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Вступ 

Наскрізна програма практики є основним навчально-методичним доку-

ментом, що забезпечує комплексний підхід до організації практичної підго-

товки, системність, безперервність та послідовність змісту і завдань навчаль-

них і виробничих практик спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», 

освітньо-професійної програми «Освітній менеджмент у педагогічних систе-

мах». Наскрізна програма практики розроблена на основі Закону України 

«Про вищу освіту», з урахуванням Положення про організацію освітнього 

процесу в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної   

ради», Положення про порядок проведення практики в КЗВО «Одеська     

академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

Комплекс практик спрямований на формування умінь, навичок, компе-

тенцій, що відповідають кваліфікації, яку отримує здобувач вищої освіти на 

кожному освітньому рівні та дає можливість займати відповідні посади. 

Наскрізна програма практики регламентує мету, зміст і послідовність 

проведення практики магістрантів КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» на визначених базах практики, підведення під-

сумків практики здобувачів вищої освіти і містить рекомендації щодо видів, 

форм і методів контролю якості підготовки (забезпечення компетентностей,    

рівня знань, умінь та навичок), які магістранти мають отримувати під час про-

ходження кожного виду практики (управлінська, науково-дослідна). Практика 

передбачає отримання студентами достатнього обсягу практичних знань і нави-

чок роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне 

практичне навчання магістрантів, починаючи з 2-го семестру магістратури 

(управлінська практика)  і продовжуючи в 3 семестрі (науково-дослідна практи-

ка). Строки проведення практик визначені в навчальному плані. 

Зміст наскрізної програми практики відповідає «Тимчасовому положен-

ню про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти у КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради», навчальному 
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плану підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 011 «Освітні педаго-

гічні науки», освітньо-професійній програмі «Освітній менеджмент у педаго-

гічних системах». 

Наскрізна програма забезпечує: 

1) цілісність професійної підготовки, визначеної змістом професійної ді-

яльності, тобто дидактично обґрунтовану послідовність процесу формування 

у магістрантів системи професійних умінь та навичок відповідно до функціо-

нальної діяльності; 

2) оптимальний зв'язок змісту практики із змістом навчального плану. 

3) послідовне розширення кола умінь та навичок, їх поступове усклад-

нення при переході від одного виду практики до іншого; 

4) безперервність і наступність практик. 

На основі наскрізної програми практики здобувачів вищої освіти щоріч-

но розробляються або переглядаються робочі програми відповідних видів 

практики. Для магістрантів та керівників практики від ЗВО та бази практики 

робочі програми практики магістрантів є основним навчально-методичним 

документом, на підставі якого розробляються інші методичні документи. 

Можна виокремити також такі принципи: 

- органічний зв'язок теорії з практикою; 

- відповідності цілей навчання запитам суспільної практики; 

- творчого володіння досягненнями педагогіки і передовим досвідом ви-

кладання; 

- єдність навчальної і науково-дослідної складової освітнього процесу ЗВО; 

- свідомість і активність магістрантів; 

- самостійність магістрантів у навчанні та науковому пошуку; 

- науковість, професійна спрямованість навчання і зв'язок його з профе-

сійною діяльністю; 

- свідомого і міцного оволодіння компетенціями, знаннями, уміннями і 

навичками; 

- планування і системності (систематичності); 
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- вибору і застосування доцільних засобів і методів навчання; 

- відповідності організованої форми спільної діяльності викладача і ма-

гістрантів змістовній стороні цієї діяльності (зміст, методи, засоби і результа-

ти навчання). 

 

1. Мета, завдання практик, компетентності, якими повинен  

оволодіти здобувач вищої освіти у процесі проходження практик 

Метою управлінської практики: є поглиблення і закріплення 

теоретичних знань та формування у здобувачів вищої освіти професійних 

умінь і навичок з метою формування компетенцій необхідних для виконання 

функцій керівника закладу освіти, як особистостей, здатних вирішувати певні 

проблеми та завдання соціальної (ефективно організовувати та здійснювати 

управлінсько-педагогічну) діяльність через набуття компетентностей, 

вироблення умінь і навичок, а також виховання у магістрантів потреби 

систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності, набуття 

досвіду самостійної управлінської роботи та опрацювання методики її 

проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері управління освітою, 

підбір матеріалу для написання магістерської роботи, формування вмінь і 

навичок опрацювання наукових і інформаційних джерел та готовності  

магістрів до управлінської діяльності закладах освіти. 

