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1.

ПОЯСНЮВАЛЬНА

ЗАПИСКА

ДОДАТКОВОГО

ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ
Управління в освіті є яскравим прикладом суті та значення управлінської
діяльності в нашому суспільстві. Тисячі політиків і управлінців щодня сумлінно
обмірковують і розробляють засади освітньої політики, яка забезпечує
результативне функціонування системи навчальних закладів. Освітній керівний
апарат є одним з найбільших серед державних і приватних установ. Кілька сотень
тисяч вчителів, тисячі викладачів, мільйони учнів та студентів працюють щодня в
державних і приватних освітніх установах України. Сотні відділів освіти, десятки
управлінь освіти, Міністерство освіти і науки, аналізуючи та розробляичю
політичний курс, спрямовують скоординовану діяльність вітчизняної освітньої
організації.
Саме тому, місією магістерських програм у галузі публічного управління є
професійна підготовка відповідальних кадрів для публічного управління та
місцевого самоврядування, спроможних творчо розробляти, аналізувати і
реалізовувати державну політику, ефективно й результативно виконувати
управлінські функції, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою
утвердження соціальної справедливості, забезпечення прав і свобод людини,
сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

2. КРИТЕРІЇ

ОЦІНЮВАННЯ

ЗНАНЬ

АБІТУРІЄНТА

НА

ВСТУПНОМУ

ВИПРОБУВАННІ З УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
За шкалою Визначення
Характеристика відповідей абітурієнта
університет
у
Низький Абітурієнт не усвідомлює
100-123
змісту питання білету,
бали
тому його відповідь
не
має
безпосереднього
відношення до
поставленого питання.
Наявна повна відсутність
уміння міркувати.
Відповіді
на питання білету
124-149 Задовільний
носять
балів
фрагментарний характер,
характеризуються
відтворенням знань на рівні
запам'ятовування.
Абітурієнт поверхово
володіє умінням
міркувати, його
відповіді супроводжуються
другорядними
міркуваннями, які інколи
не мають
безпосереднього
відношення до змісту
запитання.
У
відповідях на
150-174 Достатній
питання білету
балів
допускаються деякі
неточності або
помилки непринципового
характеру. Абітурієнт
демонструє розуміння
навчального матеріалу на
рівні аналізу властивостей.
Помітне прагнення
абітурієнта логічно
розмірковувати при
відповіді на питання білета.
Високий Абітурієнт дає повну
175-200
і розгорнуту відповідь
балів
на питання білету. Його
відповіді свідчать
про
розуміння навчального
матеріалу на рівні аналізу

закономірностей,
характеризуються
логічністю і послідовністю
суджень, без включення
випадкових і випадання
істотних з них.
Якщо абітурієнт під час вступного випробування з конкурсного предмету набрав
від 100-123 балів, то дана кількість балів вважається не достатньою для допуску в
участі у конкурсному відборі до НПУ імені М. П. Драгоманова.
Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної
комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня
знань абітурієнта виводиться за результатами обговорення членами комісії особистих
оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробування
виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у
випробуванні після закінчення іспиту.

3. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИПРОБУВАННЯ
З УПРАВЛІННЯ В ОСВІТІ
3.1 Освіта як джерело соціально-економічного і культурного

розвитку суспільства і об’єкт управління.

1. Держава як суб'єкт управління соціальними процесами.
2. Освіта як об’єкт державного управління.
3. Державна освітня політика як механізм державному управлінні освітою.
4. Освітня система в Україні.
5. Особливості та механізми здійснення управління освітою.
6. Пріоритетні напрями розвитку освіти, її підсистем.
7. Об'єктивні основи і суб'єктивні фактори державного управління в сфері освіти.
8. Види суб'єктивних факторів державного управління освітою.
9. Організаційна структура державного управління в галузі освіти.
10 .Основні принципи та особливості державно-громадського управління освітою.

Крисюк С.В. Державне управління
1.

Список рекомендованих джерел: освітою. Навчальний посібник. /С.В.

Крисюк.– К.: НАДУ, 2009-розділ 2.
2.

Луговий В.І. Управління освітою. Навчальний посібник./ В.І. Луговий. – К.:

УАДУ, 1997-304с.
3.

Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібн. / В. Я.

Малиновський. – Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с
4.

Ніколаєнко С.М. Вища освіта – джерело соціально-економічного і

культурного розвитку суспільства /С.М. Ніколаєнко. – К.: Знання, 2005-319с.
5.

Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті Болонського

процесу. – Тернопіль: вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004-147с.
6.

Якісна освіта – запорука самореалізації особистості, наук видання / За заг.

ред. С.М. Ніколаєнка, В.В. Тесленка. – К.: пед. преса, 2007-176с.

