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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Необхідність підготовки керівників закладів освіти в Донецькій області

зумовлюється  зростаючими  вимогами  до  особистості  керівника,  дефіцитом

педагогічних працівників, які володіють системою спеціальних умінь та знань

для  розв'язання  складних  завдань  у  соціально-педагогічній,  фінансово-

економічній  сферах  діяльності  навчальних  закладів,  відсутністю  в  регіоні

достатньої  кількості  вищих  навчальних  закладів,  які  здійснюють  підготовку

магістрів управління навчальним закладом.

Метою  підготовки  магістрів  зі  спеціальності  «Управління  навчальним

закладом»  на  факультеті  економіки  і  управління  Донбаського  державного

педагогічного  університету  є  оволодіння  студентами (на  основі  кваліфікації,

яку вони отримали) поглибленими фундаментальними спеціальними уміннями

та знаннями інноваційного характеру і досвідом їх застосування й продукування

нових  знань  для  вирішення  проблемних  педагогічних  і  науково-дослідних

завдань у сфері  педагогічного  менеджменту;  забезпечення  рівня освіти,  який

дозволить  здійснювати  професійну  діяльність  керівника  у  відповідності  до

вимог європейського та державного стандартів вищої освіти.

У зв'язку з вищеозначеним програма фахового вступного випробування

містить  питання,  що  дозволяють  виявити  базові  знань  вступника  з  питань

нормативно-правового  та  науково-методичного  забезпечення  діяльності

навчальних  закладів,  управління  навчальною  та  виховною  діяльністю

навчального закладу, впровадженням новітніх технологій у галузі освіти тощо.

Запропоновані варіанти теоретичних, тестових питань складені відповідно

до  вимог  щодо  завдань  означеного  типу  і  можуть  бути  використані  для

перевірки рівня майбутнього магістранта ВНЗ.



КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВІДПОВІДЕЙ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО

ВИПРОБУВАННЯ

Оцінку  "Відмінно" (90-100  бал.,  А)  одержують  студенти,  які  при

викладанні  питань володіють достатнім обсягом науково - методичних знань,

поняттями; простежують зв'язки в теорії виховання і навчання; підтверджують

теоретичні позиції прикладами з практики, а також дали вірну відповідь на 16-

20  тестових  питань.  Мають  високу  культуру  мови;  викладання  логічне,

послідовне, чітке.

Оцінку  "Добре" (75-89  бал.,  ВС)  одержують  студенти,  які  дали  вірну

відповідь на 11-15 тестових питань та відповіді яких при достатній теоретичній

та практичній основі мають певні недоліки: неповно розкриті окремі напрямки

змісту; порушується логіка відповіді одного з питань; при викладанні одного з

питань  більше  уваги  приділяють  практиці;  відповідь  не  емоційна.  Мова

правильна, виразна, логіка іноді порушується.

Оцінку "Задовільно" (60-74 бал., ДЕ) одержують студенти, які дали вірну

відповідь  на  6-10  тестових  питань,  а  також  порушують  зв'язок  теорії  з

практикою,  припускають  помилки  в  мові,  логіці  викладання;  невдало

аналізують педагогічні теорії і практику; не визначають головні закономірності

педагогічного процесу, не  аналізують наукові  дослідження з  того чи іншого

питання.

Оцінку "Незадовільно" (35-59 бал., Р) одержують студенти, які дали вірну

відповідь  менше,  ніж  на  5  тестових  питань  не  володіють  педагогічними

поняттями,  закономірностями;  відповіді  скупі,  не  розкривають  суттєвість

питання; не володіють як теорією, так і практикою сучасної дошкільної освіти.

У  відповідях  припускають  мовні  помилки,  у  викладанні  відсутня  логіка  та

виразність.



ПИТАННЯ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

1. Сутність загальної середньої освіти та її системи.
2. Завдання загальної середньої освіти.
3. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження.
4. Типи загальноосвітніх навчальних закладів.
5. Види навчальних закладів системи загальної середньої освіти.
6. Структурні особливості загальноосвітніх навчальних закладів.
7. Статус  загальноосвітнього  навчального  закладу  та  процедури  його

створення, реорганізації та ліквідації.
8. Типи дошкільних навчальних закладів.
9. Навчальні плани та навантаження учнів.
10. Режим роботи загальноосвітнього навчального закладу.
11. Вимоги до змісту дошкільної освіти, його реалізація.
12. Завдання науково-методичного забезпечення системи дошкільної освіти.
13. Соціальний  захист  учнів  (вихованців)  загальноосвітнього  навчального

закладу.
14. Охорона  та  зміцнення  здоров'я  учнів  (вихованців)  загальноосвітнього

навчального закладу.
15. Педагогічні працівники в системі загальної середньої освіти.
16. Особливості трудових відносин в системі загальної середньої освіти.
17. Основні підходи до атестації педагогічних працівників.
18. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють.
19. Нормативно-правове забезпечення загальної середньої освіти.
20. Основні завдання органів управління системою дошкільної освіти.
21. Основні підходи до атестації та оцінювання знань учнів (вихованців).
22. Органи  управління  системою  загальної  середньої  освіти  та  їх  основні