Основним завданням управлінської практики є: 

• поглибити і систематизувати теоретичні знання, уміння і навички з 

управління закладами різних типів, підготовка магістрантів до виконання 

функцій керівника закладу освіти; 

• вивчити (шляхи ефективної реалізації) функцій керівника закладу 

освіти: регулювання, планування, контроль, організація, передбачення, 

аналіз, координація; 

• вивчити систему роботи та досвід роботи керівника закладу освіти; 

• формувати вміння застосовувати теоретичні знання, набуті під  час  
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навчання в магістратурі, в конкретній практичній роботі керівника закладу освіти; 

• набути та вдосконалення навичок роботи з науково-педагогічним, 

педагогічним, учнівським та студентським колективами. 

• здобути навички самостійної практичної діяльності на службових 

посадах, досвіду господарської діяльності організації в умовах ринкових 

відносин; 

• засвоїти методи роботи керівника закладу освіти і застосувати   їх   у   

практичній роботі з організації та управління закладом; 

• ознайомитись з методичною роботою відповідного закладу освіти, 

організацією, вивченням, узагальненням та впровадженням педагогічних 

технологій. 

Процес проходження  практики спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) інтегральної компетентності – здатності розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та актуальні проблеми сучасної теорії і практики освіти, 

у процесі навчання, шляхом здійснення провідних функцій науково-

педагогічної (навчальної, навчально-методичної, інноваційної, виховної, 

культурно-просвітницької, проєктної, організаційно-управлінської, 

моніторингової, науково-дослідної) діяльності, застосовуючи новітні 

досягнення соціально-гуманітарних і педагогічних наук, найкращі здобутки 

інноваційно-педагогічного досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів освіти, що 

характеризується невизначеністю умов і вимог. 

б) загальних (ЗК):  

ЗК2. Здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями, застосову-

вати набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.  

ФК5. Здатність формулювати цілі, приймати й втілювати управлінські 

рішення, управляти проєктами, здійснювати й оцінювати стан організаційно-

розпорядчої роботи в закладі освіти. 

ФК 9. Здатність установлювати соціальні відносини та налагоджувати 

ефективну взаємодію з суб’єктами освітнього процесу, соціальними партнерами. 
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ФК 10.Здатність виявляти гуманістичну спрямованість особистості, 

створювати необхідні умови діяльності педагогічного колективу, координувати 

корпоративні норми поведінки і оцінювати якість діяльності всіх педпрацівни-

ків закладу згідно настанов ділового спілкування та педагогічної етики. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

проходження практики. 

ПРН 1. Застосовувати професійні знання з педагогіки та освітнього 

менеджменту для ефективного та результативного управління освітніми 

інституціями (педагогічними системами). 

ПРН 2. Розуміти зв’язки між елементами системи управління освітньої 

організації. 

ПРН 10. Реалізовувати міжособистісну взаємодію з персоналом 

освітньої організації з умінням впливати на поведінку педагогічних 

працівників та допоміжного персоналу. 

ПРН 14. Управляти пізнавальною діяльністю споживачів освітніх 

послуг та забезпечувати високі програмні результати їх навчання. 

ПРН 17. Ознайомлюватися з діловою кореспонденцією, обробляти та 

аналізувати інформацію з різних джерел. 

Очікувані результати навчання. У результаті проходження практики 

магістрант повинен  

знати: 

 наукові основи організації процесу управління закладом освіти;  

 нормативно-правові засади управлінської діяльності в закладах освіти;  

 кваліфікаційні вимоги до менеджерів освіти різних рівнів;  

 сутності процесів управління закладом освіти, їх психолого-

педагогічні основи;  

 шляхи ефективної реалізації функцій управління в умовах освітнього 

закладу;  

 методи управління та організаційних форм управлінської діяльності та 

інноваційні технології управління педагогічним колективом;  
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 циклограми управлінської діяльності керівника закладу освіти та його 

заступників;  

 зміст діяльності менеджерів закладів освіти по організації життєді-

яльності та плануванню розвитку закладу, забезпечення ефективності кому-

нікації в закладі освіти, прийняття і реалізації управлінських рішень, мотива-

ції працівників та здійснення контролю;  

 вимоги до документообігу в закладі освіти;  

 шляхи створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

колективі закладу освіти;  

 шляхи удосконалення управлінської майстерності менеджерів закладу 

освіти й способів їх самовдосконалення;  

 документообіг, особливості управління трудовими ресурсами та фі-

нансово-економічної діяльності, прийняття рішень, визначення змісту робіт; 

 способи підтримки мотивації педагогічного колективу та налагоджен-

ня комунікації. 

