




1. Опис практики 

 

Найменування показників 

Характеристика практики за формами 

навчання 

денна заочна 

Вид практики - обов’язкова 

Загальний обсяг кредитів / годин - 6 / 180 

Курс - 2 

Семестр - 1 

Кількість змістовних компонентів з розподілом: - 1 

Обсяг кредитів - 6 

Обсяг годин: - 180 

Тривалість (у тижнях) - 4 

Форма семестрового контролю - залік 

 

2. Бази практики 
Практична підготовка студентів магістратури забезпечується проходженням 

переддипломної практики. Практика студентів визначається освітньо-професійною 

програмою та навчальним планом, регламентується Положенням про проведення 

практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка, уведеного в дію 

наказом від 31.08.2021 р. № 130, не суперечать чинному законодавству й нормативній базі 

забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти. 

Закріплення студентів ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)» 

(Розпорядженням декана факультету) за відповідною базою практики здійснюється в 

індивідуальному порядку з врахуванням затвердженої теми магістерського дослідження за 

погодженням з науковим керівником. Це дасть змогу студентам зосередити увагу на 

всебічному вивченні досвіду діяльності закладів освіти та використати зібрані матеріали 

для написання кваліфікаційної магістерської роботи. Під час розподілу студентів на 

практику також враховуються клопотання адміністрації закладів освіти та освітніх 

організацій щодо проходження практики за місцем роботи здобувача вищої освіти. 

Базами проходження переддипломної практики можуть бути освітні організації 

різних форм власності, що мають належні умови для проведення практики: 

 управління освіти в місті Києві державної адміністрації; 

 заклади загальної середньої освіти; 

 заклади дошкільної освіти; 

 заклади позашкільної освіти; 

 приватні  заклади освіти; 

 спеціалізованої освіти; 

 професійної /професійно-технічної; 

 фахової передвищої. 

За бажанням студенти можуть проходити переддипломну практику в закладі 

освіти, які визначено щорічним Наказом Департаменту освіти і науки «Про проходження 

практики студентами Київського університету імені Бориса Грінченка», яким затверджено 

базові заклади освіти м. Києва для проходження практики студентами Університету. 



Бази практики можуть використовуватися студентами магістратури як колективно 

так і індивідуально. Методичний супровід практики здійснює випускова кафедра 

управління. 

 

3. Мета та завдання практики 

Визначений вид практики передбачає подальше формування професійних вмінь, 

навичок приймати самостійні рішення з конкретних управлінських питань у реальних 

виробничих умовах. 

Метою переддипломної практики є: розширення, поглиблення, систематизація та 

узагальнення теоретичних знань, посилення професійних установок (цільових, 

змістовних, операційних); розвиток управлінських здібностей; формування професійної 

етики, управлінської культури керівника закладу освіти; стимулювання творчої 

інноваційної діяльності в управлінні освітою; зростання його особистості як управлінця-

професіонала. 

Найважливішими завданнями переддипломної практики є вдосконалення на базі 

теоретичного матеріалу здатності комплексно вирішувати проблему, аналізувати 

нормативні документи, поєднувати інформацію з різних джерел, документів і текстів; та 
сформувати загальні та фахові компетентності, що наведені в таблиці 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері 

менеджменту освіти або у процесі навчання, що передбачають 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій, а також 

характеризуються невизначеністю умов і вимог 

Загальні 

компетентності 

ЗК 1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК 2. Здатність до спілкування з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань / видів економічної діяльності). 

ЗК 5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК 7. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

 

Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності 

СК 2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та 

критерії, за якими організація (заклад освіти) визначає подальші 

напрями розвитку, розробляти і реалізовувати відповідні 

стратегії та плани 

СК 4. Здатність до ефективного використання та розвитку 

ресурсів організації (закладу освіти). 

