
 



 



Вступ 

 

 Згідно «Стандарту вищої освіти України. Другого (магістерського) рівня, 

галузь знань - 01 Освіта/Педагогіка, спеціальність – 011 Освітні, педагогічні науки», 

обов'язковим елементом освітньо-професійної  підготовки  здобувачів  закладів 

вищої освіти є їх практична підготовка до майбутньої професійної діяльності. Адже, 

саме під час проходження практики закладаються основи досвіду професійної 

діяльності,  практичних умінь і навичок, професійно-важливих якостей особистості 

майбутнього фахівця за другим (магістерським) рівнем.  

Наскрізна програма практики є невід'ємною складовою процесу підготовки 

здобувачів вищої освіти  спеціальності  011 «Освітні, педагогічні науки» за 

освітньо-професійною програмою «Освітній менеджмент у педагогічних 

системах». Наскрізна програма є основним навчально-методичним  документом, 

який  визначає всі аспекти проведення навчальних і виробничих практик за даним 

напрямом. 

Наскрізна програма практики розроблена на підставі Закону України «Про 

вищу освіту» (від 01.07.2014 № 1556-VII), з урахуванням Положення про 

організацію освітнього процесу в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (від 09.2022 № 01-2/218-ОД), Положення про порядок 

проведення практики в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради» (від 17.09.2020 № 01-2/310-ОД), відповідно до навчального  плану 

та згідно з освітньо-професійною програмою  підготовки здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти.  

Метою наскрізної програми  практики є  запланована і структурована  

програма  практичної  підготовки  здобувачів вищої освіти зі спеціальності  011 

«Освітні, педагогічні науки» за освітньо-професійною програмою «Освітній 

менеджмент у педагогічних системах». 

У наскрізній програмі практики визначено мету, зміст і послідовність її 

проходження здобувачами вищої освіти у КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» та на відповідних базах, підведення підсумків та 

рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості підготовки (забезпечення 

компетентностей), які здобувачі мають отримувати під час проходження кожного 

виду практики (управлінська, науково-дослідна). Відтак, наскрізною програмою 

передбачене безперервне практичне навчання здобувачів вищої освіти. Це означає, 

що починаючи з 2-го семестру магістратури здобувачі проходять практику: 2-й 

семестр – управлінська практика та 3-й семестр – науково-дослідна практика. Під 

час проходження практик передбачається закріплення здобувачами теоретичних 

знань, вдосконалення практичних умінь і навичок та формування професійних 

компетентностей. Програма практичної підготовки дозволяє  здобувачам  вищої  

освіти отримати чітке уявлення про те, що їм доведеться виконувати під час 

проходження практики, як виконувати індивідуальне завдання, яку допомогу вони 

можуть отримати  від  керівників та кураторів  практики,  від  закладу  вищої  освіти  

та  бази практики (організації, установи). 

Календарні періоди проведення практики на кожний навчальний рік 

визначаються графіком освітнього процесу відповідно до навчального плану. 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти проводиться на базах практики, що 

забезпечують виконання програми практики. Базою практики може бути підрозділ 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 



На основі наскрізної програми практики, щорічно розробляються або 

переглядаються робочі програми відповідних видів практики. Для здобувачів і 

керівників практики від закладу вищої освіти та бази практики робочі програми 

практики є основним навчально-методичним документом, на підставі якого 

розробляються й інші методичні документи. 

          Наскрізна програма забезпечує: 

– цілісність  професійної  підготовки,  визначеної  змістом  професійної 

діяльності, тобто дидактично обґрунтовану послідовність процесу формування у 

здобувачів вищої освіти системи професійних компетентностей та їх поступове 

ускладнення при переході від одного виду практики до іншого; 

– оптимальний зв'язок змісту практики зі змістом навчального плану;  

–   відповідність  організованої  форми  спільної  діяльності  керівника, 

куратора практики та здобувачів вищої освіти змістовній стороні цієї діяльності 

(зміст, методи, засоби і результати навчання); 

– безперервність і наступність практик. 

Наскрізна програма практики ґрунтується на таких принципах: 

–  органічного взаємозв'язку теорії з практикою; 

– відповідності цілей навчання запитам стейкхолдерів та роботодавців; 

– творчого оволодіння досягненнями педагогіки, освітнього менеджменту та 

застосування їх на практиці; 

– єдності навчальної та науково-дослідної складової освітнього процесу КЗВО 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради»; 

– свідомості та активності здобувачів вищої освіти; 

– самостійності здобувачів вищої освіти у навчанні та науковому пошуку; 

– науковості, професійної спрямованості навчання та зв'язку його з  

професійною діяльністю; 

– свідомого та міцного оволодіння професійними компетентностями;  

– планування і системності (систематичності); 

– вибору та застосування доцільних засобів і методів навчання. 

 

1. Мета, завдання практики, компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти у процесі проходження практики 

 
Метою управлінської практики є: поглиблення та закріплення 

теоретичних знань, формування професійних умінь і навичок з метою формування 

компетенцій і компетентностей необхідних для виконання функцій менеджера у 

педагогічних системах, здатного ефективно організовувати та здійснювати 

управлінську діяльність. 

