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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика  

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Загальна кількість:  

 

кредитів – 8 

 

годин – 240 

 

 

 

 

Галузь знань 

01 Педагогічна освіта 

(шифр і назва) 

 

Спеціальність 011 Освітні, 

педагогічні науки 

(код і назва) 

 

Рівень вищої освіти: 

магістр 

Обов’язкова/ вибіркова  

 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

2-й 2-й 

Форма підсумкового 

контролю:  

залік 
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2. Мета та завдання практики 

Основною метою педагогічної практики є забезпечення набуття 

здобувачами вищої освіти визначених програмних компетентностей та 

результатів навчання, необхідних для їхньої подальшої професійної 

діяльності, оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними технологіями та 

формами організації праці у сфері педагогіки середньої освіти, формування, 

на базі одержаних під час навчання теоретичних знань та практичної 

підготовки, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 

у процесі їхньої професійної діяльності; здатності систематично 

поновлювати власні знання та творчо застосовувати їх у практичній 

діяльності; оволодіння основами педагогічної майстерності, уміннями й 

навичками самостійного проведення навчально-виховної роботи. 

 

Основні завдання практики: 

1. Ознайомлення зі структурою й особливостями функціонування 

закладів загальної середньої освіти. 

2. Поглиблення і розширення теоретичних знань з психолого-

педагогічних та спеціальних дисциплін, застосування їх у вирішенні 

конкретних педагогічних завдань під час практики. 

3. Формування у здобувачів вищої освіти фахових умінь викладання 

відповідних навчальних дисциплін у системі закладів загальної середньої 

освіти з урахуванням вимог до обов’язкових результатів навчання 

визначених на основі компетентнісного підходу. 

4. Вироблення умінь організації основних форм навчання у закладі 

середньої освіти, застосування сучасних технологій та методик навчання з 

використанням  компетентнісного потенціалу освітніх  галузей; 

5. Розвиток умінь професійного і педагогічного спілкування з учнями. 

6. Формування досвіду професійної діяльності, морально-етичних 

якостей вчителя закладу загальної середньої освіти, індивідуального 

творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті тощо. 

 

Педагогічна практика спрямована на формування елементів наступних 

компетентностей: 

 Програмні компетентності 

ІК Здатність розв’язувати складні завдання та актуальні практичні  

проблеми в галузі загальної середньої освіти, що передбачає 

застосування новітніх досягнень освітніх, педагогічних наук, 

найкращих здобутків інноваційно-педагогічного досвіду вітчизняних і  

зарубіжних закладів освіти та характеризується невизначеністю умов і 

вимог. 

ЗК 2 Здатність учитись і оволодівати  сучасними  знаннями,  застосовувати  

набуті  знання  у практичних ситуаціях професійної діяльності. 
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ЗК 5 Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 6 Здатність до реалізації принципів професійної та наукової етики. 

ЗК 7   Здатність до ефективної  міжособистісної взаємодії на партнерських  

засадах, ділового спілкування, уміння працювати  в  команді,  цінувати  

і  поважати  різноманітність  та мультикультурність. 

ФК 1   Здатність оперувати термінологією педагогічної науки; розуміти  

сутність педагогічних понять, педагогічних явищ і процесів, 

педагогічних закономірностей та принципів; виявляти і вирішувати 

актуальні питання сучасної педагогіки і освіти у межах професійної 

діяльності. 

ФК 3 Здатність  дотримуватись  норм  права  в  професійній  діяльності,  

вміння  орієнтуватись  у нормативно-правовому забезпеченні розвитку 

сучасної освіти. 

ФК 5 Здатність до інноваційної діяльності, доцільно впроваджувати  

інноваційні технології навчання і виховання; застосовувати 

інформаційно-комунікаційні технології в закладах загальної середньої 

освіти. 

ФК 6 Здатність до застосування знань гуманістичних теорій, учень і 

концепцій щодо навчання і виховання осіб з обмеженими  

психофізичними можливостями, створення психолого-педагогічних  

умов для навчання осіб з особливими освітніми потребами,  

розробляти  і впроваджувати профілактичні заходи щодо формування 

здорового способу життя. 