СК 8. Здатність використовувати психологічні технології роботи 

з персоналом 

СК 9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми 

організації (закладу освіти), приймати ефективні управлінські 

рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК 10. Здатність до управління організацією (закладом освіти) 

та її розвитком 

СК(У) 11. Здатність до розвитку цифрової компетентності та 

медіаграмотності менеджерів закладів освіти 

 

 
 
 
 



4. Результати проходження практики 

Програмні результати переддипломної практики студентів освітньо-професійної 

програми «Управління закладом освіти (за рівнями))» наведені відповідно до ОПП: 

РН1. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління у непередбачуваних умовах. 

РН2. Ідентифікувати проблеми в організації (закладі освіти) та обґрунтовувати методи їх 

вирішення.  

РН3. Проєктувати ефективні системи управління організаціями (закладом освіти). 

РН4. Обґрунтовувати та управляти проєктами, генерувати підприємницькі ідеї 

РН5. Планувати діяльність організації (закладу освіти) в стратегічному і тактичному 

розрізах. 

РН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських 

рішень у непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність 

РН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з 

представниками різних професійних груп та в міжнародному контексті 

РН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, взаємодіяти з 

людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних задач. 

РН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного часу. 

РН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією/підрозділом (закладу 

освіти). 

РН13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації/підрозділу (закладу освіти). 

 

5. Структура практики 

Переддипломна практика розпочинається з установчої конференції, що проводиться 

напередодні практики за участю завідувача кафедри управління, гаранта освітньої 

програми, керівників практики, студентів, які відряджаються на практику. 

На зборах студенти отримують повну інформацію щодо завдань, змісту, термінів 

проходження практики, про базу практики, отримують необхідні методичні поради та 

настанови, дізнаються про склад керівників. 

Переддипломна практика триває 4 тижні. Вона передбачає процес ознайомлення з 

особливостями діяльності закладу освіти, а також збирання, систематизацію та 

узагальнення матеріалів для написання магістерської роботи. Вона складається з таких 

етапів:  

 визначення проблеми (наукового питання) дослідження та її актуальності; 

 критичний аналіз публікацій з теми дослідження; 

 вивчення й аналіз нормативних документів, що регулюють відповідний розділ з 

теми дослідження; 

 конкретизація теми дослідження та обґрунтування її актуальності; 

 розробка робочої гіпотези дослідження. Характеристика сфери використання та 

оцінка значущості (теоретичної та прикладної) очікуваних результатів досліджень; 

 визначення структури досліджень, послідовності їх проведення, методів аналізу 

отриманих матеріалів; 

 отримання експериментальних даних та іншої інформації на об’єкті дослідження; 



 обробка даних, виконання необхідних розрахунків, складання аналітичних таблиць, 

схем, графіків тощо. Застосування комп’ютерних технологій при обробці 

інформації; 

 обґрунтування висновків та пропозицій за результатами дослідження; 

 підготовка звіту. 

Для підготовки якісного звіту про проведену під час практики роботу студенти 

ведуть щоденник, в якому проводять щоденний облік та аналіз роботи. 

 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів 
Розподіл годин 

між видами робіт 

Етап 1.Ознайомлення з базою практики 40 

1) Загальне ознайомлення з діяльністю закладу освіти (освітньої 

організації) 
8 

2) Ознайомлення з особливостями управлінської діяльності 

керівного складу закладу освіти (освітньої організації) 
8 

3) Ознайомлення з документацією закладу освіти 8 

4) Ознайомлення з правилами безпеки та охорони праці 6 

5) Розроблення практикантом індивідуального плану дослідження. 10 

Етап 2. Реалізація індивідуального плану дослідження 100 

Етап 3. Підсумковий 40 

1) Завершення запланованих робіт. 10 

2) Підготовка звітної документації. 20 

3) Підготовка презентації до захисту звіту. 10 

Разом 180 

 

6. Зміст практики 
6.1. Особливості організації і проведення практики. 

