
 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

АСИСТЕНТСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

МАГІСТРІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 073 МЕНЕДЖМЕНТ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА УПРАВЛІННЯ 

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 

 

 

Розробники: Кравцова Т. О., Краснощок І. П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

 
ЗМІСТ 

 

 

ВСТУП...........................................................................................................................5 

Розділ І.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ..........6 

1.1 Мета та завдання проведення практики................................................      6                       

1.2 Бази практики та розподіл робочого часу.....................................  7 

1.3 Організація та керівництво практикою.........................................  8 

1.4 Обов'язки студентів під час проходження практики.....................  9 

1.5 Форми і методи контролю проходження практики......................        10 

 ІІ  ПРОГРАМА ПРАКТИКИ..........................................................         12 

 ІІІ ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ          19 

ЛІТЕРАТУРА............................................................................................   22 

ДОДАТКИ.................................................................................................   26 

 



 3 

ВСТУП 

Програма практики в навчальному закладі відповідає навчальному плану 

підготовки студентів спеціальності 073 Менеджмент Освітньо-професійна 

програма Управління навчальним закладом освітньо-кваліфікаційний рівень 

– магістр і є заключною ланкою підготовки, яка проводиться перед 

виконанням кваліфікаційної роботи. (формування компетенцій визначених 

ОКХ). 

Практика є важливою складовою магістерської програми підготовки і 

має на меті систематизацію, розширення і закріплення професійних знань, 

формування у студентів початкової  компетенції  ведення  самостійної  

наукової  роботи,  дослідження,  експериментування та педагогічної роботи.  

Під час асистентської практики в закладі освіти у магістрантів 

поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін 

навчального плану, добирається матеріал для виконання кваліфікаційної 

роботи.  

Згідно з освітньо-кваліфікаційною характеристикою магістра з 

управління навчальними закладами, практика покликана охоплювати весь 

спектр питань управлінського циклу, сформувати професійні вміння, навички 

приймати самостійні рішення на управлінських ділянках роботи (або з 

конкретних управлінських питань) у умовах сучасних закладів освіти 

шляхом виконання окремих функцій і завдань, властивих майбутній 

управлінській професії. 

Програма зазначеної практики містить завдання, які дають можливість 

узагальнити знання, практичні вміння та навички на базі конкретного 

загальноосвітнього навчального закладу, оволодіти професійним досвідом, 

перевірити готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової 

діяльності.  

Програма практики передбачає вивчення особливостей організації 

системи внутрішнього шкільного управління, посадових обов’язків 

заступника директора 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 навчальним закладом.  

Навчально-методичний посібник підготовлений для забезпечення 

організації асистентської управлінської практики з урахуванням вимог 

галузевих кваліфікаційних та державних стандартів щодо соціально-

виробничої відповідності, компетентності та якостей особи, яка здобула 

освітньо-кваліфікаційний рівень магістр із спеціальності 
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 І.  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИКИ  
 

1.1.МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою асистентської практики: є поглиблення і закріплення 

теоретичних знань та формування у студентів професійних умінь і навичок з 

метою формування (у магістрантів компетенцій необхідних для виконання 

функцій керівника навчального закладу) спеціалістів з фаху «Управління 

навчальними закладами» як особистостей, здатних вирішувати певні проблеми 

та завдання соціальної (ефективно організовувати та здійснювати 

управлінсько-педагогічної) діяльності через вироблення умінь і навичок, 

визначених в освітньо-кваліфікаційній характеристиці, а також виховання у 

студентів потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності у сфері своєї майбутньої спеціальності, 

набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та 

опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань у сфері 

управління освітою, підбір матеріалу для написання магістерської дисертаційної 

роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових і інформаційних 

джерел та готовності магістрів до управлінської діяльності у середніх, 

професійних та вищих навчальних закладах. 