завдання.
23. Управління  та  громадське  самоврядування  дошкільного  навчального

закладу.
24. Визначення повноважень загальноосвітнього навчального закладу.
25. Управління  та  громадське  самоврядування  загальноосвітнього

навчального закладу.
26. Основні  функції  державного  контролю  за  діяльністю  загальноосвітніх

навчальних закладів.
27. Завдання  науково-методичного  забезпечення  системи  загальної  середньої

освіти.
28. Основні  підходи  до  організації  фінансово-господарської  діяльності

загальноосвітніх навчальних закладів.
29. Організація міжнародного співробітництва у системі дошкільної та загальної

середньої освіти.
30. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють.



Список рекомендованої літератури

1. Андрущенко В.,  Огнев'юк О.  Освіта  України  XXI  століття:  головні

пріоритеті  //  Стратегія  українського  державотворення.  Філософсько-

політологічний  економічний  аналіз  (Філософія.  Економіка.  Політика.

Освіта): Збірник наукових праць. - Київ - Полтава: "АСМІ", 2000. - С.64-77.

2. Атаманчук П.С.  Управління  процесом  навчально-пізнавальної  діяльності.

Кам'янець-Подільський: Абетка-Нова, 1997. -С. 4.

3. Державна  підсумкова  атестація  навчальних  досягнень  учнів:  Нормативні

документи. - Кам'янець - Подільський: Абетка - Нова, 2002. - С. 6-7.

4 . Державний стандарт базової і  повної середньої освіти //  Освіта України. -

2004 20 січня. –С.1 .

5 . Державний стандарт базової та повної середньої освіти. Проект. К.: Вид-во

«Шкільний світ», 2003.- 39 с.

6. Додаток до Рекомендації №К (99)2. Про середню освіту. - Бюлетень Бюро

інформації Ради Європи в Україні, 2002. -71с.

7. Єльнікова  Г.В.  Освітній  моніторинг  в  регуляції  управління  загальною

середньою»  освітою  //  Управління  національною  освітою  в  умовах

становлення і розвитку української державності. Матеріали Всеукраїнської

науково-практичної конференції (28-30 жовтня 1998 року). - Київ: Правда

Ярославичів, 1998. - С. 83 - 86.

8. Закон України Про загальну середню освіту // Освіта в Україні. Нормативна

база - К.: КНТ, АТІКА, 2004. - С. 85-108.

9. Закон України Про наукову і науково-технічну діяльність від 13 грудня 15

року N 1977-ХІІ // Урядовий кур'єр, 1991. - 19 грудня.

10. Закон України Про освіту // Освіта в Україні. Нормативна база. - К.: КНТ,

АТІКА, 2004.-С. 8-37.

11. Закон  України  Про  професійно-технічну  освіту  //  Освіта  в  Україні.

Нормативна база. - К.: КНТ, АТІКА, 2004. - С. 108-136.

12. Законодавство України про освіту. Збірник законів. - К.: Парламентське вид-

2002.-159 с.



13.  Корсак К. Про національні і світові „стандарти" середньої освіти // Рідна

школа. - 1999. - №4.-С. 20-23. 

14. Локшина  О.  Оцінювання  успішності  учнів  у  зарубіжній  школі  //  Рідна

школа. - 2003. -№11.-С. 6-10. 

15. Матвієнко  П.І.  Комплексна  оцінка  ефективності  навчально-виховного

процесу. - Полтава: ПОІПОПП, 2001.-130 с. 

16. Моніторинг стандартів освіти/ за  ред.  Альберта Тайджнмана і  Т.  Невілла

Поствейта. - Львів: Літопис, 2003.- 328 с. 

17. Моніторинг  якості  освіти:  методи,  форми,  організаційне  забезпечення

(посібник  для  методистів,  директорів,  заступників  директорів

загальноосвітніх  навчальних  закладів).  -  Херсон:  Південноукраїнський

регіональний  інститут  післядипломної  освіти  педагогічних  працівників,

2001. - 50 с. 

18. Освіта  України.  Нормативно-правові  документи.  -  К.:  Міленіум,  2001.  –

472 с. 

19. Про середню освіту. Рада Європи. Рекомендація №К (99)2. - Бюлетень Бюро

інформації Ради Європи в Україні, 2002. - 44 с. 

20. Теория управлення / Под. ред. А.Л.Гапоненко. - М.: Изд-во РАГС, 2003. -

588 с. 

21. Управління  загальноосвітньою  школою  в  сучасних  умовах.  /  За  ред.

І.Лікарчука. - К.: Вид. "Шкільний світ", 2003. - 202 с. 

22. Чернуха-Гадзецька К.М.  Ліцензування  і  атестація  середніх  навчальних

закладів в руслі нового бачення //  Післядипломна освіта.  -  2002. -  № 1.  -

С. 14-18.