ФК 7 Здатність до диференціації та комбінування дидактичних методів, 

засобів і прийомів, форм організації навчальної діяльності здобувачів 

освіти. 

ФК 8 Здатність визначати мету педагогічного процесу, добирати  

відповідний зміст, методи, технології; застосовувати варіативні  

форми  навчання;  володіти  педагогічною  технікою  і майстерністю. 

 
Кінцеві програмні результати, формуванню яких сприяє педагогічна 

практика. 

 

 Програмні результати навчання 

ПРН 2 Уміти визначати сутність педагогічної діяльності, її компоненти, 

функції, професійні якості та вміння педагога, аналізувати роль 

учителя. 

ПРН 3 Демонструвати знання та розуміння нормативно-правових засад 

здійснення освітньої діяльності. 

ПРН 6 Розуміти загальні закономірності розвитку особистості, прояви 

особистісних якостей, вікові особливості учнів. 

ПРН 11 Моделювати та організовувати освітнє середовище та освітній  

процес залежно від поставлених цілей і завдань, освітніх потреб і 
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можливостей здобувачів освіти, їх пізнавальних інтересів та 

індивідуальних особливостей. 

 

ПРН 12 Демонструвати знання та розуміння сутності педагогічних  

інновацій, виявляти готовність до провадження інноваційної 

діяльності. 

ПРН 14 

 

Знати та вміти застосовувати принципи, сучасні методи, прийоми, 

форми організації виховної роботи з урахуванням вікових та  

індивідуальних  особливостей учнів в  закладах загальної середньої 

освіти. 

ПРН 17 Обирати оптимальну комунікаційну стратегію у спілкуванні з 

групами та окремими особами, організовувати і здійснювати  

партнерську суб’єкт-суб’єктну взаємодію на основі 

загальнолюдських цінностей та норм закону, дотримання етичних 

норм спілкування. 

ПРН 18 Організовувати співпрацю учнів і вихованців, ефективно  

працювати в команді (педагогічному колективі освітнього закладу, 

інших професійних об’єднаннях) 

ПРН 19 Використовувати ІКТ-ресурси в професійної діяльності. 

ПРН 20 Здійснювати управління освітнім процесом. 

ПРН 21 Виявляти високий ступінь відповідальності і автономності в  

організації і  здійснені навчання і виховання 

ПРН 22 Демонструвати постійне загальнокультурне та професійне 

зростання 
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3. Зміст педагогічної практики за модулями 

 

Модуль 1. Організаційна робота 

 Настановча конференція (ознайомлення із змістом та завданнями 

практики; ознайомлення із звітною документацією, що передбачена 

вимогами педагогічної практики здобувачів вищої освіти).  

 Проведення інструктажу з техніки безпеки та охорони праці. 

 Знайомство з закладом загальної середньої освіти (ознайомлення із 

завданнями і основними напрямами роботи закладу, розподіл по класах). 

 Ознайомлення зі шкільною документацією, планами навчально-

виховної роботи закладу загальної середньої освіти (вивчення та аналіз 

шкільної документації, в тому числі документації необхідної для роботи з 

учнями з особливими освітніми потребами у разі наявності таких учнів у 

закладі; роботи гуртків та спортивних секцій, шкільних традицій). 

 Вивчення та аналіз класної документації (ознайомлення зі змістом та 

структурою класного журналу, особистих справ здобувачів середньої освіти, 

щоденників школярів, розкладом уроків). 

 Складання індивідуального плану роботи на період практики. 

 Ведення щоденника педагогічної практики (у тому числі 

спостереження за учнями та узагальнення матеріалу для написання 

психолого-педагогічної характеристики класу).  

 Оформлення звітної документації. 

 Підсумкова конференція (підведення підсумків педагогічної 

практики). 

 

Модуль 2. Навчально-методична робота 

 Ознайомлення з особливостями викладання предметів у закладі 

загальної середньої освіти (ознайомлення з наявними в кабінеті наочними 

посібниками, обладнанням, ТЗН, програмним забезпеченням). 

 Ознайомлення з вимогами до обов’язкових результатів навчання учнів 

відповідно до їх компонентів; 

 Знайомство з методичною системою роботи вчителя, науково-

методичною проблемою школи (відвідування і аналіз уроків, форм перевірки 

знань учнів, методів і форм подачі матеріалу, використання наочності та її 

ефективність). 