          Основним завданням асистентської практики є: 

 поглибити і систематизувати теоретичні знання, уміння і 

навички з управління навчальними закладами різних типів, підготовка 

магістрантів до виконання функцій керівника освітнього закладу; 

 вивчити (шляхи ефективної реалізації) функцій керівника  

закладу освіти: регулювання, планування, контроль, організація, 

передбачення, аналіз, координація; 

 вивчити систему роботи та досвід роботи керівника 

навчально-виховного закладу;  

 формувати вміння застосовувати теоретичні знання, набуті 

під час навчання в магістратурі, в конкретній практичній роботі 

керівника навчально-виховного закладу; 

 набути та вдосконалення навичок роботи з педагогічним, 

учнівським, 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 

навчальним закладом; 

 ознайомитись з методичною роботою відповідного закладу 

освіти, організацією, вивченням, узагальненням та впровадженням 

педагогічних технологій. 
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Програма практики студентів передбачає завдання, які дають 

можливість узагальнити знання, практичні вміння та навички на базі 

конкретного НЗ, оволодіти професійним досвідом, перевірити готовність 

майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності.  

Очікуваними результатами практики є оволодіння магістрами 

комплексом професійних умінь та навичок, серед яких найбільш значущими 

виступають наступні: 

знання:  

 наукових основ організації процесу управління 

загальноосвітнім закладом; 

 нормативно-правових засад управлінської діяльності в 

освітніх закладах; 

 кваліфікаційних вимог до менеджерів освіти різних 

рівнів; 

 сутності процесів управління загальноосвітнім закладом, 

їх психолого-педагогічних основ; шляхів ефективної 

реалізації функцій управління в умовах освітнього 

закладу; 

 методів управління та організаційних форм 

управлінської діяльності; нових технологій управління 

педагогічним колективом; 

 циклограм управлінської діяльності директора та 

заступників директора навчального закладу; 

 зміст діяльності менеджерів освітніх установ по 

організації життєдіяльності та планування розвитку 

навчального закладу, забезпечення ефективності 

комунікації в навчальному закладі, прийняття і 

реалізації управлінських рішень, мотивації працівників 

та здійснення контролю; 

 вимог до документообігу в навчальному закладі; 

 шляхів створення сприятливого соціально-

психологічного клімату в навчальному закладі; 

 шляхів удосконалення управлінської майстерності 

заступника директора й способів самовдосконалення;  

 специфіки діяльності заступника директора з навчально-

виховної роботи у навчальних закладах-комплексах 

«дитячий садок-загальноосвітня школа»; 

 (документообіг, комунікація, управління трудовими 

ресурсами, фінансово-економічна діяльність, прийняття 

рішень, визначення змісту робіт, мотивація, соціально-

психологічний клімат) 
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уміння:  

 проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати 

управлінську діяльність в якості (помічника директора) заступника 

директора з навчально-виховної роботи;  

 визначати зміст робіт в навчальному закладу для 

забезпечення його функціонування та розвитку з врахуванням 

зовнішніх та внутрішніх чинників; 

 складати поточні та перспективні плани управлінської 

діяльності керівників навчальних закладів; 

 організовувати комунікацію між керуючою і керованою 

підсистемами навчального закладу; 

 визначати засоби ефективної мотивації працівників 

навчального закладу відповідно управлінської ситуації; 

 організовувати поняття й реалізацію ефективних 

управлінських рішень (індивідуальних та колективних); 

 розробляти й проводити різні за формою управлінські 

заходи (наради, круглі столи, засідання творчих лабораторій, семінари 

тощо);  

 відбирати й використовувати відповідні методи 

(організаційні, психологічні, фінансові, нормативні тощо) для побудови 

ефективної взаємодії з педагогічним колективом;  

 аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й 

використовувати її для формування власного стилю управлінської 

взаємодії;  

 організовувати навчально-виховну діяльність педагогів, 

управляти нею й оцінювати її результати; 

 застосовувати основні методи діагностики діяльності 

(вчителів, вихователів викладачів) вносити корективи в процес 

управління з урахуванням даних діагностики; створювати й 

підтримувати психологічну атмосферу, що сприяє досягненню цілей 

навчального закладу. 
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1.2. БАЗИ ПРАКТИКИ ТА РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО ЧАСУ 

СТУДЕНТА 

 

Практика студентів проводиться на базах, які відповідають меті, 

завданням, змісту практики, а також вимогам навчальних планів. 

Базами практики може бути НЗ державної або приватної форми власності 

районні відділи і обласні управління освіти, загальноосвітні, позашкільні 

навчальні заклади України, навчальні, виробничі й наукові підрозділи 

Університету, які мають належні умови для проведення практики. 

Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом НЗ, 

вибирати для себе базу практики і пропонувати для використання, якщо для 

збору необхідного матеріалу з обраного наукового напряму практики магістра  

зазначена  база  практики  безпосередньо  слугуватиме  об’єктом практики. 