уміти:  

 проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати управлінсь-

ку діяльність в якості (помічника керівника) та/або заступника з навчальної 

(навчально-виховної) роботи;  

 визначати зміст робіт в закладі освіти для забезпечення його функціо-

нування та розвитку з врахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників;  

 складати поточні та перспективні плани управлінської діяльності ке-

рівників закладів;  

 організовувати комунікацію між керуючою і керованою підсистемами 

закладу освіти;  

 визначати засоби ефективної мотивації працівників закладу освіти 

відповідно управлінської ситуації;  

 організовувати поняття й реалізацію ефективних управлінських рі-

шень (індивідуальних та колективних);  
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 розробляти й проводити різні за формою управлінські заходи (наради, 

круглі столи, засідання творчих лабораторій, семінари тощо);  

 відбирати й використовувати відповідні методи (організаційні, психо-

логічні, фінансові, нормативні тощо) для побудови ефективної взаємодії з 

педагогічним колективом;  

 аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й викорис-

товувати її для формування власного стилю управлінської взаємодії;  

 організовувати навчально-виховну діяльність педагогів, управляти 

нею й оцінювати її результати;  

 застосовувати основні методи діагностики діяльності (вчителів, вихо-

вателів, викладачів) вносити корективи в процес управління з урахуванням 

даних діагностики;  

 створювати й підтримувати психологічну атмосферу, що сприяє дося-

гненню цілей закладу освіти.  

 

Мета науково-дослідної практики: забезпечити підготовку магістрантів 

до професійної науково-дослідницької діяльності відповідно до програми підго-

товки освітнього менеджера у педагогічних системах; підготовка кваліфікова-

них педагогічних кадрів, здатних до творчої науково-дослідної праці, проведен-

ня самостійного наукового дослідження; виховання потреби систематично по-

новлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Завдання науково-дослідної практики: поглиблення, розширення, уза-

гальнення і закріплення теоретичних знань у сфері освітнього менеджменту у 

педагогічних системах; удосконалення і закріплення практичних умінь та на-

вичок роботи з фактичним матеріалом науково-дослідної діяльності закладу 

освіти, вирішення конкретних завдань фахової діяльності; вивчення системи 

навчальної, наукової, виховної роботи закладу освіти, зокрема досвіду і сис-

теми роботи випускової кафедри ЗВО та викладача – керівника практики; за-

кріплення теоретичних знань та здобуття практичних навичок науково-

дослідницької роботи педагога у закладі освіти; збір та опрацювання матеріа-
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лів, що стосуються магістерської дипломної роботи, наукового дослідження; 

узагальнення і систематизація результатів проведених досліджень з метою 

вироблення власного бачення проблеми та опрацювання обґрунтованих ре-

комендацій щодо її розв’язання; розвиток дослідницьких умінь у конкретній 

професійній діяльності; виконання індивідуального науково-практичного за-

вдання, критичне осмислення теоретичної бази з метою якісного написання 

дипломної (магістерської) роботи та її захисту; 

Процес проходження практики спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) інтегральної компетентності – здатності розв’язувати складні спеціа-

лізовані завдання та актуальні проблеми сучасної теорії і практики освіти, у 

процесі навчання, шляхом здійснення провідних функцій науково-

педагогічної (навчальної, навчально-методичної, інноваційної, виховної, ку-

льтурно-просвітницької, проєктної, організаційно-управлінської, моніторин-

гової, науково-дослідної) діяльності, застосовуючи новітні досягнення соціа-

льно-гуманітарних і педагогічних наук, найкращі здобутки інноваційно-

педагогічного досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів освіти, що характе-

ризується невизначеністю умов і вимог. 

б) загальних (ЗК):  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, до пошуку, 

обробки та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК2. Здатність вчитись і оволодівати сучасними знаннями, застосовува-

ти набуті знання у практичних ситуаціях професійної діяльності.  

ЗК3. Здатність до ділового спілкування та письмової комунікації держа-

вною та іноземною мовами. 

ЗК4. Здатність генерувати нові ідеї, проводити дослідження на відповід-

ному рівні.  

ЗК 5.  Здатність бути критичним і самокритичним, працювати автоном-

но і в міжнародному контексті. 

ЗК 6. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 
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обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність до реалізації принципів професійної та наукової етики. 

ЗК 8. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії на партнерсь-

ких засадах, вміння працювати в команді, цінувати і поважати різноманіт-

ність та мультикультурність.  

ФК1. Здатність до здійснення педагогічного проєктування та моделю-

вання освітнього середовища, освітніх програм, індивідуальних освітніх тра-

єкторій за рівнями Національної рамки кваліфікацій. 

ФК 2. Здатність дотримуватись норм права в професійній діяльності, 

вміння орієнтуватись у нормативно-правовому забезпеченні розвитку сучас-

ної освіти. 

ФК3. Здатність до створення освітнього середовища, що забезпечує як-

ість освіти, володіння діагностичним інструментарієм оцінки якості освітньої 

діяльності та її результатів. 