1. Сучасні проблеми формування та реалізації освітньої політики.
2. Державне управління освітою як підсистема соціального і державного
управління взагалі.
3. Особливості державного управління освітою.
4. Дерево цілей і функціональна структура державного управління.
5. Форми державного управління.
6. Сучасні тенденції впровадження освітнього менеджменту та державногромадського управління освітою.
7. Сутнісні характеристики і основні категорії державного управління освітою.
8. Ознаки державного управління.
9. Наукові основи державного управління освітою.
10. Моделі державного управління освітою.
Список рекомендованих джерел:
1.

Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальний посібник./ Б.А.

Гаєвський. – К.: МАУП, 1998 - 22-36с.
2.

Крисюк С.В. Концептуальні засади розвитку державно-громадського

управління освітою ІІ Актуальні теоретико-методологічні та організаційнопрактичні проблеми державного управління. Т.1./ С.В. Крисюк. – К.: вид-во НАДУ,
2004- с. 380-383.
3.

Крисюк С.В. Державне управління освітою. Навчальний посібник. /С.В.

Крисюк.– К.: НАДУ, 2009-розділ 2.
4.

Луговий В.І. Управління освітою. Навчальний посібник./ В.І. Луговий. – К.:

УАДУ, 1997-304с.
3.2 Організація публічного управління в освіті.
1. Моделі державного управління освітою.
2. Мета управління освітою.
3. Основні фактори ефективності державного управління в галузі освіти.

4. Соціально-психологічні особливості управління освітніми організаціями.
5. Визначення та оцінка ефективності державного управління.
6. Сучасний стан і напрями реформування державного управління.
7. Соціальне партнерство у реалізації державного управління освітою: сутність,
прояви та вплив на якість державного адміністрування.
8. Законність в державному управлінні.
9. Методи управління освітою.
10. Методи переконання та примусу в державному управлінні, їх співвідношення.

Список рекомендованих джерел:
1. Киричук В. В. Історія державного управління в Україні : навч. посібн. / В. В.
Киричук, В. І. Тимцуник. – К. : Вид. УАДУ, 2001. – 244 с.
2. Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми :
монографія / за ред. В. М. Князєва ; кіл. авт. : В. М. Князєв, І. Ф. Надольний, М. І.
Мельник та ін. – К. : Вид. НАДУ : Міленіум, 2003. – 320 с.
3. Луговий В.І. Управління освітою. Навчальний посібник./ В.І. Луговий. – К.:
УАДУ, 1997-304с.
4. Малиновський В. Я. Державне управління : навч. посібн. / В. Я. Малиновський. –
Вид. 2-ге, доп. та перероб. – К. : Атіка, 2003. – 576 с.
5. Якісна освіта – запорука самореалізації особистості наук. Видання За зм ред. С.М.
Ніколаєнко, В.М. Тесленка. – К.: Пед. Преса, 2007-176с.
1. Мотивація як засіб стимулювання в управлінні освітою: гуманістична
спрямованість, різновиди, фактори впливу.
2. Основні принципи управління освітою.
3. Сутність та основні принципи реалізації системного підходу до управління
освітніми організаціями.
4. Стратегічне управління освітою
5. Основні прийоми стратегічного та ситуаційного управління освітою.
6. Цілі та функції державного управління освітніми процесами.

7. Загальні та спеціалізовані функції державного управління.
8. Основні принципи інформаційного забезпечення управління освітою.
9. Поняття та загальна характеристика єдиної інформаційної системи управління
освітою.
10.Класифікація принципів державного управління.
Список рекомендованих джерел:
1. Бакуменко В. Д. Формування державно-управлiнських рiшень: проблеми теорiї,
методологiї, практики : монографія / В. Д. Бакуменко ; редкол. : В. М. Князєв, П. I.
Надолiшнiй, М. I. Мельник та iн. – К. : Вид. УАДУ, 2000. – 328 с.
2. Гаєвський Б.А. Основи науки управління: Навчальний посібник./ Б.А.Гаєвський.
– К.: МАУП, 1998 - 22-36с.
3. Крисюк С.В. Концептуальні засади розвитку державно-громадського управління
освітою ІІ Актуальні теоретико-методологічні та організаційно-практичні
проблеми державного управління. Т.1./ С.В. Крисюк. – К.: вид-во НАДУ, 2004- с.
380-383.
4. Крисюк С.В. Державне управління освітою. Навчальний посібник. /С.В.
Крисюк.– К.: НАДУ, 2009-розділ 2.
5. Луговий В.І. Управління освітою. Навчальний посібник./ В.І. Луговий. – К.:
УАДУ, 1997-304с.
3.3 Система органів публічного управління освітою в Україні.
1. Підпорядкованість органів управління освітою суб’єкт-об’єктні відносини в
системі управління освітою.
2. Регіональні та структурні особливості приватних навчальних закладів в Україні.
3. Організаційно-структурна схема управління освітою в Україні.
4. Міжнародне співробітництво у галузі освіти на державному рівні.
5. Органи управління освітою регіонального та місцевого рівнів.
6. Законодавча база управління освітою в Україні.
7. Технологія підготовки, прийняття та організації виконання управлінських
рішень.