Побажання студента повинно бути обґрунтовано заявою на ім'я завідувача 

кафедри,  до якої додається лист з відповідної установи зі згодою прийняти 

дану особу для проходження асистентської практики.  

Практика студентів, які працюють у НЗ, може, за їх бажанням і 

погодженням з керівництвом навчального закладу проводитись на 

їхньому робочому місці якщо там є можливість створення належних умов 

для виконання програми практики. Практика проводиться під керівництвом 

наукового керівника студента-магістранта   

Зміна бази практики можлива  лише з поважних причин  і лише до 

подання  проекту  наказу  про  проходження  практики.  Самостійно 

змінювати місце практики студент не має права. У разі самостійної зміни 

місця практики, нез'явлення до місця практики без поважних причин  слід  

вважати,  що  студент  не  виконав  навчального  навантаження  і може бути 

відрахований з Університету. 

Відповідно необхідного обсягу програми підготовки  магістрів  (кількості  

кредитів  ECTS)  та  нормативного  терміну  навчання  затверджений  графік 

навчального процесу у дворічній магістратурі (термін навчання  – 1 рік та 5 

місяців, обсяг програми складає 120 кр. ECTS).  

Конкретний час та затвердження баз проведення практики визначається 

наказом по університету. 



 8 

 

 1.3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на декана факультету педагогіки та психології 

Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира 

Винниченка. Загальну організацію практики і контроль за її проведенням 

здійснює завідувач кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечують керівник практики та керівники практики кожного студента зі 

складу викладачів кафедри. 

 Основними обов’язками керівників практики є: 

 розробка і вдосконалення під керівництвом завідувача 

кафедри програми асистентської практики, а також інших навчально-

методичних і звітних документів; 

 організація практики студентів на кафедрі відповідно до 

положення про практику;  

 розподіл студентів по місцях практики, готують і 

представляють у навчальний відділ списки студентів і необхідну 

документацію по направленню студентів на практику та призначають з 

числа досвідчених викладачів керівників практики студентів від 

кафедри;   

  інструктаж про порядок проходження практики та з 

техніки безпеки (інструктаж може бути проведений при прибутті на 

місце проходження практики); 

 забезпечення студентів необхідною навчально-методичною 

документацією з питань практики, надання студентам-практикантам 

необхідних документів (направлень, програм, щоденників, 

індивідуальних завдань, методичних рекомендацій тощо);  

 організація проходження практики й проведення 

організаційних заходів перед направленням студентів на практику 

(установчу конференцію); 

 ознайомлення студентів із системою звітності з практики, 

прийнятою на кафедрі, а саме: подання письмового звіту; 

 забезпечення поточного контролю і керівництва 

практикою; 

 організація взаємовідвідування студентами заходів різного 

характеру з наступним їх обговоренням; 

 консультування студентів щодо підготовки та проведення 

заходів різного характеру; 

 підтримка постійного зв’язку з керівниками навчального 

закладу; 
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 проведення зі студентами попереднього обговорення змісту 

й результатів практики, потреб змін програм тощо; 

 методичне керівництво роботою студентів по написанню 

звітів про проходження практики, аналізу зібраних матеріалів та  

здійснення контролю за проходженням практики студентами 

магістратури на базі практики; 

  перевірка звітів і щоденників студентів по завершенні 

практики, написання відгуку про їх роботу;  

 подання завідувачу кафедри письмового звіту про 

проведення практики із зауваженнями й пропозиціями щодо 

поліпшення практики студентів.  

Загальне керівництво практикою в закладах освіти здійснюється 

директором, безпосереднє керівництво покладається на заступників 

керівників закладів освіти.  

Керівник практики від бази практики: знайомить студентів з 

організацією роботи;  проводить інструктаж з техніки безпеки; контролює 

дотримання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку, 

трудової дисципліни та правил безпеки; має ознайомитися зі звітами 

студентів, надати відгук у щоденнику про результати проходження 

практики і попередню оцінку. 