ФК4. Здатність до інноваційної діяльності, позитивного сприйняття пе-

дагогічних інновацій, аналізу їх сутності, доцільності, перспектив та оцінки 

застосування; за необхідністю, коригування ходу і способів впровадження 

педагогічних інновацій у сфері освіти. 

ФК6. Здатність чітко визначати мету педагогічного процесу, добирати від-

повідний зміст, методи, технології; застосовувати варіативні форми навчання. 

ФК 7. Здатність до використання інформаційно-комунікаційних техно-

логій  в умовах цифровізації освіти. 

ФК 8. Здатність до рефлексії у процесі розв’язання професійних завдань, 

до самоосвіти, професійного самовдосконалення і самореалізації. 

ФК 9. Здатність установлювати соціальні відносини та налагоджувати ефек-

тивну взаємодію з суб’єктами освітнього процесу, соціальними партнерами. 

ФК 10.Здатність виявляти гуманістичну спрямованість особистості, ство-

рювати необхідні умови діяльності педагогічного колективу, координувати ко-

рпоративні норми поведінки і оцінювати якість діяльності всіх педпрацівників 

закладу згідно настанов ділового спілкування та педагогічної етики. 
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ФК 12. Здатність виявляти ініціативу, організовувати командну взаємо-

дію, здійснювати лідерські функції та надихати колектив задля досягнення 

спільної мети, формувати власний стиль керівництва, формувати та підтри-

мувати позитивний соціально-психологічний клімат в колективі. 

ФК 13. Здатність проявляти лідерський потенціал у вирішенні організа-

ційно-управлінських завдань. 

ФК 14. Здатність до організації діяльності закладу освіти з врахуванням 

потреб і можливостей здобувачів як замовників та інвесторів освітніх послуг; 

прогнозувати конкурентні переваги, шляхи та способи реалізації управлінсь-

ких рішень, педагогічних цілей та завдань, підвищуючи привабливість закла-

ду освіти серед здобувачів та його конкурентоспроможність на ринку послуг. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

проходження практики. 

ПРН 1. Застосовувати професійні знання з педагогіки та освітнього ме-

неджменту для ефективного та результативного управління освітніми інсти-

туціями (педагогічними системами). 

ПРН 2. Розуміти зв’язки між елементами системи управління освітньої 

організації. 

ПРН 3. Критично осмислювати та знаходити шляхи вирішення проблем 

у педагогічних системах та в освітній галузі в цілому. 

ПРН 4. Знання нормативно-правової бази освітньої діяльності. 

ПРН 5. Розуміння сутності понять, принципів та закономірностей педа-

гогічного процесу. 

ПРН 6. Знання з психології управління та створення сприятливого пози-

тивного психологічного клімату у педагогічному колективі під час управлін-

ня освітніми інституціями. 

ПРН 8. Здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне та кадрове 

забезпечення освітньої організації. 

ПРН 9. Управляти інноваціями в освітніх інституціях (педагогічних сис-

темах). 
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ПРН 10. Реалізовувати міжособистісну взаємодію з персоналом освіт-

ньої організації з умінням впливати на поведінку педагогічних працівників та 

допоміжного персоналу. 

ПРН 12. Спілкуватися у діловому стилі державною та іноземною мовами з 

діловими партнерами для вирішення проблем та питань освітньої організації. 

ПРН 13. Розробляти освітні програми, проєктувати, моделювати та ор-

ганізовувати освітнє середовище та освітній процес в освітніх інституціях 

(педагогічних системах). 

ПРН 15. Організовувати та проводити науково-педагогічне дослідження 

з узагальненням емпіричних даних та формулюванням висновків. 

ПРН 16. Підтримувати професійну комунікацію з метою постійного під-

вищення свого професійного рівня, кваліфікації, здійснення неперервної са-

моосвіти протягом життя.   

ПРН 18. Запобігати та вирішувати проблеми етики спілкування та кон-

фліктні ситуації в освітній організації. 

ПРН 19. Використовувати ІКТ-ресурси у професійній педагогічній, освіт-

ній та управлінській діяльності в освітніх інституціях (педагогічних системах). 

ПРН 20. Публічно виступати з доповідями, презентаціями з питань уп-

равління освітніми інституціями (педагогічними системами). 

ПРН 22. Аргументувати власну точку зору у дискусії з педагогічних та 

управлінських питань, аналізувати проблеми освітньої організації, самостій-

но приймати управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації. 

