
 

 



 

 



 

ВСТУП 
 

 

 

Робоча програма управлінської практики складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки здобувачів спеціальності 011 «Освітні 

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

менеджмент у педагогічних системах» 

Практика є важливою складовою магістерської програми підготовки та має 

на меті систематизацію, розширення та закріплення професійних знань, 

формування практичних умінь і навичок, способів мислення, професійних, 

світоглядних і громадських  якостей, морально-етичних цінностей та інших  

компетентностей, здобутих у закладі вищої освіти. Під час управлінської 

практики в закладі освіти у здобувачів вищої освіти поглиблюються та 

закріплюються теоретичні знання, уміння та навички з усіх дисциплін 

навчального плану, добирається матеріал для виконання кваліфікаційної роботи. 

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою здобувачів вищої освіти, 

управлінська практика покликана охоплювати весь спектр питань управлінського 

циклу, сформувати професійні вміння, навички приймати самостійні рішення на 

управлінських ділянках роботи (або з конкретних управлінських питань) в 

умовах сучасних закладів освіти шляхом виконання окремих функцій і завдань, 

властивих майбутнім освітнім менеджерам.  

Програма управлінської практики містить завдання, котрі надають 

можливість узагальнити знання, практичні вміння та навички на базі конкретного 

закладу освіти, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність 

майбутнього фахівця до самостійної професійної діяльності. Програма практики 

передбачає вивчення особливостей організації системи внутрішнього управління 

закладу освіти, посадових обов’язків заступника керівника з навчально-виховної 

роботи, нормативної бази його діяльності, а також виконання самостійних 

завдань, що стосуються прийняття управлінських рішень у тих чи інших 

ситуаціях, які виникають у процесі управління закладом освіти.  

Місце управлінської практики згідно структурно-логічної схеми освітньо-

професійної програми в структурі освітнього процесу визначається 

міждисциплінарними зв’язками з дисциплінами: методологія і організація 

науково-педагогічних досліджень, освітній менеджмент, інноваційна освітня 
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діяльність, сучасні педагогічні, освітні системи, управління освітніми проектами, 

забезпечення якості освіти. 
 

1. Мета та завдання 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. 

 
 

2. Зміст управлінської практики 
 

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). 

 

3. Графік проходження практики 
 

Терміни 

науково-

дослідної 

практики 

(в тижнях) 

                          

 

Зміст практики 

Фаховий модуль 

1 тиждень Завдання 1. Правові аспекти менеджменту педагогічної системи 

2 тиждень Завдання 2. Менеджмент педагогічної системи 

Завдання 3. Управління трудовими ресурсами в умовах воєнного 

стану 

3 тиждень Завдання 4. Забезпечення діяльності педагогічної системи 

інформаційно-комунікативними зв'язками 

Завдання 5. Оцінювання управлінської діяльності 

4 тиждень Завдання 6. Власні пропозиції щодо поліпшення менеджменту у 

педагогічній системі 

Науково-методичний модуль 

5 тиждень Завдання 1. Підготувати звітну методичну доповідь (індивідуальне 

завдання). 
6 тиждень Завдання 2. Підготувати звіт про проходження практики.  

Протягом 

практики 

Оформлення звіту та щоденника з управлінської практики. 

 

4. Індивідуальне 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. 

 

5. Організація практики, керівництво і контроль за роботою 

здобувачів вищої освіти 
 

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. 

Навчально-методичне керівництво управлінською практикою здійснює 

профілююча кафедра «Педагогіки та освітнього менеджменту». Керівник 

практики від кафедри здійснює загальне керівництво практикою, встановлюючи 



 

необхідні контакти з його підрозділами. 

Керівник практики від бази практики (керівник закладу, його заступник, 

менеджер відповідного підрозділу) безпосередньо керує практикою здобувачів на 

робочому місці (у тісному контакті з керівником практики від академії). 

Проходження управлінської 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. 
 

6. Вимоги до щоденника та звіту 
 

Контроль  за  якістю  проходження  здобувачами практики  здійснюється  у 

вигляді  написання  звіту,  який  оформлюється  згідно  вимог  чинного 

законодавства. Відтак, протягом проходження всієї управлінської практики, 



 

здобувачі готують звіт і щоденник з управлінської практики. Робочі записи про хід 

практики щоденно заносяться до щоденника, де наводять результати роботи за 

день, записи про виконання індивідуального завдання, відомості про виконану 

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. 
 

 

7. Підбиття результатів практики та диф. залік 
 

По закінченні управлінської практики здобувачі вищої освіти повинні 

представити на кафедру звіт про проходження практики. 

Захист звітів здобувачів здійснюється на кафедрі педагогіки та освітнього 

менеджменту. Залік по практиці проводиться в формі захисту звіту перед 

комісією, яка призначається відповідно до Положення про порядок проведення 

практики здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».  