Завданнями управлінської практики є: 

– поглибити, систематизувати та закріпити теоретичні знання, уміння та 

навички здобувачів до управління педагогічними системами; 

– сформувати навички планування, мотивації, організації, контролю, 

регулювання, координації та прийняття управлінських рішень у педагогічній 

системі; 

– ознайомити з інноваційними формами, методами, технологіями й ресурсами 

організації освітнього процесу та умовами застосування їх у практичній роботі 

педагогічної системи;  



– ознайомити з організаційною структурою, особливостями функціонування 

та  правовими засадами діяльності педагогічної системи; 

– сформувати уміння систематизувати та аналізувати нормативно-правові 

акти, інформаційні, звітні та статистичні матеріали для ефективного та успішного 

керівництва педагогічною системою; 

– сприяти у прийнятті участі здобувачів у розробці стратегії розвитку  

організації, пов’язаної з комплексним та системним підходом до процесу  

управління  як  окремими об’єктами, так і організацією в цілому; 

– сформувати та вдосконалити навички роботи з педагогічними й науково-

педагогічними працівниками й здобувачами та уміння створювати атмосферу 

сприятливого організаційно-психологічного клімату в колективі педагогічної 

системи; 

– сформувати навички самостійної практичної діяльності на посаді менеджера 

педагогічної системи в умовах ринкової економіки; 

– сформувати уміння та навички застосовувати теоретичні знання, набуті  під 

час навчання в магістратурі в практичній роботі менеджера педагогічної системи; 

– сформувати уміння аналізу шляхів і методів поліпшення управлінської  

діяльності у педагогічній системі; 

– сформувати уміння проводити наукові дослідження у галузі  освітнього 

менеджменту; 

– мотивувати до систематичного  поновлення  своїх  знань  та  творчого  

застосування їх у  практичній  діяльності. 

Процес проходження управлінської практики спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей: 

а) інтегральної компетентності (ІК) – здатність розв’язувати проблеми, задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук та 

освітнього менеджменту; 

б) загальних (ЗК): 

ЗК3 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК5 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК6 – здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми; 

ЗК7 – здатність до міжособистісної взаємодії; 

ЗК8 – здатність діяти соціально відповідально і свідомо; 

в) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 

СК2 – здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти, педагогіки та 

освітнього менеджменту; 

СК3 – здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості 

здобувачів освіти у плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти; 

СК6 – здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, 

науково-педагогічній та науковій діяльності; 

СК7 – критичне осмислення проблем у сфері освіти, педагогіки й на межі 

галузей знань; 

СК8 – здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати 

складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах; 

СК9 – здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій в освітній та дослідницькій діяльності; 

СК 11 – здатність приймати та реалізовувати управлінські рішення; 



СК12 – здатність підвищувати конкурентоспроможність закладу освіти та його 

привабливість для споживачів освітніх послуг. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

проходження управлінської практики: 

РН2 – використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності; 

РН3 – формувати педагогічно доцільну партнерську міжособистісну взаємодію, 

здійснювати ділову комунікацію, зрозуміло і недвозначно доносити власні 

міркування, висновки та аргументацію з питань освіти і педагогіки до фахівців і 

широкого загалу, вести проблемно-тематичну дискусію; 

РН4 – вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних проєктів; 

РН5 – організовувати освітній процес на основі людиноцентрованого, 

компетентнісного, контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, 

педагогічних наук, управляти навчально-пізнавальною діяльністю, об’єктивно 

оцінювати результати навчання здобувачів освіти; 

РН10 – приймати ефективні, відповідальні рішення з питань управління в сфері 

освіти/педагогіки, зокрема у нових або незнайомих середовищах, за наявності 

багатьох критеріїв та неповної або обмеженої інформації; 

РН11 – здійснювати консультативну діяльність у сфері освітнього 

менеджменту, освітніх, педагогічних наук; 

РН12 – підвищувати конкурентоспроможність закладу освіти на ринку освітніх 

послуг; 

РН13 – враховувати запити, потреби і можливості споживачів освітніх послуг у 

процесі організації роботи закладу освіти. 

Очікувані результати навчання. У результаті проходження управлінської 

практики здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 

− основні теоретичні положення освітнього менеджменту у педагогічних 

системах та застосовувати їх у процесі вирішення практичних завдань; 

− нормативно-правові акти в системі освіти,  методичні та інші директивні  

документи,  що  стосуються  діяльності педагогічних систем та управління ними; 

− основи та принципи управління, значення складових управління 

педагогічними системами як галузі діяльності, зміст та особливості  управління 

педагогічними системами; 

− кваліфікаційні вимоги до фахівців з освітніх, педагогічних наук, здатних до 

управління педагогічними системами; 

− шляхи ефективної реалізації функцій управління у педагогічних системах; 

− різноманітність, індивідуальні особливості здобувачів освіти у плануванні та 

реалізації освітнього процесу у педагогічній системі; 

− технології прийняття управлінських рішень,  умови та засоби позитивної 

мотивації педагогічних працівників та здобувачів освіти у педагогічній системі; 

− шляхи створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі 

педагогічної системи;; 

− прогресивні концепції та сучасні системи управління педагогічними 

системами; 



− інноваційні форми, методи та технології організації освітнього процесу та 

умови застосування їх в процесі управління педагогічною системою;  

− сучасні цифрові технології та ресурси у професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності; 

− технології  створення  сприятливого  соціально-психологічного  клімату  в 

колективі педагогічної системи;  

− шляхи удосконалення управлінської майстерності менеджерів менеджерів 

педагогічних систем та способи їх самовдосконалення та саморозвитку;  

вміти: 

− аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й  використовувати 

її для формування власного стилю керівництва; 

− спланувати та організувати діяльність педагогічної системи на основі 

нормативно-правових актів та інших директивних документів в системі освіти; 

− проєктувати, конструювати, організовувати й аналізувати управлінську 

діяльність у педагогічних системах;  

− розробляти  заходи  щодо  постійного  вдосконалення  системи  управління 

педагогічними системами; 

− визначати зміст роботи у педагогічних системах для забезпечення їх 

функціонування та розвитку із врахуванням зовнішніх та внутрішніх чинників; 

− складати поточні та перспективні плани управлінської діяльності менеджерів 

у педагогічних системах;  

− запроваджувати  інноваційні методи та технології в управлінні освітнім 

процесом  при прийнятті різних управлінських рішень; 

− організовувати комунікацію між керуючою та керованою підсистемами 

педагогічних систем;  

− досліджувати мотиваційну сферу персоналу педагогічної системи; 

− визначати засоби ефективної мотивації персоналу педагогічної системи;  

− застосовувати психолого-педагогічні методи управління для аналізу  

конкретних управлінських ситуацій; 

− обирати та використовувати відповідні методи (організаційні, психологічні, 

фінансові, нормативні тощо)  для  побудови  ефективної  взаємодії  з педагогічним 

колективом і здобувачами у педагогічній системі;  

− розробляти та проводити різні за формою управлінські заходи (наради, круглі 

столи, засідання творчих лабораторій, семінари тощо);  

− організовувати та управляти освітньою діяльністю педагогічних і науково-

педагогічних працівників і оцінювати її результати;  

− створювати та підтримувати психологічну атмосферу, що сприяє успішному 

досягненню цілей педагогічної системи. 

 

Науково-дослідна  практика  в  системі  вищої  освіти  на  другому 

(магістерському) рівні є обов’язковим компонентом професійної підготовки до 

наукової діяльності та  являє  собою  вид  практичної  діяльності  здобувачів вищої 

освіти спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», освітньо-професійної програми 

«Освітній менеджмент у педагогічних системах». 

Мета науково-дослідної практики – розширення та закріплення  комплексу 

професійних компетентностей та професійно-важливих якостей  здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти, поглиблення умінь і навичок необхідних для 

здійснення самостійної науково-дослідної та науково-педагогічної діяльності 



фахівців з освітніх, педагогічних наук, здатних до управління педагогічними 

системами. 

Завданнями науково-дослідної практики є:  

– ознайомити з досвідом та системою освітньої діяльності кафедри педагогіки 

та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»; 

– ознайомити зі структурою, науковою проблематикою й результатами наукової 

роботи на базі практики щодо обраного напряму досліджень;  

– поглибити, розширити, узагальнити та закріпити теоретичні знання, уміння та 

навички у системі освітнього менеджменту;  

– удосконалити та закріпити практичні уміння та навички роботи з фактичним 

матеріалом науково-дослідної діяльності бази практики, вирішення конкретних 

завдань фахової діяльності;  

– розвивати здатність  здобувачів  до  генерації  нових  ідей; 

– закріпити теоретичні знання та здобути практичні навички науково-дослідної 

діяльності;  

– розвивати дослідницькі уміння та навички у професійній діяльності; 

– сприяти самовдосконаленню професійно-важливих якостей дослідника у 

сфері управління педагогічними системами, застосування сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій у науковій діяльності, управління науковими проєктами 

та/або складання пропозицій щодо фінансування наукових  досліджень,  реєстрації  

прав інтелектуальної власності; 

– оволодіти методикою обробки та аналізу статистичних даних; 

– сприяти  удосконаленню  здатності  розробляти  та  застосовувати 

інструментарій, проводити теоретичне та емпіричне дослідження, аналізувати й 

узагальнювати та презентувати його результати, обґрунтовувати висновки; 

– сформувати уміння та навички виконувати індивідуальні науково-практичні 

завдання, критичне осмислення наукової теоретичної бази з метою якісного 

написання кваліфікаційної роботи та її захисту; 

– дослідити мотиваційну сферу персоналу педагогічної системи;  

– проаналізувати систему мотивації співробітників з персоналу педагогічної 

системи до науково-дослідної діяльності в умовах воєнного часу; 

– визначати перспективи майбутньої професійної діяльності. 

Процес проходження науково-дослідної практики спрямований на формування 

елементів наступних компетентностей: 

а) інтегральної компетентності (ІК) – здатність розв’язувати проблеми, задачі 

дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері освітніх, педагогічних наук та 

освітнього менеджменту; 

б) загальних (ЗК): 

ЗК1 – здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу; 

ЗК2 – здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

ЗК3 – здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

ЗК4 – здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

ЗК5 – здатність до адаптації та дії в новій ситуації; 

ЗК6 – здатність виявляти, ставити  та розв’язувати проблеми; 

ЗК9 – здатність працювати в міжнародному контексті; 

ЗК10 – здатність проводити дослідження на відповідному рівні; 

в) спеціальні (фахові, предметні) компетентності (СК): 



СК1 – здатність проєктувати і досліджувати освітні системи; 

СК2 – здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

дослідницького та/або інноваційного характеру в сфері освіти, педагогіки та 

освітнього менеджменту; 

СК8 – здатність інтегрувати знання у сфері освіти/педагогіки та розв’язувати 

складні задачі у мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах; 

СК9 – здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та 

цифрових технологій в освітній та дослідницькій діяльності; 

СК10 – здатність організовувати діяльність закладу освіти з урахуванням 

запитів, потреб і можливостей здобувачів як замовників та споживачів освітніх 

послуг; 

СК11 – здатність приймати та реалізовувати управлінські рішення. 