 

1.4. ОБОВ'ЯЗКИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

Студенти магістратури при проходженні практики зобов’язані: 

 взяти участь в організаційних заходах (настановча 

конференція) перед початком практики, одержати необхідну 

документацію з проходження практики, індивідуальне завдання, 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, 

вимог трудового законодавства, передбачених для працівників бази 

практики (навчального закладу);  

 скласти графік свого перебування в навчальному закладі, 

вказуючи дні та години роботи та погодити з адміністрацією 

навчального закладу та керівниками практики; 

 виконувати всі види робіт, передбачені програмою 

педагогічної практики та вказівки її керівників; 

 своєчасно скласти необхідні звітні документи, захистити 

результати практики, взявши участь у звітній студентській конференції 
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1.5. КОНТРОЛЬ ТА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Завданням поточного контролю із є перевірка виконання магістром 

поточних завдань практики, здатності використовувати набуті протягом 

теоретичної підготовки знання в конкретній ситуації у межах управлінського 

циклу, розробки й використання форм та методів управління діяльністю 

педагогічного колективу в межах виконання обов’язків заступника директора 

закладу освіти. 

 Об’єктами поточного контролю виступають: виконані магістрами 

завдання з практики, представлені у відповідних письмових матеріалах; 

дотримання магістром вимог щодо структури, змісту, оформлення, графіку 

виконання, подання на перевірку та захисту звіту з педагогічної практики. 

Завданням підсумкового контролю є перевірка результатів 

проходження магістрами практики, систематизація й узагальнення набутих 

знань, вмінь і навичок.  

Об’єктами такого контролю є: звітні матеріали з практики; презентація 

кожним магістром результатів педагогічної практики, доповідь про 

апробацію здійсненої науково-методичної розробки на практиці, здатність 

обґрунтовувати та відстоювати свою точку зору, відповідати на запитання. 

При оцінюванні асистентської (управлінської) практики в цілому 

враховуються такі показники: організованість і дисциплінованість магістра-

практиканта під час проходження практики; ініціатива і творчість, виявлені 

в період проходження практики; уміння  узагальнити досвід 

управлінської діяльності бази практики; якість дослідної роботи, 

виконаної в ході практики і  оформленої у вигляді розділів (параграфів) 

кваліфікаційної роботи; якість оформлення документації з практики; 

своєчасність здачі документації. 

Критерії оцінювання такі:  

 оцінювання практики керівником від підприємства 

(20 балів);  

 вичерпність і правильність виконання завдань 

практики та якість оформлення звіту (40 балів); 

 наукова стаття (мах 10 балів) 

 оформлення щоденника (20 балів); 

 захист практики(10 балів) 

 

Форма звітності студентів за асистентську управлінську практику 

– диференційований залік, який оцінюють за шкалою ECTS та 

національною чотирибальною шкалою. За результатами захисту виставляють 

диференційовану оцінку, яку заносять до заліково-екзаменаційної відомості і 

залікової книжки студента за підписом керівника практики від кафедри 

педагогіки та освітнього менеджменту.  
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Шкала оцінювання асистентської управлінської практики 

 

Бали ECTS 
Національна 

 

90-100 А Відмінно 

81-89 B Добре 

71-80 C Добре 

61-70 D Задовільно 

51-60 E Задовільно 

50 і менше FX Незадовільно 

не з’явився   Не з’явився  

 

Підсумкова оцінка за звіт виставляється за наступними  

критеріями: 

"40-31"балів – ставиться коли студент при написанні звіту виконав 

основні завдання практики, зробив висновки з урахування причинно-

наслідкових зв'язків перебігу явищ (процесів), при цьому показав вміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, 

класифікувати і систематизувати матеріали та запропоновував ряд заходів 

щодо вдосконалення діяльності підприємства до розробки яких підійшов 

творчо.  

"30-21" балів – ставиться коли студент при написанні звіту виконав 

основні завдання практики, зробив  висновки з урахування причинно-

наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при 

цьому достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з 

документацією та інформацією щодо результатів роботи  підприємства.  

"20-11"балів – студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики та індивідуальне завдання, але зроблені висновки без урахування 

причинно-наслідкових зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ 

(процесів), при цьому не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо 

роботи з документацією та інформацією щодо результатів роботи  

підприємства. 

"10-0" балів коли студент при написанні звіту не виконав основні 

завдання практики та індивідуальне завдання, не зроблені висновки, не здав 

звіт з практики. 

 

Підсумкова оцінка за щоденник виставляється за наступними  

критеріями: 

«20-15» балів  ставиться, якщо студент: зазначив у щоденнику  основні 

відомості про установу, напрями роботи керівника навчального закладу може 

чітко визначити специфіку; чітко визначив функції управлінської діяльності 

керівника навчального закладу. 