8. Сутність та особливості управління конфліктами в установах системи освіти.
9. Функції та повноваження органів державного управління освітою.
10. Характерні особливості державної освітянської політики.
Список рекомендованих джерел:
1. Закон України «Про освіту».
2. Закон України «Про професійно-технічну освіту».
3. Національна доктрина розвитку освіти, розділ ХІІІ-ХІV.
4. Типове

положення

про

атестацію

педагогічних

працівників

України,

Положення про порядок присудження наукових студентів і присвоєння вчених
звань Збірник законодавчих та нормативних документів про освіту. Вісник – К.:
МО України с.151.
5. Енциклопедія освіти. – К.: АПН України, Юрінком Інтер, 2008- с. 177; 987.
6. Хміль Ф.І. Управління персоналом: Підруч. – К.: Академвидав, 2006. – 488 с.
7. Про місцеві державні адміністрації : Закон України вiд 09.04.1999 586-XIV
(редакція від 19.05.2011 р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon.rada.gov.ua.
3.4. Інновації в управлінні освітою.
1. Державне управління в зарубіжних країнах.
2. Державне регулювання інноваційним розвитком освіти.
3. Соціально-психологічні особливості управління інноваціями в освітніх
організаціях.
4.Інноваційні технології в управлінні персоналом в освіті.
5. Ключові критерії сучасної кадрової політики.
6. Міжнародне співробітництво у галузі освіти на державному рівні.
7. Модернізації системи (підсистеми) освіти.
8. Сутність і переваги стратегічного управління освітою, механізми його
здійснення.
9. Інформаційно-аналітична робота в освіті.
10. Позитивні і негативні сторони централізованої і децентралізованої моделі

управління.
Список рекомендованих джерел:
1.

Банк інноваційних педагогічних технологій. /[авт -упорядник Л.

Галіцина]. – К.: Шкільний світ. – 2012. – 102 с.
2.

Беженар О.А. Атестація педагогічних кадрів. / О. Беженар, Г.

Беженар. – К.: Шкільний світ. – 2012. – 111 с.
3.

Берека В.Є. Актуальні проблеми управління освітою. / В.Є. Берека,

І.М. Шоробура. – Хмельницький, - 2006. – 148 с.
4.

Білоусова Л.І. Інтернет-ресурси для освіти. / Л. Білоусова. К.:

Видавничий дім «Шкільний світ». – 2011. 126 с.
5.

Даниленко Л. Менеджмент інновацій в освіті. / Л. Даниленко. К.:

Видавничий дім «Шкільний світ». – 2007. – 119 с.
6. Дзвінчук Д. Державне управління освітою в Україні: тенденції і
законодавство. / Д. Дзвінчук. – К.: ЗАТ «Нічлова», 2003. – 240 с.
7. С.М. Державне управління вищою освітою в умовах трансформаційних
перетворень. [Монографія]. / С.М. Домбровська. – Х.: Оберіг. – 2010. –
176с.
8. Гавриш Н.П. Національне виховання учнівської молоді. / Н. Гавриш, Г.
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1.Світові практики освітніх реформ.
2. Освітня політика в Україні.
3. Регіональні особливості розвитку освіти в Україні.
4.Освітня реформа в незалежній України: завдання та здобутки.
5. Гуманізація та демократизація освіти.
6. Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ ст.
7. Підсистеми освіти: тенденції їх саморозвитку.

8. Інформатизація освіти, модернізація системи управління освітою.
9. Антикорупційні технології в державному управлінні. Протидія корупції у
взаємовідносинах влада – суспільство.
10. Стратегічне управління інноваційним розвитком суспільства.
11. Зміни як іманентна складова процесу розвитку суспільства..
12. Стратегії суспільних інновацій в контексті викликів та загроз ХХІ століття.
13. Функціональне навантаження керівника-лідера у процесі впровадження
суспільних змін.
14. Напрямки модернізації суспільства та стратегії подолання спротиву до
реалізації змін в Україні.
15. Перспективи інноваційного розвитку суспільства в Україні в інформаційну
епоху.
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3.5 Для пільгових категорій осіб, яким надано право складати вступні
випробування (особи, що потребують особливих умов складання випробувань) в
НПУ імені М. П. Драгоманова за рішенням Приймальної комісії створюються
особливі умови для проходження вступних випробувань.
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