Кінцеві програмні результати навчання, формуванню яких сприяє 

проходження науково-дослідної практики: 

РН1 – знати на рівні новітніх досягнень концепції розвитку освіти і педагогіки, 

методологію відповідних досліджень; 

РН2 – використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності; 

РН4 – вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово 

для обговорення результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових 

досліджень та інноваційних проєктів; 

РН6 – розробляти та реалізовувати інноваційні й дослідницькі проєкти у сфері 

освіти/педагогіки, освітнього менеджменту та міждисциплінарного рівня із 

дотриманням правових, соціальних, економічних, етичних норм; 

РН7 – створювати відкрите освітнє середовище, сприятливе для здобувачів 

освіти та спрямоване на забезпечення результатів навчання; 

РН9 – здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, 

оцінюючи достовірність та релевантність; 

РН11 – здійснювати консультативну діяльність у сфері освітнього 

менеджменту, освітніх, педагогічних наук. 

Очікувані результати навчання. У результаті проходження науково-

дослідної практики здобувач вищої освіти повинен: 

знати: 

− основні теоретико-методологічні положення освітнього менеджменту у 

педагогічних системах для подальшого їх застосування у процесі вирішення 

практичних завдань; 

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

− методи аналізу та класифікації, сутність методів практичного застосування 

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

− основні етапи, принципи та форми наукового викладу дослідницьких 

матеріалів; 

− структуру та логіку своєї кваліфікаційної роботи; 

− інформаційні технології в науково-педагогічних дослідженнях; 

− сучасні цифрові технології та ресурси у професійній, інноваційній та науково-

дослідницькій діяльності; 

− 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 науково-педагогічного 

дослідження; 

− вимоги до оформлення науково-педагогічного дослідження з урахуванням 

засад академічної доброчесності; 

вміти: 

− проводити аналіз освітньої діяльності педагогічної системи; 

− досліджувати мотиваційну сферу персоналу педагогічної системи; 

− вивчати досвід педагогів щодо питань організації їх співпраці, співтворчості 

зі здобувачами освіти; 

− застосовувати отримані знання, уміння й навички для розв’язання практичних 

завдань у процесі науково-дослідної діяльності; 

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

галузі; 

− обирати методичні підходи, що дозволяють найбільш ефективно вирішувати 

завдання наукової та науково-педагогічної діяльності; 

− визначати стан розробки питань обраної наукової проблеми у науково-

педагогічній літературі; 

− збирати та опрацьовувати матеріали, які стосуються науково-педагогічного 

дослідження, зокрема кваліфікаційної роботи; 

− відбирати, аналізувати, систематизувати та узагальнювати зміст і стан  

досліджуваного матеріалу; 

− узагальнити та систематизувати результати проведених досліджень з метою 

вироблення власного бачення проблеми та опрацювати обґрунтовані рекомендації 

щодо її розв’язання; 

− апробовувати основні теоретичні та практичні рекомендації кваліфікаційної 

роботи (у формі виступів на конференціях, написанні тез, наукових статей, 

рекомендацій тощо); 

− оформлювати наукові пошуки у завершену кваліфікаційну роботу; 

− дотримуватися професійної етики в процесі здійснення науково-

педагогічного дослідження  на базі практики. 

 

2. Перелік усіх видів практики відповідної спеціальності та терміни їх 

проходження 

№ Вид Загальна Семестр Форма 

п/п практики кількість:  контролю 

  кредитів EСTS / годин   

1. Управлінська 8/240 2 диф. залік 

2. Науково- 6/180 3 диф. залік 

 дослідна    

 

3. Бази практик 
 

База  практики  –  це  заклад  освіти,  установа,  державна  чи  приватна  

організація  сфери  освіти,  різної  форми  власності  та  підпорядкованості,  що  

призначена  для  проведення  практики  здобувачів  вищої  освіти  та  спроможна 



забезпечувати  виконання  програми  практики  для  відповідного  ступеня  вищої  

освіти. 

Базами проходження практики здобувачами спеціальності 011 «Освітні 

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

у педагогічних системах» є: 

− освітні заклади (заклади загальної середньої освіти (школи, ліцеї, гімназії), 

заклади дошкільної освіти, заклади позашкільної освіти, заклади вищої освіти), що 

уклали договори з КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради»; 

− державні та громадські установи і організації (соціальні служби, науково-

дослідні установи та ін.), що уклали договори з КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради»; 

− організації, установи сфери освіти  державної  та приватної форм власності, 

що уклали договори з КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради»; 

− здобувачі можуть самостійно пропонувати базу практики на основі угоди 

(КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» – база 

практики).  

Здобувачі, які самостійно обрали  собі  базу  практики, повинні  підтвердити  

цей  факт  договором з базою практики. 

 

4. Інформаційний обсяг практик 
 

Зміст управлінської практики. За час проходження практики здобувачі 

вищої освіти повинні апробувати себе в усіх формах роботи керівника закладу 

освіти, як управління освітнім закладом, так і науково-педагогічною та науково-

дослідною діяльністю. Відтак, до змісту практики входять завдання, що розподілені 

на два змістові модулі – фаховий та науково-методичний. 
 