До захисту звітів з практики допускаються здобувачі, які повністю 

виконали 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 здобувача за підписом керівника 

практики.  

Оцінка проходження управлінської практики складається із суми балів, які 

виставляються комісією на основі розгляду складеного плану роботи, SWOT-

аналізу педагогічної системи (бази практики); спланованих, організованих та 

проведених заходів управлінського спрямування, змісту щоденника, письмового 

звіту про управлінську 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. 



 

 

8.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 

управлінської практики і представив щоденник і звіт 

незадовільного змісту та якості оформлення; захист звіту 

показує відсутність практичних умінь і навичок, 

передбачених програмою практики 
 



 

 

9. Методичне забезпечення 
 

1. Державні стандарти освіти.  

2. Наскрізна та робоча програма практики. 

3. Законодавчі, інструктивно-методичні матеріали, підручники і навчальні 

посібники. 

 

10. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Андросюк В.М. Педагогічний менеджмент і психодидактика : навч. 

посібник. Тернопіль : Економічна думка, 2018. 216 с. 

2. Бобровський М. В., Горбачов С. І., Заплотинська О. О. Рекомендації до 

побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної 

середньої освіти. Київ : Державна служба якості освіти, 2019. 240 с. 

3. Дмитренко К. А., Коновалова М. В. Звичайні форми роботи – новий підхід: 

розвиваємо ключові компетентності. Харків : ВГ «Основа», 2018. 120 с. 

4. Козирєва О. В., Світлична К.С., Шуть О.Ю., Коляда Т.А.. Основи 

прийняття управлінських рішень : навчальний посібник Харків : Видавництво 

Іванченка І.С., 2021.186 с. 

5. Мартинець Л. А. Управлінська діяльність керівника навчального закладу 

: навч. посібн. Вінниця, 2018. 196 с. 

6. Найдьонов І. М. Основи освітянського менеджменту : навч. посіб. Київ : 

ДП «Вид. дім «Персонал», 2019. Ч. 2. 270 с. 

7. Нова українська школа : порадник для вчителя / за заг. ред. Н.М. Бібік. 

Київ : Літера ЛТД, 2018. 160 с. 

8. Теоретико-прикладні аспекти управління закладами освіти: Наук.-метод. 

посіб. / Л. М. Калініна, Н. М. Островерхова, А. Ф. Остапенко; За ред. Л. М. 

Калініною. Київ : ПП «Компанія «Актуальна освіта», 2014. 310 с. 

9. Типові освітні програми. URL : https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-

osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli.  

10. Школа для кожного: посібник / Упорядник Байда Л. Ю. Київ, 2015. 60 

с. 

Додаткова: 
1. Бєляєва О. Булінг зсередини: причини та наслідки. Психолог. 2019. 1 

(649). С. 12-19. 

2. Бугайчук А. Групи підтримки та мобільні додатки: як борються зі 

шкільним булінгом у США і Канаді? Психолог. 2019. №1 (649). С. 20–25. 

3. Інклюзивна освіта як соціально-педагогічний феномен: науково-

допоміжний бібліографічний покажчик / Уклад. : І. О. Железняк, В. В. Косенко, 

Н. А. Чайка; передмова Н. А. Чайки. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. 

208 с. 

4. Нємець Л. М. Педагогічний менеджмент : навчально-методичний 

посібник для студентів першого курсу магістратури спеціальності 014.07. 

Середня освіта (Географія). Харків, 2019. 86 с. 

5. Концепція «Нова українська школа». URL : https://mon.gov.ua/ua  

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
https://mon.gov.ua/ua


 

6. Соловйова О. Д., Дубровська Є. В. Організація роботи з розв’язання 

проблем насильства в загальноосвітньому навчальному закладі. Методичні 

рекомендації. Київ, 2016. 81 с. 

Нормативно-правові акти: 
1. ДСТУ 8302:2015. Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання. Нац. стандарт України. 

Вид. офіц. [Уведено вперше ; чинний від 2016-07-01]. Київ : ДП «УкрНДНЦ», 

2016. 17 с. 

2. Положення про організацію виконання та захист кваліфікаційної роботи 

на здобуття ступеня вищої освіти «магістр» в Комунальному закладі вищої 

освіти «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/poloz

h_pro_kval_rob.pdf 

3. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page (дата звернення: 12.03.2022). 

4. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 

26.11.2015 № 848-VIII. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19 (дата 

звернення: 10.03.2022). 

5. Про освіту : Закон України від 05.07.2022 № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 30.07.2022). 

Інтернет-ресурси: 
1. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://www.rada.gov.ua 

(дата звернення: 22.02.2022). 

2. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: 

http://www.mon.gov.ua  (дата звернення: 12.02.2022).  

3. Офіційний сайт Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/ (дата звернення: 12.02.2022). 

 

https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/polozh_pro_kval_rob.pdf
https://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/9324/732394/sitepage_18/files/polozh_pro_kval_rob.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/848-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://www.rada.gov.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/