Очікувані результати навчання. У результаті проходження практики 

магістрант повинен  

знати:  

− основні теоретичні положення освітнього менеджменту у педагогічних 

системах та застосовувати їх у процесі вирішення практичних завдань; 

− методи наукового мислення, його основні форми і засоби організації; 

− методи аналізу і класифікації, розуміти сутність методів практичного 

застосування суджень і міркувань різного типу в різних галузях навчання і 
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професійній діяльності; 

− основні етапи, принципи та форми наукового викладу дослідницьких 

матеріалів;  

− проведення, фіксування та оформлення результатів науково-

педагогічного дослідження; 

− методики проведення науково-педагогічного дослідження та методи 

оцінки ефективності їх застосування при вирішенні конкретних задач; 

− сучасні методологічні підходи до проведення наукового дослідження; 

вміти:  

− застосовувати отримані знання й навички для розв'язання практичних 

завдань у процесі педагогічної і науково-дослідної діяльності; 

− виявляти причинно-наслідкові зв'язки процесів та явищ у науковій та 

освітній галузі; 

− обирати методичні підходи, що дозволяють найбільш ефективно вирі-

шувати задачі педагогічної та науково-педагогічної діяльності; 

− проводити аналіз навчально-виховної роботи закладу освіти та його 

підрозділів; 

− відбирати, аналізувати, систематизувати та узагальнювати зміст дослі-

джуваного матеріалу; 

− вивчати досвід педагогів (викладачів) щодо питань організації їх спів-

праці, співтворчості з учнями (студентами), зокрема з обдарованими; 

− дотримуватися професійної етики в процесі здійснення наукових дос-

ліджень на об'єкті практики. 

 

2. Перелік усіх видів практики відповідної спеціальності та терміни 

їх проходження 

№ 

п/п 

Вид  

практики 

Загальна 

кількість: 

кредитів EСTS / годин 

Семестр Форма 

контролю 

1 управлінська 8/240 2 диф. залік 

2 науково-

дослідна 

6/180 3 диф. залік 
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3. Бази практик 

Базами практики для магістрантів спеціальності 011 «Освітні педагогічні 

науки», освітньої (освітньо-професійної) програми «Освітній менеджмент у 

педагогічних системах» є: 

- педагогічні коледжі, що уклали договори з КЗВО "Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради; 

- загальноосвітні заклади (школи), що уклали договори з КЗВО "Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради; 

- заклади дошкільної освіти, що уклали договори з КЗВО "Одеська ака-

демія неперервної освіти Одеської обласної ради»; 

- а також магістранти можуть самостійно пропонувати базу практики 

(ЗВО, школа) на основі угоди (КЗВО "Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради – база практики). 

 

4. Інформаційний обсяг практик 

Зміст управлінської практики. За час проходження стажування магі-

странт повинен  апробувати себе в усіх формах роботи керівника закладу 

освіти. До змісту практики входять завдання, що розподілені на два змістові 

модулі – фаховий та науково-методичний. 

Програма фахового модуля передбачає: 

 участь в установчій конференції з питань організації управлінської 

практики; 

 складання індивідуальної програми практики та її затвердження; 

 ознайомлення з нормативними  документами щодо діяльності закла-

ду освіти, особливостями організації навчально-виховного процесу, інструк-

тивно-методичною базою діяльності заступника керівника з навчальної (на-

вчально-виховної) роботи, вивчення його посадових обов’язків. 

 спостереження за діяльністю керівника/заступника керівника з нав-

чальної (навчально-виховної) роботи протягом робочого дня; 
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 дослідження особливостей планування роботи керівника протягом 

навчального року, місяця, тижня, оперативне планування роботи; 

 складання власної циклограми діяльності на посаді керівни-

ка/заступника керівника закладу освіти; 

 відвідування та аналіз двох організаційно-педагогічних та методич-

них заходів проведених керівником/заступником керівника бази практики; 

 виконання  обов’язків помічника  керівника/заступника  керівника  з 

навчальної (навчально-виховної) роботи. 

 вивчення досвіду роботи керівника/заступника керівника  з навчаль-

ної (навчально-виховної) роботи та опис у щоденнику практики (оформлю-

ється у довільному вигляді); 

 відвідання та аналіз традиційних організаційно-педагогічних та ме-

тодичних заходів, організованих та проведених в закладі освіти. 

 

Завдання з фахового модуля 

Завдання 1. Правові аспекти управління закладом освіти 

1. Проаналізувати перелік основних законодавчо-нормативних актів з 

правового забезпечення управлінської діяльності ЗО. 

2. Ознайомитися з установчими документами (Статут, програма розви-

тку, концепція ЗО, річний план тощо). 

3. Опрацювати нормативні документи: положення "Про заклад освіти" 

(основні тези положення законспектувати у щоденнику та звіті). Статут за-

кладу освіти (короткий аналіз у звіті). 

4. Проаналізувати систему нормативних документів сфери освіти. Оха-

рактеризувати ЗО (рік заснування, форма власності, історія становлення, тра-

диції і перспективи). 