Програма фахового модуля передбачає: 

− участь у настановній конференції з питань організації та проходження 

управлінської практики; 

− ознайомлення з нормативно-правовими документами щодо діяльності 

закладу освіти, особливостями організації освітнього процесу, інструктивно-

методичною базою діяльності заступника керівника з навчальної (навчально-

виховної) роботи, вивчення його посадових обов’язків; 

− спостереження за діяльністю керівника/заступника керівника з навчальної 

(навчально-виховної) роботи на протязі усього періоду проходження практики; 

− дослідження особливостей планування роботи керівника протягом 

навчального року, місяця, тижня, оперативне планування роботи; 

− відвідування та аналіз двох організаційно-педагогічних та методичних 

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 навчальної 

(навчально-виховної) роботи та опис у щоденнику практики (оформлюється у 

довільному вигляді); 

 

− відвідування та аналіз традиційних організаційно-педагогічних та 

методичних заходів, організованих та проведених в закладі освіти. 
 

Завдання з фахового модуля 



 

        Завдання 1. Правові аспекти менеджменту педагогічної системи 

1. Проаналізувати та систематизувати перелік основних нормативних актів з 

правового забезпечення управлінської діяльності педагогічної системи. 

2. Ознайомитися з установчими документами (Статут, програма розвитку, 

концепція, річний план тощо). 

3. Опрацювати нормативно-правові документи: положення про організацію 

освітнього процесу в педагогічній системі тощо.  

4. Тезово законспектувати у звіті та щоденнику основні положення.  

5. Зробити короткий аналіз у звіті Статуту педагогічної системи. 

6. Проаналізувати систему нормативно-правових документів у сфері освіти. 

7. Надати загальну характеристику педагогічної системи (рік заснування, 

форма власності, історія становлення, структура, освітній процес, традиції та 

перспективи). 

8. Зробити аналіз вимог щодо змісту та основних розділів колективного 

договору. 
 

              Завдання 2. Менеджмент педагогічної системи 

1. Дослідити та визначити особливості педагогічної системи. Зробити аналіз 

основних складових зовнішнього та внутрішнього середовища педагогічної системи 

та її структурних підрозділів. 

2. Ознайомитися з річним планом роботи закладу освіти та його структурних 

підрозділів, опрацювати та відобразити у звіті основні його положення. 

3. Проаналізувати особливості планування роботи менеджера педагогічної 

системи протягом поточного навчального року, місяця, тижня, оперативне 

планування роботи.  

4. Ознайомитися з посадовими обов’язками менеджера педагогічної системи 

та його заступників. 

5. Дослідити та вивчити систему роботи менеджера педагогічної системи за 

такими аспектами: 

– підбір та розстановка педагогічних кадрів; 

– планування роботи педагогічної системи; 

– раціональне використання та розвиток навчальної та матеріальної бази; 

– керівництво фінансовою діяльністю; 

–  організація освітнього процесу; 

–  вивчення роботи керівних органів закладу (педагогічна рада та ін.); 

    – організація методичної роботи, атестація педагогічних кадрів; 

    – забезпечення дотримання вимог санітарно-гігієнічного режиму, охорони 

праці, життя, здоров’я, техніки безпеки. 

6. Скласти схему організаційної структури педагогічної системи. 

7. Ознайомитися з тематикою засідань педагогічної ради, з етапами підготовки 

до її проведення. 

8. Проаналізувати методичну роботу у педагогічній системі (бесіда із 

заступником керівника з навчальної (навчально-виховної) роботи; проаналізувати 

тематику засідань методичного об'єднання за фахом; які інші форми методичної 

роботи здійснюються у даній педагогічній системі).  
 

Завдання 3. Управління трудовими ресурсами в умовах воєнного часу  
 



1. Дослідити систему управління персоналом педагогічної системи, зокрема в 

умовах воєнного часу. Здійснити аналіз штатного розкладу, основних функцій, прав 

та обов’язків персоналу педагогічної системи. 

2. Проаналізувати кваліфікаційні вимоги до працівників педагогічної системи, 

форми та методи проведення їх атестації. Вивчити підготовку до проведення 

атестації, її роль та наслідки в умовах воєнного часу. 

3. Охарактеризувати форми та методи формування культури управління 

педагогічним колективом педагогічної системи (психологічний аспект, стилі 

керівництва, заходи), в цілому та в умовах воєнного часу. 

4. Проаналізувати систему мотивації співробітників персоналу педагогічної 

системи в умовах воєнного часу, розробити рекомендації до її удосконалення. 
 

Завдання 4. Забезпечення діяльності педагогічної системи  інформаційно- 

комунікаційними зв’язками 
 

1. Дослідити зміст, форми і методи організації комунікаційної системи 

педагогічної системи. 

2. Проаналізувати внутрішні і зовнішні види комунікації (друк, публікації, 

сайти тощо). 

3. Висвітлити напрямки ефективного використання впроваджуваних новітніх 

технологій в управління педагогічною системою для створення єдиного 

інформаційного середовища, а також визначити, яким вимогам та завданням має 

відповідати таке інформаційне середовище та на яких етапах і рівнях 

адміністративного управлінського процесу педагогічної системи доцільно та 

ефективно використовувати результати таких впроваджень. 