 Відвідування уроків учителів-предметників у закріпленому класі 

(аналіз відвідуваних уроків). 

 Планування та підготовка магістрантів до проведення пробних уроків 

(вивчення тематичних планів роботи вчителя в даному класі, ознайомлення з 

розділами шкільної програми, з змістом навчального матеріалу у підручнику, 

розробка планів-конспектів пробних уроків). 

 Проведення здобувачами вищої освіти пробних уроків та подальший 

науково-методичний аналіз проведених пробних уроків. 
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 Планування та підготовка здобувачів вищої освіти до проведення 

залікових уроків (розробка планів-конспектів залікових уроків).  

 Проведення здобувачами вищої освіти залікових уроків та подальший 

науково-методичний аналіз проведених залікових уроків.  

 Ознайомлення з досвідом роботи вчителів з обдарованими учнями, 

процес підготовки до олімпіад, конкурсів МАН. 

 Узагальнення та систематизація матеріалу для написання 

магістерської роботи. 

 

Модуль 3. Виховна робота. 

 Ознайомлення з системою виховної роботи навчального закладу 

(аналіз плану виховної роботи школи). 

 Ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника (аналіз 

плану виховної роботи класного керівника). 

 Планування, підготовка та проведення здобувачами вищої освіти 

пробних класних виховних заходів (розробка плану-конспекту пробних 

класних виховних заходів, подальший аналіз та обговорення). 

 Планування, підготовка та проведення здобувачами вищої освіти 

залікового класного виховного заходу (розробка плану-конспекту залікового 

класного виховного заходу, подальший його аналіз та обговорення). 

 Планування та підготовка студентів до проведення позакласного 

виховного заходу (розробка плану-конспекту позакласного виховного 

заходу). 

 Проведення студентами позакласного виховного заходу та його 

подальший аналіз та обговорення.  

 Підготовка матеріалу для написання психолого-педагогічної 

характеристики класу (спостереження, анкетування, вивчення класної 

документації, співбесіди з учнями та узагальнення накопиченого матеріалу. 

Вивчення міжособистісних взаємин у класі, ступеню згуртованості 

колективу, наявність угрупувань, виявлення лідерів, аутсайдерів). 

 Написання психолого-педагогічної характеристики класу (аналіз 

спостережень, анкетування, класної документації, співбесід з учнями та 

узагальнення накопиченого матеріалу). 

 

 

 

 

  



9 
 

4. Структура навчальної практики 

 

Назви тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усього  у тому 

числі 

усього  у тому 

числі 

Л п/с с.р. л п/с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1.«Організаційна робота» 

Настановча конференція   2  2  2  2  

Проведення інструктажу з техніки 

безпеки та охорони праці 
2  2  2  2  

Знайомство з навчальним 

закладом 
4   4 4   4 

Ознайомлення зі шкільною 

документацією 
10   10 10   10 

Вивчення та аналіз класної 

документації 
10   10 10   10 

Складання індивідуального плану 

роботи на період практики 
8   8 8   8 

Ведення щоденника педагогічної 

практики 
20   20 20   20 

Оформлення звітної документації. 12   12 12   12 

Підсумкова конференція 2  2  2  2  

Разом за модулем 1 70  6 64 70  6 64 

Модуль 2. Навчально-методична робота 

Ознайомлення з особливостями 

викладання певних предметів у 

закладі загальної середньої освіти, 

а також з вимогами до 

обов’язкових результатів 

навчання учнів відповідно до їх 

компонентів; 

8   8 8   8 

Ознайомлення і вивчення 

методичної системи роботи 

вчителя, з науково-методичною 

проблемою школи.  

8   8 8 

 

 

 8 

Відвідування уроків учителів-

предметників у закріпленому 

класі 

18   18 18  18 

Планування та підготовка 

здобувачів вищої освіти до 
20  20  20 20  
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проведення пробних уроків 

Проведення здобувачами вищої 

освіти  пробних уроків 
18  18  18  18  

Планування та підготовка 

здобувачів вищої освіти до 

проведення залікових уроків 

4  4  4  4  

Проведення здобувачами вищої 

освіти залікових уроків 
2  2  2  2  

Ознайомлення з досвідом роботи 

вчителів з обдарованими учнями, 

підготовкою до олімпіад, 

конкурсів МАН. 