«14-10» балів ставиться, якщо студент:зазначив у щоденнику  розкриті 

основні напрями установи, напрями роботи керівника навчального закладу; 
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«9-5» балів  ставиться, якщо студент демонструє: не достатньо зазначив 

у щоденнику  зміст фактично виконаної роботи; не достатньо розкрив напрями 

роботи керівника навчального закладу не може чітко визначити специфіку 

роботи керівника навчального закладу. 

«4-0» балів ставиться, якщо студент: не зазначив у щоденнику  

відомості про установу, напрями його роботи і специфіку або зовсім не подав 

щоденник практики. 

Підсумкова оцінка за виступ виставляється за наступними  

критеріями: 

"10-9 балів" – ставиться коли студент при захисті показав вміння 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, 

класифікувати і систематизувати матеріали та запропоновував ряд заходів 

щодо вдосконалення діяльності підприємства до розробки яких підійшов 

творчо.  

"9 – 8" балів – ставиться коли студент у виступі розкрив завдання 

практики при цьому при захисті достатньо проявив отримані вміння та 

навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства.  

"7 – 5"балів – при захисті не достатньо проявив отримані вміння та 

навики щодо роботи з документацією та інформацією щодо результатів 

роботи  підприємства. 

“4 – 0” балів – виступ не розкрив основні завдання практики, або 

студент не виступав на звітній конференції 

 

Підсумкова оцінка за наукову статтю виставляється за наступними  

критеріями: 

«10 – 8» балів  ставиться, якщо студент наукову статтю виконав 

відповідно до вимог, подав своєчасно,стаття є актуальною і відповідає 

напряму наукового дослідження. 

«7 – 6» балів  ставиться, якщо студент ставиться, якщо студент наукову 

статтю виконав відповідно до вимог із незначними помилками, подав не 

своєчасно, стаття є відповідає напряму наукового дослідження 

 «5 – 4» балів  ставиться, якщо студент ставиться,  якщо студент 

наукову статтю виконав з помилками, не правильно визначено мета 

дослідження,  

«4 - 0» балів ставиться, якщо студент не виконав наукову статтю. 
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ІІ. ПРОГРАМА АСИСТЕНТСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ 

ПРАКТИКИ 
 

За час проходження стажування магістрант повинен апробувати 

себе в усіх формах роботи керівника навчально-виховного закладу.  

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 

педагогічної практики; 

 складання індивідуальної програми практики та її 

затвердження; 

 ознайомлення з нормативними документами щодо 

діяльності закладу освіти, особливостями організації навчально-

виховного процесу, інструктивно-методичною базою діяльності 

заступника директора з навчально-виховної роботи, вивчення його 

посадових обов’язків. 

 спостереження за діяльністю заступника директора з 

навчально-виховної роботи протягом робочого дня;  

 дослідження особливостей планування його роботи 

протягом навчального року, місяця, тижня, оперативне планування 

роботи; 

 складання власної циклограми діяльності на посаді 

заступника директора з навчально-виховної роботи (Додаток Д); 

 відвідання та аналіз двох організаційно-педагогічних та 

методичних заходів проведених заступником директора бази практики; 

 виконання обов’язків помічника заступника директора з 

навчально-виховної роботи. 

 вивчення досвіду роботи заступника директора іншого 

навчального закладу, її порівняння з власною діяльністю та опис у 

щоденнику практики (оформлюється у довільному вигляді); 

 відвідання та аналіз традиційних організаційно-

педагогічних та методичних заходів, організованих та проведених 

інших навчальних закладів; 

 

Завдання з фахового модуля 

Завдання 1. Правові аспекти управління навчальним закладом 

1. Проаналізувати перелік основних законодавчо-нормативних 

актів з правового забезпечення управлінської діяльності НЗ.  

2. Ознайомитися з установчими документами (Статут, 

програма розвитку, концепція НЗ, річний план тощо).  

3. Опрацювати нормативні документи:положення "Про 

загальноосвітній навчально-виховний заклад" (основні положення 

законспектувати у щоденнику та звіті ). Статут навчального закладу 

(короткий аналіз у звіті). 
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4. Проаналізувати систему нормативних документів сфери 

освіти. Охарактеризувати НЗ (рік заснування, форма власності, історія 

становлення, традиції і перспективи).  

5. Проаналізувати вимоги до змісту та основні розділи 

колективного договору. 