Практика проводиться згідно з навчальним планом підготовки магістрів за 

спеціальністю 073 Менеджмент (освітньо-професійна програма «Управління закладом 

освіти (за рівнями)) та програмою проведення практики. 

Направлення студентів магістратури на практику здійснюється на підставі 

розпорядження декана Факультету інформаційних технологій та управління. 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює завідувач 

випускаючої кафедри управління. До керівництва переддипломною практикою 

залучаються провідні, найбільш кваліфіковані викладачі кафедри. 

Керівництво практикою студентів від освітнього закладу, установи, організації 

здійснюють керівники закладів освіти, відповідних структурних підрозділів, які 

призначаються наказом керівника освітнього закладу, установи або організації (бази 

практики). 

6.2. Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань для 

студентів. 

Індивідуальне завдання формується, виходячи із специфіки діяльності бази 

практики та теми магістерського дослідження студента.  

Зміст індивідуального завдання та порядок його виконання узгоджується з 

керівником практики. Завдання можуть бути пов'язані не лише з написанням магістерської 



роботи, а й з науково-дослідною роботою кафедри, підготовкою доповідей на студентську 

наукову конференцію тощо. 

Орієнтовний перелік тем індивідуальних завдань переддипломної практики 

магістрів з ОПП «Управління закладом освіти (за рівнями)» наведено у таблиці. 

 

№ 

з/п 

Тема 

1 Управління закладом освіти на засадах лідерства 

2 Управління створенням універсального дизайну освітнього середовища в закладі 

освіти 

3 Управління закладом освіти в умовах автономізації 

4 Управління професійним розвитком менеджерів освіти в закладі освіти 

5 Оцінювання сформованості професійної компетентності керівників закладу освіти 

6 Лідерство як провідний стиль управління освітнім процесом закладу освіти 

7 Управління педагогічним колективом закладу освіти в умовах освітніх реформ 

8 Управління забезпеченням наступності між дошкільною та початковою освітою 

9 Корпоративна культура як інструмент управління персоналом закладу освіти 

10 Управління розвитком іміджу закладу освіти 

11 Експертне оцінювання професійної компетентності педагогів початкової школи 

12 Впровадження програмно-цільового управління в закладі освіти:  

13 Формування життєвих цінностей як основа управління закладом освіти 

14 Управління забезпеченням освітнього процесу в закладі освіти з інклюзивним 

навчанням  

15 Управління самооцінюванням як проєктом у закладі загальної середньої освіти 

16 Управління фінансово-економічною діяльністю в закладі освіти 

17 Планування діяльності закладу освіти 

18 Управління освітнім процесом закладу освіти з різними формами здобуття освіти 

19 Управління створенням внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі 

освіти 

20 Організація діяльності керівника закладу освіти із законодавчими та 

нормативними документами 

21 Управління підвищенням кваліфікації педагогів у закладі освіти 

22 Акмеологічний управлінський моніторинг освітнього процесу в закладі освіти 

23 Маркетингові технології в управлінні закладом освіти 

24 Управління мотивацією педагогів у закладі освіти 

25 Управління формуванням корпоративної культури в закладі освіти 

26 Управління виховною роботою в закладі освіти 

27 Управління освітнім процесом у приватному закладі освіти 

28 Розробка стратегічного плану впровадження універсального дизайну в закладі 

освіти 

29 Управління командо утворенням в закладі освіти 

30 Контроль за реалізацією освітньої програми в закладі загальної середньої освіти 

31 Управління розвитком персоналу в закладі освіти 

32 Управління освітнім процесом у в спеціальному закладі освіти 

33 Управління освітнім процесом закладу освіти на засадах Концепції «Нова 

українська школа» 

34 Управлінські засади удосконалення професійних компетентностей педагога 

закладу загальної середньої освіти 

  