4. Визначити оптимальні умови автоматизації робочих місць учасників 

управлінського процесу, що допомагає систематизувати та підняти на більш високий 

рівень роботу менеджерів педагогічних систем, їх заступників, секретарів, 

педагогічних/науково-педагогічних працівників та інших співробітників. 
 

Завдання 5. Оцінювання управлінської діяльності 
 

1. Дослідити та визначити критерії оцінювання результатів управлінської 

діяльності. 

2. Надати характеристику системі звітності щодо контролю діяльності 

педагогічної системи. 

3. Зробити оцінку праці співробітників педагогічної системи, нагородження та 

відзнаки. 

4. Проаналізувати систему внутрішнього контролю у педагогічній системі. 

5. Оцінити ефективність роботи  педагогічної системи. 

6. Охарактеризувати положення законодавства щодо охорони праці та безпеки 

життєдіяльності в галузі освіти. 
 

Завдання 6. Власні пропозиції щодо поліпшення менеджменту у 

педагогічній системі  

1. Розробити конкретні обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення 

менеджменту у педагогічній системі на виявлених недоліках організації її роботи, 

наявних резервах її вдосконалення. 

2. Дослідити та охарактеризувати український і зарубіжний досвід управління 

педагогічними системами. 
 



Програма з науково-методичного модуля передбачає: 
– проведення аналізу власної управлінської діяльності в педагогічному та 

науково-педагогічному колективі; 

– виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (методична 

доповідь з теми науково-педагогічного дослідження); 

– участь у засіданні творчих лабораторій, шкіл передового педагогічного 

досвіду, круглих столах, семінарах з питань організації освітнього процесу у 

педагогічній системі. 
 

Завдання з науково-методичного модуля 
 

Завдання 1. Підготувати звітну методичну доповідь, за результатами 

проходження практики та відповідно до теми кваліфікаційної роботи, для 

представлення її на засіданні кафедри з подальшою рекомендацією до публікації. 

Завдання 2. Підготувати звіт про проходження практики, щодо специфіки 

управління освіти педагогічною системою (базою практики). 
 

        Зміст науково-дослідної практики. Важливими завданнями науково-

дослідної практики є соціальна, психологічна та фізіологічна  адаптація  здобувачів  

вищої освіти  до умов освітнього  середовища; удосконалення й  конкретизація  

професійних знань, умінь і навичок; накопичення досвіду самостійної роботи у ході 

вирішення складних завдань; опанування прогресивними інноваційними освітніми 

технологіями, сучасними цифровими технологіями та ресурсами у професійній, 

інноваційній та науково-дослідницькій діяльності, сучасним обладнанням, 

інтерактивними технологіями; ознайомлення з досвідом  роботи новаторів і кращих  

педагогічних  працівників;  вивчення  питань  науково-педагогічної  організації  

праці;  формування  навичок,  умінь  застосування  знань  на практиці у реальних 

умовах здійснення професійної діяльності; розв'язання складних науково-

педагогічних завдань. Упродовж практики  здобувачі  вищої  освіти засвоюють 

основи професійної майстерності, набувають стилю індивідуальної науково-

педагогічної діяльності,  уміння  співпрацювати  та  спілкуватися  в  колективі. 

        Основний зміст науково-дослідної практики полягає у підготовці та залученні 

здобувачів вищої освіти до: 

– проведення самостійної науково-дослідної діяльності у педагогічній системі; 

 – ознайомлення зі структурою, історією створення, особливостями 

організаційної, методичної й наукової діяльності та менеджментом педагогічної 

системи;  

– організацією, проведенням і оформленням результатів науково-дослідної 

роботи;  

– ознайомленням з основними видами діяльності освітнього менеджера; 

– визначення особливостей здійснення науково-дослідної роботи закладом 

вищої освіти та іншими напрямами роботи науково-педагогічного колективу й 

менеджерів закладу вищої освіти. 

Під час практики здобувач вищої освіти повинен: 

– ознайомитись з основними напрямами діяльності науково-педагогічних 

працівників: навчальною, науковою, методичною, організаційною роботою; 

– сформувати уявлення про тісний зв’язок навчальної, наукової, методичної та 

організаційної роботи у професійній діяльності освітнього менеджера;; 

–  організувати та провести науково-дослідну роботу відповідно до теми 

кваліфікаційного дослідження. 



Для реалізації закладених в основу програми науково-дослідної практики 

змісту й основних завдань, передбачається проходження здобувачами наступних 

етапів роботи: 

1. Ознайомитись з плануванням і організацією навчальної, наукової 

методичної та організаційної роботи у закладі вищої освіти. 

2. Взяти участь у науково-методичних, науково-практичних, науково-

педагогічних заходах КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради» та кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, що проходять у період 

практики. 

3. Спостерігати за виконанням керівником практики різних видів науково-

дослідної роботи зі здобувачами відповідного рівня освіти. 

4. Організувати та провести науково-дослідну роботу відповідно до теми 

кваліфікаційного дослідження. 

5. Розробити методики науково-дослідної роботи відповідно до теми 

кваліфікаційного дослідження. 

6. Провести емпіричне науково-педагогічне дослідження відповідно до теми 

кваліфікаційного дослідження. 

7. Підготувати доповідь за темою кваліфікаційної роботи й результатами 

проведеного під час проходження практики дослідження та її презентацію на 

засіданні кафедри та підрозділу закладу освіти (бази практики). 

8. Сформувати  навички структурованого   письмового   викладу   результатів 

науково-дослідної, науково-педагогічної діяльності та усних публічних виступів 

(виступи на засіданнях кафедри та конференціях). 