 

Завдання 2. Менеджмент навчального закладу 

1. Визначити особливості НЗ як соціально-педагогічної системи. 

Проаналізувати основні складові зовнішнього і внутрішнього середовища НЗ. 

2.  Ознайомитися з річним планом роботи школи  опрацювати і 

основні його положення відобразити у звіті. 

3. Проаналізувати особливості планування роботи керівника 

навчального закладу або заступника 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 навчально-виховного закладу 

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 навчального закладу (Вчена 

рада, 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 навчального 

закладу 

7. Ознайомитися з тематикою засідань педагогічної 

ради. З етапами підготовки до проведення педради у співбесіді з 

керівниками практики. Зв'язок керівника школи з вищими 

органами освіти. 

8. Проаналізувати методичну роботу у школі (бесіда із 

заступником директора по навчально-виховній роботі; 

проаналізувати тематику засідань методичного об'єднання за 

фахом; які інші форми методичної роботи здійснюються у даній 

школі). 

Завдання 3. Управління трудовими ресурсами 

1. Дослідити системи управління персоналом НЗ. Здійснити 

аналіз штатного розпису, основних функцій, прав та обов’язків 

структурних підрозділів навчального закладу.  
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2. Проаналізувати кваліфікаційні вимоги до персоналу НЗ, 

форми і методи проведення атестації працівників Вивчити підготовку 

проведення атестації, її роль та наслідки. 

3. Охарактеризувати форми і методи формування культури 

управління педагогічним колективом НЗ (психологічний аспект, стилі 

керівництва, заходи).  

4. Проаналізувати систему мотивації співробітників НЗ, 

розробити рекомендації до її удосконалення.  

 

Завдання 4. Забезпечення діяльності НЗ інформаційно-

комунікативними зв'язками 

1. Дослідити зміст, форми і методи організації комунікаційної 

системи НЗ.  

2. Проаналізувати внутрішні і зовнішні комунікації (друк, 

публікації, сайти тощо).  

3. Висвітлити напрямки ефективного використання впроваджуваних 

новітніх технологій в управління навчальним закладом для створення 

єдиного інформаційного середовища, а також визначити, яким вимогам та 

задачам має відповідати таке інформаційне середовище та на яких етапах і 

рівнях адміністративного управлінського процесу освітнього закладу 

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 керівників закладів, їх заступників, 

секретарів, учителів, психологів, соціальних педагогів, бібліотекарів. 

 

Завдання 5. Оцінювання управлінської діяльності 

1. Визначити критерії оцінювання результатів управлінської 

діяльності. 

2.  Охарактеризувати систему звітності щодо контролю діяльності 

НЗ. 

3. Провести оцінювання праці співробітників НЗ, нагородження та 

відзнаки. 

4. Проаналізувати систему внутрішнього контролю в навчальному 

закладі, освітній установі тощо; 

5. Оцінити ефективність роботи закладу в цілому і окремих його 

підрозділів зокрема; 

6. Охарактеризувати положення законодавства щодо охорони праці 

та безпеки життєдіяльності в галузі освіти. 

 

Завдання 6.  Власні  пропозиції  щодо  поліпшення  управлінської 

діяльності навчального закладу 

1.Розробити конкретні обґрунтовані пропозиції щодо вдосконалення 

управлінської діяльності навчального закладу на виявлених недоліках 

організації роботи НЗ, наявних резервах її вдосконалення.  
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2.Охарактеризувати вітчизняний та зарубіжний досвід управління 

відомими і кращими навчальними закладами. 

 

Програма з науково-методичного модуля передбачає: 

- проведення факторно-критеріального аналізу власної 

управлінської діяльності в колективі колег; 

- виконання індивідуального навчально-дослідного завдання 

(статті з теми дослідження); 

- участь у засіданні творчих лабораторій, шкіл передового 

педагогічного досвіду, круглих столах, семінарах з питань 

організації навчально-виховного процесу в навчальних 

закладах. 

Завдання з науково-методичного модуля 

Завдання 1. Підготувати наукову статтю до друку з проблеми дослідження, 

де присутні такі необхідні елементи: 
• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями; 

• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

проблеми і на які спирається автор; 

• формування цілей статті (постановка завдання); 

• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням 

здобутих результатів; висновки і перспективи подальших розвідок напряму 

Завдання 2. Підготувати виступ на звітну конференцію, щодо специфіки 

управління навчальним закладом у якому магістрант проходив практику 
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 ІІІ. ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 
 

Після закінчення терміну асистентської практики в НЗ студенти 

звітують на кафедрі педагогіки та освітнього менеджменту Кіровоградського 

державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка про 

виконання програми.  