35 Розвиток управлінського потенціалу майбутнього керівника закладу освіти 

36 Управління розвитком іміджу закладу освіти 

37 Управління впровадженням допрофільної підготовки здобувачів освіти в закладі 

освіти 

38 Управління впровадженням інклюзивного навчання в закладі освіти 

39 Організація професійного саморозвитку керівника закладу освіти 

40 Стиль управління керівника як чинник успішної діяльності закладу освіти 

41 Управління розвитком цифрової компетентності педагогів закладу освіти 

42 Управління партнерською взаємодією в закладі освіти 

43 Внутрішній аудит як інструмент розвитку закладу освіти 

44 Розвиток акмеологічної культури керівника 

45 Управління експериментальною роботою у закладі освіти 

46 Моніторинг якості освіти з закладі освіти 

47 Управління науково-методичним забезпеченням освітньої діяльності закладу 

освіти 

48 Розвиток лідерської компетентності керівника закладу освіти 

 

6.3. Під час проходження переддипломної практики студент зобов’язаний: 

 Своєчасно прибути для проходження практики до відповідної бази 

практики. 

 Ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які він виконуватиме, 

пройти інструктаж про порядок її проходження та інструктаж з техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і виробничої санітарії (під особистий підпис) й попередження 

нещасних випадків, одержати від керівника практики всі необхідні документи 

(індивідуальні завдання, методичні рекомендації тощо).  

 Ознайомитись з рекомендованою літературою. 

 Одержати необхідну консультацію з організаційних і методичних питань від 

керівника практики.  

 Узгодити і представити для затвердження керівникові практики 

календарний план роботи і під час практики дотримуватись термінів його виконання.  

 Виконувати завдання, передбачені програмою практики у визначені терміни 

та на початку практики скласти індивідуальний план роботи, який необхідно узгодити з 

керівником бази практики та керівником практики від Університету. 

 Дотримуватися заходів особистої безпеки, правил охорони праці і пожежної 

безпеки, установленого розпорядку дня.  

 Ознайомлюватися з нормативно-правовими актами, інструкціями, оглядами, 

методичними та аналітичними документами, що стосуються діяльності на відповідній базі 

практики, формами і методами роботи працівників організації (установи).  

 Виконувати розпорядок дня, установлений за місцем проходження 

практики, дотримуватися дисципліни і правил, які діють у місці її проходження.  

 Вести щоденник та щоденно звітувати безпосередньому керівникові 

практики про виконану роботу.  

 Підготувати звіт про підсумки проведення практики за встановленою 

формою та подати його для погодження і затвердження. 

 До закінчення терміну проходження практики подати на кафедру 

календарний план, щоденні записи переддипломної практики та звіт про проходження 

практики. 

 Завчасно підготувати письмовий звіт за результатами практики. 

 



6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики. 

Керівник практики від Університету зобов’язаний: 

 Ознайомити студентів з програмою практики, уточнити індивідуальні 

завдання, вивчити необхідну навчально-методичну документацію згідно з вказівками та 

рекомендаціями завідувача кафедри щодо проведення практики. 

 Проконтролювати підготовленість бази та об’єктів практики і вжити, за 

необхідності, відповідних заходів щодо їх підготовки. 

 Систематично контролювати виконання програми практики студентами 

згідно з індивідуальними графіками. 

 Проводити консультації для студентів з організаційних, методичних питань 

практики. 

 Контролювати дотримання правил внутрішнього розпорядку. 

 Перевіряти звіти з практики і приймати їх захист. 

 Здійснювати методичне керівництво і надавати допомогу студентам при 

виконанні відповідних досліджень. 

 Систематично інформувати кафедру про хід переддипломної практики. 

 Взяти участь у роботі комісії, призначеної завідувачем кафедри, з 

проведення захисту практики студентів(у вигляді диференційованого заліку). 

 По закінченні практики надати короткий письмовий звіт про результати 

практики і захист звітів разом з зауваженнями і пропозиціями щодо удосконалення 

практичної підготовки студентів. 