5. Проаналізувати вимоги до змісту та основні розділи колективного 

договору. 

Завдання 2. Менеджмент ЗО 
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1. Визначити особливості ЗО як соціально-педагогічної системи. Проана-

лізувати основні складові зовнішнього і внутрішнього середовища ЗО. 

2. Ознайомитися з річним планом роботи ЗО опрацювати і основні його 

положення відобразити у звіті. 

3. Проаналізувати особливості планування роботи керівника ЗО або за-

ступника протягом поточного навчального року, місяця, тижня, оперативне 

планування роботи. 

4. Ознайомитьсь з посадовими обов’язками керівника закладу освіти та 

його заступників. 

5. Вивчити систему роботи керівника ЗО за такими аспектами: 

- підбір та розстановка педагогічних кадрів; 

- планування роботи навчально-виховного закладу; 

- раціональне використання та розвиток навчальної та матеріальної  бази; 

- керівництво фінансовою діяльністю; 

- організація навчально-виховного процесу; 

- вивчення роботи керівних органів ЗО (Вчена рада, педагогічна рада 

тощо); 

- організація методичної роботи, атестація педагогічних кадрів; 

- забезпечення дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, охо-

рони праці, життя, здоров’я, техніки безпеки. 

6. Скласти схему організаційної структури ЗО. 

7. Ознайомитися з тематикою засідань педагогічної ради, з етапами 

підготовки до її проведення. 

8. Проаналізувати методичну роботу у ЗО (бесіда із заступником керів-

ника з навчальної (навчально-виховної) роботи; проаналізувати тематику за-

сідань методичного об'єднання за фахом; які інші форми методичної роботи 

здійснюються у даному ЗО). 

Завдання 3. Управління трудовими ресурсами 

1. Дослідити систему управління персоналом ЗО. Здійснити аналіз штатно-

го розкладу, основних функцій, прав та обов’язків структурних підрозділів ЗО. 
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2. Проаналізувати кваліфікаційні вимоги до працівників ЗО, форми і 

методи проведення їх атестації. Вивчити підготовку до проведення атестації, 

її роль та наслідки. 

3. Охарактеризувати форми і методи формування культури управління 

педагогічним колективом ЗО (психологічний аспект, стилі керівництва, заходи). 

4. Проаналізувати систему мотивації співробітників ЗО, розробити реко-

мендації до її удосконалення. 

Завдання 4. Забезпечення діяльності ЗО інформаційно-

комунікативними зв'язками 

1. Дослідити зміст, форми і методи організації комунікаційної системи ЗО. 

2. Проаналізувати внутрішні і зовнішні види комунікації (друк, публі-

кації, сайти тощо). 

3. Висвітлити напрямки ефективного використання впроваджуваних 

новітніх технологій в управління ЗО для створення єдиного інформаційного 

середовища, а також визначити, яким вимогам та задачам має відповідати та-

ке інформаційне середовище та на яких етапах і рівнях адміністративного 

управлінського процесу ЗО доцільно та ефективно використовувати резуль-

тати таких впроваджень. 

4. Визначити оптимальні умови автоматизації робочих місць учасників 

управлінського процесу, що допомагає систематизувати та підняти на більш ви-

сокий рівень роботу керівників закладів, їх заступників, секретарів, педагогіч-

них/науково-педагогічних працівників та інших співробітників ЗО. 

Завдання 5. Оцінювання управлінської діяльності 

1. Визначити критерії оцінювання результатів управлінської діяльності. 

2. Охарактеризувати систему звітності щодо контролю діяльності ЗО. 

3. Провести оцінювання праці співробітників ЗО, нагородження та від-

знаки. 

4. Проаналізувати систему внутрішнього контролю в ЗО. 

5. Оцінити ефективність роботи ЗО в цілому і окремих його підрозділів 

зокрема. 
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6. Охарактеризувати положення законодавства щодо охорони праці та 

безпеки життєдіяльності в галузі освіти. 

Завдання 6. Власні пропозиції щодо поліпшення управлінської діяль-

ності ЗО 

1. Розробити конкретні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

управлінської діяльності ЗО на виявлених недоліках організації роботи ЗО, 

наявних резервах її вдосконалення. 

2. Охарактеризувати вітчизняний та зарубіжний досвід управління ві-

домими і кращими закладами освіти відповідного рівня. 

Програма з науково-методичного модуля передбачає: 

- проведення факторно-критеріального аналізу власної управлінської 

діяльності в колективі колег; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (методич-

на доповідь з теми дослідження); 

- участь у засіданні творчих лабораторій, шкіл передового педагогічно-

го досвіду, круглих столах, семінарах з питань організації навчально-

виховного процесу в ЗО. 