9. Підготувати щоденник практики та звіт, звітувати на засіданні кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради». 
 

5. Індивідуальні завдання 
 

Проходження управлінської практики передбачає виконання індивідуального 

завдання, яке необхідно виконати здобувачами з метою формування умінь та 

навичок самостійного розв’язання професійно-спрямованих завдань, розвитку 

творчої ініціативи та підвищення ефективності управлінської практики. 

Зміст завдання розробляється викладачем керівником практики від закладу 

вищої освіти, узгоджується з науковим керівником здобувача і має відповідати 

напряму його підготовки. Індивідуальне завдання складається з чотирьох частин: 

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

2) розробити стратегію підвищення конкурентоспроможності педагогічної 

системи (бази практики) на ринку освітніх послуг; 

3) розробити модель прийняття управлінських рішень у педагогічній системі 

(базі практики). 

4) спланувати, організувати та провести два заходи управлінського 

спрямування. 

Отримані результати SWOT-аналізу розроблена стратегія підвищення 

конкурентоспроможності педагогічної системи, розроблена модель прийняття 

управлінських рішень та протокол проведення заходів додаються до звіту про 

проходження практики. 

При проходженні науково-дослідної практики також передбачається 

виконання індивідуального завдання. Здобувачам вищої освіти необхідно виконати 

індивідуальне завдання з метою формування умінь та навичок самостійного 



розв’язання науково-дослідних, науково-педагогічних, навчальних, методичних та 

організаційних завдань, розвитку творчої ініціативи та підвищення ефективності 

науково-дослідної практики. 

Керівник практики від кафедри розробляє та узгоджує з науковим керівником 

кваліфікаційної роботи здобувача зміст індивідуального завдання, що має 

відповідати завданням його науково-дослідної (кваліфікаційної) роботи. Під час 

науково-дослідної практики визначається мета, завдання та форма реалізації 

емпіричної частини дослідження, відбувається збір і обробка емпіричних даних. 

Обираються та застосовуються методи наукового дослідження, визначається їх 

ефективність.  

Індивідуальне завдання науково-дослідної практики має  на  меті формування 

науково-дослідної активності, засвоєння здобувачами основних умінь та навичок 

роботи  з  практичними  матеріалами,  поглиблення  та  розширення  вже  набутих 

знань, підвищення рівня організованості тощо. У ході виконання індивідуального 

завдання здобувачі закріплюють: уміння зрозуміло формулювати власні висновки; 

здатність творчо мислити, вміння доводити та відстоювати власну думку; здатність 

до аналізу і синтезу суспільно-значущих проблем та процесів; уміння знаходити й 

аналізувати інформацію з різних джерел; уміння критично оцінювати явища, 

ситуації, діяльність осіб, спираючись на отриманні знання; уміння формулювати  та  

ініціювати нові  ідеї; проводити  науково-дослідну діяльність. 

Відповідно,  базовим  критерієм  успішності  здобувача  є  зміст, якість і об’єм 

виконаної кваліфікаційної роботи. Зауважимо,  що  кваліфікаційна  робота  повинна  

мати самостійний характер. Здобувач вищої освіти повинен спиратися у своїй роботі 

на відповідну сучасну наукову літературу, при цьому обов’язково треба 

дотримуватись засад академічної доброчесності.  
 

6. Форми та методи контролю 
 

Проходження управлінської та науково-дослідної практики закінчується тим, 

що здобувачі повинні представити на кафедру звіт про проходження практики. 

Письмовий звіт, захищений на базі практики разом із щоденником подається у 

встановлений термін керівнику  практики від кафедри для перевірки та допуску до 

захисту на кафедрі під час диференційованого заліку з практики. До  захисту  

допускаються  здобувачі,  які  повністю  виконали  програму практики, представили 

звіт згідно з встановленою формою та одержали позитивний  відгук керівника від 

бази практики. 

Захист звітів здобувачів здійснюється на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».  

Дата і час проведення диференційованого заліку, на якому відбувається захист 

звіту з практики повідомляється відділом освітньо-наукової підготовки у 

відповідному розкладі занять у термін, вказаний у Положенні про порядок 

проведення практики здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

Підсумковий контроль по закінченню проходження практики – 

диференційований залік, який і проводиться в формі захисту звіту перед комісією. 

Комісія для прийому заліків з практики призначається у складі керівників практики 

від кафедри.  

До захисту звітів з практики допускаються здобувачі, які повністю виконали 

програму практики, представили звіт, оформлений у відповідності з встановленими 

вимогами, та отримали позитивний відгук керівника практики від бази практики. 



Оцінка за практику заноситься у заліково-екзаменаційну відомість та у 

залікову книжку здобувача за підписом керівника практики. 

Здобувач, який не виконав програму практики та одержав негативний  відгук   

про  роботу  отримує незадовільну оцінку при складанні заліку. 

Практика завершується підсумковою конференцією. У ході конференції 

здобувачі звітують про свою роботу під час практики, дають узагальнений аналіз  її   

результатів, обмінюються досвідом у формі презентації перебігу практики,  

обговорюють  причини  труднощів  та  висловлюють  пропозиції  щодо покращення   

практичної   підготовки  до  майбутньої  професійної діяльності. 

Контроль здійснюється керівником  практики  від  кафедри. У разі отримання 

здобувачем незадовільної  оцінки, з правом повторної перездачі диференційованого 

заліку з практики, здобувач повинен усунути виявлені недоліки та повторно 

захистити  виконані  завдання  з практики в установлений  термін. 