Документом, що визначає успішність проходження практики є звіт про 

виконання програми практики і щоденник про проходження практики 

(Додаток А). 

Звіт про проходження практики оформлюється за загальними 

вимогами щодо наукових звітів. 

Звіт складається за таким орієнтованим планом: 

- титульна сторінка; 

- зміст; 

- вступ (мета і завдання практики); 

- розкриття   змісту практичної  діяльності відповідно до 

завдань програми практики; 

- висновки про результати   практики з пропозиціями щодо 

поліпшення роботи з кадрами; 

- додатки (організаційні, господарські, ділові, фінансові 

документи) 

Звіт повинен бути конкретним, стислим обов'язково містити 

графічний матеріал (схеми, рисунки, діаграми, графіки тощо), тобто 

унаочнювати конкретні результати виконаного дослідження. 

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, що пов'язане з 

науково-дослідною роботою студента, якщо воно мало місце.  

Обов'язковим є наявність висновків та пропозицій, яких вимагає 

зміст завдань. Обсяг звіту має складати 25-30 сторінок  

Розділи, окремі питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в 

логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, 

додатки повинні бути змістовними і оформлені відповідно до стандартів 

виконання письмових робіт у вищій школі. 

          Звіт друкується на ПК на одному боці аркуша білого паперу 

формату А4 через півтора міжрядкових інтервали шрифт – Тіmes New 

Roman, розмір - 14. 

Текст необхідно друкувати залишаючи поля таких розмірів: ліве - не 

менше 2,5 мм, праве - не менше 11 мм, верхнє і нижнє - не менше 15 мм. 

Текст звіту поділяють на розділи, підрозділи і пункти відповідно до 

структури програми практики. 

Складений студентом звіт має наскрізну нумерацію сторінок. 
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Окрім звіту студент заповнює щоденник (Додаток Б).  

Щоденник – це основний документ студента під час проходження 

практики. Під час практики студент щодня коротко записує в щоденник те, 

що ним зроблено за день, для виконання календарного плану проходження 

практики. Без заповненого щоденника практика не зараховується 

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики подається 

на рецензування керівникам практики. 

 Керівник практики від установи після перевірки звіту і 

щоденника пише відгук від установи про діяльність студента за 

результатами його практики і оцінює його. 

 Відгук керівника від бази практики повинен відображати ділові та 

моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики та оцінку 

його діяльності. Керівник від бази практики у відгуку описує теоретичний 

рівень виконаної студентом роботи, її значення для формування вмінь і 

навичок викладача, якість оформлення звітної документації, характеризує 

рівень дисциплінованості студента, його морально-ділові якості, основні види 

виконаних робіт, оцінює педагогічну діяльність студента. Щоденник практики 

має бути завірений у встановленому порядку (круглою печаткою) (Додаток Б). 

Документи подаються у встановлений термін (не пізніше як за три дні 

до закінчення практики) керівникові практики від вищого навчального 

закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія 

керівника практики від навчального закладу заноситься до щоденника 

практиканта. 

 За результатами практики та науково-методичної роботи студенти 

подають до друку статті ( Додаток  Д) . 

Вимоги до оформлення статей: набір на диску в редакторі Word – 2003, 

збереження у форматі doc або rtf українською мовою; текст в одному 

примірнику на аркуші А-4, розмір шрифту 12, інтервал 1, сторінок 4-5; поля: 

зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм. 

Розміщення на сторінці:Посередині тексту великими літерами жирним 

шрифтом назва статті. 

• Через один інтервал нижче посередині тексту повністю ім’я і 

прізвище магістранта. 

• Далі через один інтервал вихідні дані про магістранта (наприклад, 

магістрантка VІ курсу факультету педагогіки та психології). 

• Далі через один інтервал вихідні дані про наукового керівника 

(наприклад, науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

М.М.Дубінка). 

• Обсяг статті 4-5 сторінок. 