Завдання з науково-методичного модуля 

Завдання 1. Підготувати звітну методичну доповідь, за результатами 

проходження практики і відповідно до теми магістерської дипломної роботи, 

для представлення її на засіданні випускової кафедри з подальшою рекомен-

дацією до публікації. 

Завдання 2. Підготувати звіт про проходження практики, щодо 

специфіки управління ЗО (бази практики). 

 

Зміст науково-дослідної практики 

Основний зміст науково-дослідної практики полягає у підготовці та за-

лученні магістрантів до самостійної науково-дослідної роботи у закладі осві-

ти, ознайомленні зі структурою закладу, особливостями його роботи та мене-

джменту; організація, проведення та оформлення результатів науково-
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дослідної роботи; ознайомлення з основними видами діяльності менеджера 

освітнього закладу, особливостями здійснення науково-дослідної роботи в 

закладі освіти та іншими напрямами роботи педагогічного колективу та ме-

неджерів закладу. 

Під час практики магістр знайомиться з основними напрямами діяльнос-

ті науково-педагогічного/педагогічного працівника: навчальною, наукового-

методичною, організаційною, науково-дослідною, виховною та методиками 

організації цих видів роботи, формує уявлення про тісний зв’язок навчально-

методичної та науково-дослідної роботи, навчальної та виховної роботи у 

професійній діяльності педагога. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програми науково-дослідної 

практики змісту й основних завдань передбачає проходження магістрами на-

ступних етапів роботи:  

1. Знайомство з плануванням і організацією навчального, наукового та 

методичного процесу закладу освіти. 

2. Участь у науково-методичних, науково-практичних, науково-

педагогічних заходах кафедри / факультету/підрозділу, що проходять у пері-

од практики. 

3. Спостереження за виконанням викладачем/педагогом-наставником рі-

зних видів науково-дослідної та навчальної роботи зі здобувачами відповід-

ного рівня освіти (школярі, студенти). 

4. Розробка плану і змісту чотирьох-п’яти занять/уроків (лекцій, практи-

чних тощо), відповідно до специфіки бази практики, обговорення їх з викла-

дачем-наставником і проведення цих заняття відповідно до плану.  

5. Розробка методики науково-дослідної роботи відповідно до теми дип-

ломного дослідження. 

6. Організація і проведення науково-дослідної роботи відповідно до те-

ми дипломного дослідження.  

7. Відвідування занять провідних педагогів закладу освітньої діяльності; 

обговорення з ними використаних методів, форм, методичних знахідок тощо. 
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8. Відвідування занять, що проводять магістри в інших групах, з наступ-

ним обговоренням.  

9. Підготовка доповіді за темою магістерської дипломної роботи і ре-

зультатами проведеного під час практики дослідження та її презентація на за-

сіданні кафедри/підрозділу закладу освіти (бази практики).  

10. Підготовка щоденника практики та звіту, звітування на засіданні ви-

пускової кафедри. 

 

5. Індивідуальні завдання 

Індивідуальне завдання до управлінської практики, яке необхідно 

виконати магістрантам з метою надбання умінь та навичок самостійного роз-

в'язання професійно-спрямованих завдань, розвитку творчої ініціативи і під-

вищення ефективності управлінської практики. 

Зміст завдання розробляється викладачем керівником практики від ЗВО, 

узгоджується з науковим керівником магістранта і має відповідати напряму 

підготовки магістранта. Індивідуальне завдання складається з двох частин:  

1 – провести SWOT-аналіз закладу освіти (баз практики); 

2 – спланувати, організувати і провести два заходи управлінського спря-

мування. 

Результати SWOT-аналізу і протокол про проведення заходів додаються 

до звіту про проходження практики. 

Індивідуальне завдання до науково-дослідної практики магістрантам 

необхідно виконати з метою надбання умінь та навичок самостійного розв'я-

зання науково-дослідних, науково-педагогічних, навчальних, методичних та 

організаційних завдань, розвитку творчої ініціативи і підвищення ефективно-

сті науково-педагогічної практики. 

Зміст завдання розробляється викладачем керівником практики від ЗВО, 

узгоджується з науковим керівником магістранта і має відповідати завданням 

науково-дослідної (дипломної) роботи магістранта. Під час науково-дослідної 

практики визначається мета, завдання та форма реалізації емпіричної частини 
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дослідження, відбувається збір і обробка статистичних та емпіричних даних. 

Застосовуються активні і пасивні методи наукового дослідження, визначається 

їх ефективність та розробляються рекомендації для подальшої розробки та 

впровадження результатів експериментального дослідження.   