 

7. Вимоги до звітів і щоденників практики 
 

Контроль  за  якістю  проходження  здобувачами практики  здійснюється  у 

вигляді  написання  звіту,  який  оформлюється  згідно  вимог  чинного законодавства. 

Відтак, протягом проходження всієї науково-дослідної практики, здобувачі готують 

звіт і щоденник з науково-дослідної практики. Робочі записи про хід практики 

щоденно заносяться до щоденника, де наводять результати роботи за день, записи 

про виконання індивідуального завдання, відомості про науково-дослідну та 

науково-педагогічну, методичну, організаційну роботу. 

Результати роботи на кафедрі та результати виконання індивідуального 

завдання оформляють у вигляді звіту з практики. Звіт практики повинен містити 

заголовок, індивідуальне завдання, вступну частину, основну частину та додатки. На 

титульному листі вказують найменування практики, місце та строки проведення, 

прізвище здобувача вищої освіти та керівника практики від КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради» та бази практики. В звіті повинні 

міститися результати виконання розділів індивідуального завдання. Бажано, щоб у 

звіті були наукові, методичні, організаційні, інноваційні пропозиції щодо 

покращення якості освітнього процесу закладу освіти, підвищення продуктивності 

взаємодії науково-педагогічного/педагогічного складу та здобувачів освіти. 

Звіт пишеться літературною українською мовою, з дотриманням ділового, 

наукового стилю викладу, на папері формату А4, ілюструється (за необхідності) 

графіками, схемами, таблицями, анкетами, опитувальниками та іншими 

ілюстративними матеріалами необхідними для виконання індивідуального завдання 

та проведення наукового дослідження за темою кваліфікаційної роботи й 

підшивається в папку. Обсяг звіту до 8-10 сторінок друкованого тексту. Звіт про 

науково-дослідну практику оформляється згідно з вимогами чинного законодавства 

та дотриманням засад академічної доброчесності. 
 

8. Критерії оцінювання результатів навчання 
 

Оцінка проходження управлінської та науково-дослідної практики складається 

із суми балів, які виставляються комісією на основі розгляду складеного плану 

роботи, SWOT-аналіз педагогічної системи (бази практики); спланованих, 

організованих та проведених заходів управлінського спрямування, підбору та опису 

методик, змісту щоденника, письмового звіту про управлінську та науково-дослідну 

практику та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які 



входять до програми практики. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок здобувача 

вищої освіти, набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою. 
 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

100- 

бальна 

шкала 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

Здобувач вищої освіти 

(практикант) 

Відмінно 90-100 Практикант повністю виконав програму практики; щоденник 

та письмовий звіт за структурою, обсягом і змістом повністю 

відповідають вимогам програми оформлення; основні 

положення звіту глибоко обґрунтовані і логічні; щоденник та 

звіт мають якісне оформлення; складено план роботи 

відповідно до графіка; під час захисту практикант 

аргументовано доводить набуття ним практичних умінь та 

навичок, передбачених програмою практики за відповідним 

напрямом, робить узагальнюючі висновки 

Добре 75-89 Практикант повністю виконав програму  практики; щоденник 

та письмовий звіт за структурою, обсягом і змістом відповідає 

вимогам програми практики, але має незначні недоліки; 

основні положення звіту достатньо обґрунтовані; прийнятне 

зовнішнє оформлення документації; захист щоденника та звіту 

дозволяє виявити наявність необхідних практичних умінь та 

навичок, передбачених програмою практики за відповідним 

напрямом; може зробити висновки, незначні недоліки, які при 

цьому спостерігаються, практикант виправляє самостійно 

Задовільно 60-74 Практикант повністю виконав програму практики; щоденник і 

звіт має недоліки за структурою, обсягом та змістом; основні 

положення щоденника та звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; задовільна якість оформлення 

звіту; захист звіту з незначними недоліками, які практикант 

усуває за допомогою викладача, проте не дозволяє в повній 

мірі виявити практичні уміння та навички, передбачені 

програмою практики 

Незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

35-59 Практикант  виконав 50% програми практики; щоденник і звіт 

відповідає вимогам програми практики, але має значні 

неточності за структурою, обсягом і змістом; основні 

положення щоденника та звіту недостатньо обґрунтовані з 

порушенням послідовності; якість зовнішнього оформлення 

звіту задовільна; захист звіту показує, що практикант не набув 

достатніх практичних умінь і навичок, передбачених 

програмою практики; більшу частину завдань виконує за 

допомогою викладача 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

0-34 Практикант виконує лише елементи завдання, потребує 

постійної допомоги викладача; виконав менше 50% програми 

науково-дослідної практики і представив щоденник і звіт 

незадовільного змісту та якості оформлення; захист звіту 

показує відсутність практичних умінь і навичок, передбачених 

програмою практики 
 

           9. Підведення підсумків практики 
 



Критерії оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час проходження 

практик визначаються робочими програмами практик. Підсумки практик підводяться 

керівниками практики від кафедри на підставі оцінювання роботи здобувачів вищої 

освіти на базах практик, оформлення звітної документації та захисту звітів. 

Оголошення оцінки за проходження практики відбувається на диференційованому 

заліку з практики. Результати практик обговорюються на засіданнях кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту та Вченою радою КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської обласної ради». 

 