Керівник від бази практики зобов’язаний: 

 Визначити конкретні підрозділи і служби за напрямом, де студенти будуть 

проходити практику, створити належні умови для її проведення.  

 Призначити наказом безпосередніх керівників практики з числа найбільш 

досвідчених працівників, рекомендованих керівництвом підрозділу, у якому планується 

проведення практики. Цим же наказом закріпити студентів за керівниками практики.  

 Забезпечити своєчасне інформування керівників підрозділів, до яких 

направлені студенти для проходження практики, про її терміни, мету та порядок 

організації і проведення. 

 Здійснювати постійний контроль за організацією та проведенням практики, 

готувати пропозиції щодо її вдосконалення; підбивати підсумки та аналізувати результати 

практики з обов’язковим виставленням загальної оцінки.  

 Вжити заходів щодо забезпечення належних умов праці та побуту студентів 

під час проходження практики.  

 Припинити проходження практики та відрядити студента до Університету (з 

письмовим повідомленням ЗВО) у разі систематичного невиконання ним індивідуального 

плану, недбалого ставлення до виконання завдань проходження практики або грубого 

порушення службової дисципліни.  

 Затверджувати характеристики на студентів, які пройшли практику. 

 

7. Контроль навчальних досягнень 
7.1.Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Етап 1.Ознайомлення з базою практики Щоденник 

практики 

20 5 100 

Етап 2. Виконання індивідуального завдання Щоденник 

практики 

100 1 100 

Етап 3. Підсумковий Щоденник 

практики 

20 3 60 

Загальна кількість балів - 260 

Розрахунок коефіцієнта   0.385 

Максимальна кількість балів  100 

 

7.2. Перелік звітної документації. 

Основні документи практики (індивідуальний план, щоденник, звіт про практику, 

пропозиції та матеріали, підготовлені студентами і прийняті для використання у 

практичній роботі бази практики, характеристика на кожного студента) мають бути 

підписані керівником бази практики і завірені печаткою.  

Документи передаються викладачеві, який здійснював керівництво 

переддипломною практикою. 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику. 

Наприкінці практики студент готує звіт про підсумки проведення практики, в 

якому зазначає:  

1. Назву місця проходження практики, його стисла характеристика.  

2. Результати виконання програми практики та індивідуального завдання (що 

конкретно зроблено, які документи вивчено, відпрацьовано практичні заходи тощо).  

3. Пропозиції щодо вдосконалення навчального процесу та поліпшення організації і 

проведення практики в організаціях та установах.  

4. Труднощі та недоліки, що мали місце під час проходження практики.  

 

До звіту також додаються матеріали, що були підготовлені студентом протягом 

проходження практики: копії документів, довідки, плани, рішення, матеріали наочної 

агітації тощо.  

Звіт про проходження практики містить конкретний опис виконаної студентом 

роботи, відомості про виконання всіх розділів програми практики та індивідуальних 

завдань, висновки і пропозиції, список використаної літератури. 

Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, 

діаграми тощо.  

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок і бути 

зшитим. 

Звіт перевіряє і затверджує керівник практики як від базової установи (організації, 

освітнього закладу), так і від Університету. 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання. 



На кафедрі під час проходження практики студентами використовується система 

поточного та підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї програми 

практики. Робота студентів контролюється керівниками практики від університету. Ними 

перевіряються поточні записи із виконаних питань програми, а також підсумковий звіт з 

практики. 

Завершує практику звітна (підсумкова) конференція, під час якої студенти звітують 

про виконання програми практики. Керівники практики підбивають підсумки роботи 

студентів, оголошують оцінки, зауваження та пропозиції керівників практики від закладу 

вищої освіти. 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань/умінь/навичок в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок із 

значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань/умінь/навичок 

F, FX 1-59 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням 

– досить низький рівень знань/умінь/навичок, що вимагає 

повторного проходження 
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