 

6. Форми і методи контролю 

По закінченні управлінської та науково-дослідної практики магістранти 

повинні представити на кафедру звіт про проходження практики. 

Захист звітів магістрантів здійснюється на випусковій кафедрі. Залік по 

практиці диференційований і проводиться в формі захисту звіту перед комі-

сією. Завідувач кафедрою призначає комісію у складі двох-трьох викладачів 

кафедри для прийому заліків з практики. У склад комісії, якщо це можливо, 

входить керівник практики від бази практики. 

До захисту звітів з практики допускаються магістранти, які повністю ви-

конали програму практики, представили звіт, оформлений у відповідності з 

встановленими вимогами, та отримали позитивну оцінку (відгук) керівника 

практики від бази практики. 

Оцінка за практику заноситься у заліково-екзаменаційну відомість та у 

залікову книжку магістранта за підписом керівника практики. 

 

7. Вимоги до звітів і щоденників практики 

Матеріали до звіту з управлінської та науково-дослідної практики готу-

ють магістранти протягом усієї практики. Робочі записи про хід практики 

щоденно заносяться до щоденника, де приводять результати роботи за день, 

записи про виконання індивідуального завдання, конспекти лекцій, практич-

них занять, методичні розробки, відомості про науково-дослідну та науково-

педагогічну, методичну, організаційну, виховну роботу та про виконання ін-

дивідуальних завдань з практики. 

Результати роботи на кафедрі та результати індивідуального завдання 

оформляють у вигляді звіту з практики. Він повинен містити заголовок, інди-
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відуальне завдання, вступ, змістовну частину і висновки. На титульному лис-

ті вказують найменування практики, місце та строки проведення, прізвище 

здобувача вищої освіти і керівника практики від академії і бази практики. В 

звіті повинні міститися результати виконання розділів індивідуального за-

вдання. Бажано, щоб у звіті були наукові, методичні, організаційні, іннова-

ційні пропозиції щодо покращення якості освітнього процесу закладу освіти, 

форм оцінювання, підвищення продуктивності взаємодії науково-

педагогічного/ педагогічного складу та здобувачів освіти. 

Звіт пишеться літературною українською мовою, з дотриманням ділово-

го, наукового стилю викладу, на папері формату А4, ілюструється (за необ-

хідності) графіками, схемами, таблицями, опитувальниками та іншим ілюст-

ративним матеріалом необхідним виконання індивідуального завдання для 

проведення дослідження з темою магістерської роботи і підшивається в пап-

ку. Обсяг звіту до 8-10 сторінок друкованого тексту. 

Звіт про науково-дослідну практику оформляється згідно з вимогами 

чинного ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Струк-

тура і правила оформлення». 

 

8. Критерії оцінювання роботи здобувачів під час  

проходження практики 

Бали Критерії оцінювання 

«Відмінно» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано завдан-

ня. Водночас здобувач вищої освіти має продемонструвати вміння 

аналізувати і оцінювати явища, факти і процеси, застосовувати нау-

кові методи для аналізу конкретних ситуацій, робити самостійні ви-

сновки, на основі яких, прогнозуватиме можливий розвиток подій і 

процесів, докладно обґрунтовуючи свої твердження та висновки. 

«Добре» Отримують за роботу, в якій повністю і правильно виконано 75 % 

завдань. Водночас здобувач вищої освіти виявляє навички аналізу-

вати і оцінювати явища, факти і події, робити самостійні висновки, 

засновуючись на яких, прогнозуватиме можливий розвиток подій і 

процесів та докладно обґрунтовуючи свої твердження та висновки. 

«Задовільно» Отримують за роботу, в якій правильно виконано 60 % завдань. При 

цьому здобувач вищої освіти не виявив вміння аналізувати і оціню-

вати явища, факти та недостатньо обґрунтував твердження і виснов-

ки, недостатньо певно орієнтується у навчальному матеріалі. 
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«Незадовільно» Отримують за роботу, в якій виконано менш як 60 % завдань. При 

цьому здобувач вищої освіти демонструє невміння аналізувати яви-

ща, факти, події, робити самостійні висновки та їх обґрунтувати, що 

свідчить про те, що магістрант не оволодів програмним матеріалом. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 – 100 А відмінно   

зараховано 

82 – 89 В 
добре  

74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним проходженням 

практики 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

проходженням практики 
 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час 

проходження практик визначаються робочими програмами практик. 

Підсумки практик підводяться керівниками практики від кафедр на 

підставі оцінювання роботи здобувачів вищої освіти на базах  практик, 

оформлення звітної документації та захисту звітів. Оголошення оцінок за 

проходження практик відбувається на підсумкових конференціях. 

Результати практик обговорюються  на  засіданнях  кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту та Вченою  ради. 

 

 

 

 

 

 