10   10 10   10 

Збирання, узагальнення та 

систематизація практичного 

матеріалу для написання 

магістерської роботи здобувачем 

вищої освіти 

26   26 26   26 

Разом за модулем 2 114  44 70 114  44 70 

Модуль 3.Виховна робота 

Ознайомлення з системою 

виховної роботи закладу загальної 

середньої освіти 

8   8 8   8 

Ознайомлення з планом виховної 

роботи класного керівника 
8   8 8   8 

Підготовка та проведення 

магістрантами пробних класних 

виховних заходів 

14  14  14  14  

Планування, підготовка та 

проведення магістрантами 

залікового класного виховного 

заходу 

4  4  4  4  

Планування та підготовка 

магістрантів до проведення 

позакласних виховних заходів 

8  8  8  8  

Проведення магістрантами 

позакласних виховних заходів 
8  8  8  8  

Підготовка матеріалу для 

написання психолого-педагогічної 

характеристики класу 

4   4 4   4 

Написання психолого-

педагогічної характеристики 

класу 

2   2 2   2 

Разом за модулем 3 56  34 22 56  34 22 
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5. Обов’язки організаторів практики та здобувачів вищої освіти 

 

Основні обов’язки керівника практики: 

 проведення інструктажу про порядок проходження практики з 

техніки безпеки та охорони праці; 

 надання здобувачам вищої освіти-практикантам необхідних 

документівз урахуванням специфіки підготовки з спеціальності (освітньої 

програми); 

 ознайомлення здобувачів вищої освіти із системою звітності з 

практики, а саме: подання письмового звіту, оформлення психолого-

педагогічної характеристики класу та щоденнику практики, захист практики; 

 проведення зі здобувачами вищої освіти попереднього обговорення 

змісту й результатів практики; 

 узгодження з керівником практики від організації, підприємства або 

установи щодо перебігу педагогічної практики з урахуванням особливостей 

місця практики; 

 контроль забезпечення належних умов праці та побуту практикантів; 

 участь у розподілі здобувачів вищої освіти за місцями практики; 

 контроль за своєчасним прибуттям здобувачів вищої освіти до місць 

практики, виконанням програми практики та дотриманням термінів її 

проведення; 

 надання систематичної допомоги та консультацій здобувачам вищої 

освіти; 

 проведення консультацій щодо обробки зібраного матеріалу та його 

використання для звіту з практики; 

 приймання та оцінювання звітів здобувачів вищої освіти; 

 подання звітів здобувачів вищої освіти для зберігання на кафедрі. 

 

Обов’язки здобувачів вищої освіти в період проходження педагогічної 

практики: 

 брати участь у настановній (підсумковій) конференціях з практики; 

 до початку практики одержати від керівника практики направлення на 

практику, інструктаж про порядок проходження практики з техніки безпеки 

та охорони праці, консультації щодо оформлення усіх необхідних матеріалів; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 скласти індивідуальний план своєї роботи; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики; 

 дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої 

санітарії; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 
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 після закінчення практики подати звітну документацію та захистити 

результати практики; 

 не пізніше ніж за день до закінчення практики здобувач вищої освіти 

повинен отримати характеристику з місця проходження практики, підписану 

керівником організації та в обов’язковому порядку завірену печаткою бази 

практики; 

 виконувати правила внутрішнього розпорядку бази практики, 

розпорядження адміністрації та керівника практики. 

У разі невиконання вимог, які висуваються практиканту, він може бути 

відсторонений від подальшого проходження практики. 

 

6. Порядок звітності 

 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

проходження педагогічної практики. Здобувачі вищої освіти у триденний 

термін після закінчення практики подають на рецензування керівнику 

практики від Академії письмовий звіт разом з заповненим щоденником 

практики, підписаним керівником від бази практики; характеристикою з 

оцінкою практики за п’ятибальною шкалою, завіреною керівником практики 

від підприємства та печаткою тощо. Після доопрацювання та остаточного 

погодження з ним звіт у друкованому вигляді подають до захисту.Звіт про 

проходження практики оформлюється за певними вимогами (див. додаток 1) 

та охоплює відомості про виконання всіх розділів програми практики та 

індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури тощо. 

