
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни 

«Контрольно-аналітична діяльність менеджера освіти»  

Викладач – проф. Кічук Надія Василівна 

 

1. Схарактеризуйте провідні тенденції в управлінні сучасним закладом 

освіти. 

2. В чому полягає контрольно-аналітичний сенс такої управлінської 

процедури, як інспектування? 

3. В чому полягає контрольно-аналітичний сенс такої управлінської 

процедури, як моніторинг? 

4. В чому полягає контрольно-аналітичний сенс такої управлінської 

процедури, як діагностика? 

5. В чому полягає контрольно-аналітичний сенс такої управлінської 

процедури, як експертиза? 

6. Які з існуючих моделей управління закладом освіти правомірно 

вважати конструктивними? Обґрунтуйте Вашу позицію. 

7. Надайте стислу характеристику своєрідності аудиту як управлінської 

процедури, скориставшись такою логікою: мета, об’єкт, зміст, функції, 

інструментарій, результат. 

8. Розкрийте базові принципи контролю як сучасного механізму 

управління закладом освіти.  

9. Схарактеризуйте технологію контролю аналітичної діяльності саме 

успішного керівника закладу освіти. 

10. Доведіть, якими слід уважати основні вимоги до методів педагогічного 

аналізу діяльності суб’єктів освітнього процесу (вихователів, 

інструкторів з фізичного виховання, музичних керівників, вихователів-

методистів, керівників гуртків, практичних психологів та ін.). 

 

 

 

 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг 2 сторінки) із додаванням списку 

використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної 

діяльності, дату виконання). 
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Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу кафедри 

дошкільної та початкової освіти ІДГУ kafped_idgu@i.ua до 25 вересня 

2020 року (у темі листа вказуйте Ваші ПІБ та назву дисципліни). 
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