• Посилань в тексті має бути не менше 5. Посилання на наукову 

літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80], де 5 – номер джерела 

за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька видань одночасно 

подаються так: [4, с. 63; 8, с. 95]. 
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• Через рядок після тексту статті пишеться слово «БІБЛІОГРАФІЯ» 

та подається використана література в алфавітному порядку відповідно до 

загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури 

(див.: журнал «Бюлетень ВАК України». – 2008. – № 3). 

• Примірник статті магістранта має бути завірений підписом 

наукового керівника. 

Документи подаються у встановлений термін (не пізніше як за три дні 

до закінчення практики) керівникові практики від вищого навчального 

закладу для перевірки, рецензування і допуску до захисту. Письмова рецензія 

керівника практики від навчального закладу заноситься до щоденника 

практиканта. 

Оформлений за всіма зазначеними вимогами і прорецензований звіт з 

практики приймається викладачем-керівником практики від 

університету відповідно до розкладу, затвердженого на факультеті. За 

результатами захисту звіту виставляється диференційований залік. Оцінка з 

практики вноситься до заліково-екзаменаційної відомості і до залікової 

книжки студента. 

Студент, який без поважних причин не виконав програму практики, 

відраховується з університету. 
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Юрид.лит.,1987. 

30. Наскрізна програма практик для студентів зі спеціальності 

«Управління навчальним закладом» /Зайченко І.В., Рудик Я.М., 
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Додатки 

Додаток А 

(Зразок оформлення титульної сторінки звіту щодо виконання програми 

науково-педагогічної практики студентом спеціальності 073 

Менеджмент Освітньо-професійна програма Управління навчальним 

закладом) 

 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

 

ЗВІТ 

про виконання програми науково-педагогічної практики студента 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

групи    

_________________________________________________________________ 

 

Спеціальністі  073 Менеджмент  

Кваліфікаційний рівень  магістр 

 

База практики 

__________________________________________________________________ 
(повна назва навчального закладу) 

 

 
Керівник практики від     Керівник практики від 

випускної навчального закладу      кафедри 

бази практики 

 

__________________________________               _____________________________ 
(посада, прізвище, ініціали)    (посада, прізвище, ініціали) 

 

 

 
Звіт захищений      Звіт захищений 

 

“____” ______________ 200_ р.                   “____” _________________ 200_ р. 
 

                Підпис                              Підпис 

 

 

 

Кропивницький – 2019 р. 
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Додаток Б 

Зразок оформлення щоденника практики 

 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

 

 

_________________________Асистентська________________________________________ 

(вид і назва практики) 

 

студента __________Петренко Петра Петровича____________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Факультет___педагогіки та психології_____________________________________________ 

 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту ____________________________________ 

 

освітньо-кваліфікаційний  рівень_________магістр______________________________ 

 

напрям підготовки ___________________________________________________ 

 

спеціальність_______________________________________________________ 

(назва) 

________ курс,  група _______________ 
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Студент______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу 

 

Печатка підприємства, організації, установи 

„___”____________________ 2019 року 

 

____________   ________________________________________________ 
    (підпис)                   (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи                                       

Печатка 

 

 

 

Підприємства, організації, установи “___” ____________________ 

20___ року 

 

_____________ ________________________________________________ 
                (підпис)                    (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Зміст фактично виконаної роботи під час практики 

Дата 
Назви 

робіт 
Зміст та аналіз  виконаної роботи  

Відмітки про 

виконання та 

оцінка 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______           _____________ 
                                                              (підпис)            (прізвище та ініціали) 

      

 від підприємства, організації, установи ______         _____________ 
                                                                  (підпис)             (прізвище та ініціали) 
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Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

Керівник практики від школи , організації, установи ___________  

 ______________ _____________________ 
    (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 

 

 

Печатка 

    «______» __________________  20 __ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу 

про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

 

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  

                                                                  (словами) 

кількість балів _________________________________ 

    (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________        

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________ ______________________ 

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 
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 Додаток В 

Зразок оформлення статті 

 

Лідерство та управління конфліктами 

 

Валентина Іванівна Пономар 

 

(магістрантка VІ курсу факультету педагогіки та психології, 

спеціальності 073 Менеджмент 

 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент 

Т.О. Кравцова 

 

(основний текст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БІБЛІОГРАФІЯ 

 


	АСИСТЕНТСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
	«4 - 0» балів ставиться, якщо студент не виконав наукову статтю.
	ІІ. ПРОГРАМА АСИСТЕНТСЬКОЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ
	ЗВІТ
	Звіт захищений      Звіт захищений


