вихованцями). Які можливі дії керівника закладу освіти, 

присутнього на занятті? 

2. 2. Створити «портрет» сучасного керівника закладу освіти. 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

Рекомендована література 

Основна: 

1. Виноградський М. Д. Управління персоналом [Текст] : навчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 502 с. 

2. Колпаков В. М., Дмитренко Г.А. Стратегический кадровый менеджмент : учебное пособие. 2-

е  изд., испр. и доп. Киев : МАУП, 2005. 748 с.  

3. Крушельницька О. В., Мельничук Д.П. Управління персоналом : навчальний посібник. 2-ге 

вид. перероб. і допов. Київ : Кондор, 2005. 308 с. 

4. Ніколаєнко С.М. Керівник закладу освіти (організаційно-педагогічні та правові основи 

управлінської діяльності) : підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. К. : НУБіП України, 2019. 408с. 

5. Онишків Зіновій. Основи управління закладом загальної середньої освіти. Навчальний 

посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Видавництво «Навчальна книга 

- Богдан», 2018. 192 с. 

6. Палеха Ю. І. Менеджмент персоналу [Текст] : навчальний посібник. Київ : Ліра-К, 2012. 335с. 

7. Рульєв В. А.,   Гуткевич С. О., Мостенська Т. Л. Управління персоналом [Текст] : навчальний 

посібник. Київ : Кондор, 2013. 309 с. 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%9C%2E%20%D0%94%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%9C%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C%20%D0%9E%2E%20%D0%92%2E
https://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/Navchal_na_kniga_Bogdan/
https://www.yakaboo.ua/ua/book_publisher/view/Navchal_na_kniga_Bogdan/
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B0%2C%20%D0%AE%2E%20%D0%86%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%2C%20%D0%92%2E%20%D0%90%2E


8. Савельєва В. С., Єськов О.Л. Управління персоналом : навчальний посібник. Київ : 

Професiонал, 2005. 335 с.  

9. Сергеєва Л. М. Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні 

засади : навч. посібн. / За наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, 

Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич. Київ : Видавництво Ліра-К, 

2017. 124 с. 

10. Сич. Т. В. Управління людськими ресурсами закладу освіти [навч. посібник для здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньою програмою «Управління навчальним 

закладом» спеціальності 073 «Менеджмент»] / Держ. закл «ЛНУ імені Тараса Шевченка». 

Старобільськ, 2021. 283 с. 

URL: http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7809/1/Sich.pdf 

11. Управління закладом освіти: Підручник для здобувачів другого рівня вищої освіти 

педагогічних університетів / С.Г. Немченко, В.В. Крижко, І.Ф. Шумілова, О.М. Старокожко, О.Б. 

Голік. 2-е вид.перероб.і допов. Бердянськ: БДПУ, 2020. 603 c. 

12. Хміль Ф. І. Управління персоналом [Текст] : підручник для студ. вищ. навч. закл. Київ : 

Академвидав, 2006. 484 с. 

13. Черниш А. П. Управлінська діяльність керівника навчального закладу [Текст] : навчальний 

посібник. Київ : Київ ун-т імені Б. Грінченка, 2010. 

 

Додаткова: 

1. Андрушкін Б.М., Кузьмін О.Є. Основи менеджменту. Львів: Світ, 2015. 296 с. 

2. Гладкова В.М. Професійне самовдосконалення менеджерів вищих навчальних закладів: 

акмеологічні основи : Монографія. Київ: Освіта України, 2013. 350 с. 

3. Гуменюк Ю. Компетентнісний підхід до підготовки сучасного керівника навчального закладу 

[Текст]. Післядипломна освіта в Україні. Київ : Університет менеджменту освіти, 2014. N 1. 

С. 35-39. 

4. Давидова Н. О. Правова компетентність керівника навчального закладу [Текст] : навчальний 

посібник. Київ : Київ. ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. 147 с. 

5. Закон України «Про освіту» (Відомості Верховної Ради від 29.09.2017 – 2017 р., /38-39/, с. 5, 

стаття 380. 

6. Каймакова М. В. Теорія людського капіталу. Використання людських ресурсів [Текст]. 

Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. 2017. № 3. С. 14-16. 

7. Кибанов А.Я., Ивановская Л.В. Кадровая политика и стратегия управления персоналом. М.: 

Проспект, 2012. 64 с. 

8. Наука управління загальноосвітнім навчальним закладом: Навчальний посібник / 

Т.М. Десятов, О.М. Коберник, Б.Л. Тевлін, Н.М. Чепурна. Х., Вид. група «Основа», 2014. 240 с. 

(Серія «Управління школою»). 

9. На допомогу менеджеру освіти. Частина VІІІ. Сучасний керівник навчального закладу – 

менеджер освіти. Тернопіль: Астон, 2013. 344 с. 

10. Олійник В.В. Підготовка управлінської еліти в умовах формування нової демократичної 

моделі управління. Науковий журнал «Science Rise», Педагогічна освіта. Харків: вид-во НВП ПП 

«Технологічний центр», 2015 р. Том 9, № 5 (14). С. 4 – 12. 

11. Орієнтовна циклограма діяльності керівника навчального закладу на ІІ квартал [Текст]. 

Практика управління закладом освіти / Мін-во освіти і науки України. Київ : МЦФЕР-Україна, 

2013. № 3. С. 22-31. 

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%92%2E%20%D0%A1%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%2C%20%D0%A4%2E%20%D0%86%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%88%2C%20%D0%90%2E%20%D0%9F%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%AE%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E%20%D0%9E%2E
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