У випадку невиконання обов’язків, здобувача, на підставі доповідної 

записки керівника практики, може бути відсторонено від проходження 

практики або його робота може визнатися незадовільною.  

У такому разі рішенням Вченої ради Академії може бути призначене 

повторне проходження практики без відриву від навчальних занять в 

Академії. Здобувач, який після повторного проходження практики отримав 

негативну оцінку, відраховується з Академії. 

 

7. Звітна документація 

 

До звіту з практики (див. додаток 1)додаються документи: 

 характеристика роботи магістранта за підписом та печаткою 

керівника бази практикиз оцінкою практики за п’ятибальною шкалою, 

завіреною керівником практики від підприємства та печаткою; 

 щоденник з педагогічної практики(див. додаток 2); 

 аналіз відвіданих студентом уроків та заходів; 

 плани-конспекти проведенихпробних уроків; 

 план-конспект залікового уроку; 
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 плани-конспектипробних класних виховних заходів; 

 план-конспект залікового класного виховного заходу; 

 план-конспект позакласного виховного заходу; 

 психолого-педагогічна характеристика класу; 

 звіт про проходження педагогічної практики. 

 

8. Критерії оцінювання 

Оцінка ставиться за виконання студентами усіх вимог програми 

практики.До уваги береться: рівень теоретичної підготовки магістранта, 

якість виконання завдань практики, рівень оволодіння педагогічними 

вміннями і навичками, ставлення до учнів, акуратність, дисциплінованість, 

якість оформлення документації та час її подання. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
75 – 81 С 

67 – 74 D 
задовільно  

60 – 66 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0 – 34 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики 
 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота 

за програмою практики здійснена на високому рівні; практикант проявив себе 

як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних видів роботи, 

знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні технології і 

новітніметодики, користується повагою та авторитетом серед колективу бази 

практики, методистів, керівників практики; здав у визначений термін 

документацію, оформлену на високому рівні. 

82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли робота 

за програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому 

рівні; були допущені незначні помилки у період проходження практики, але 

були самостійно виправлені; практикант не допускав 

недисциплінованості,байдужості, шаблонності у роботі; про діяльність добре 
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відзивалися в колективі, у якому він перебував у період проходження 

практики; подав у визначений термін правильно оформлену документацію. 

75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 

незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 

самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 

дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках 

роботи, одержав добрі відгуки колективу бази практики, методистів, 

керівника; подав вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні 

доповнення і виправлення за вказівкою групового керівника практики. 

67 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота 

за програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої 

освіти проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо 

самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта 

у період проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим 

запізнення подав документацію. 

60 – 66 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в 

тому випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і виправлень. 

35 – 59 балів – FX («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою, виконав на низькому 

професійному рівні, допускав помилки, пов’язані зі знанням теоретичного 

матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук про 

роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але, за певних 

умов, може повторно пройти практику і отримати позитивну оцінку. Подав 

документацію з великим запізненням, допустив значні помилки в її 

оформленні. 

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 
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ДОДАТКИ 

 

 Додаток 1 

 

 

 

КЗВО  «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
 

 

 

 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

 
 

 

 

 

ЗВІТ 
з педагогічної практики 

 

 

 

 

 

 
 

 
Керівник від бази практики: 

____________________________________ 
(посада, підрозділ, прізвище та ініціали) 

 

Рекомендована кількість балів  

 

Студента(ки) ___курсу ____ групи _____ 

Спеціальності 011 Освітні, педагогічні 

науки 

____________________________________ 
(прізвище та ініціали) 

______________________                   МП 
(підпис) 

 

 

Керівник від бази Академії: 

___________________________________ 
(посада, вчене звання, науковий ступінь,  

 прізвище та ініціали) 

 

Рекомендована кількість балів 

__________________________________ 

 

Кількість балів з 

Національна шкала_____ Оцінка:ECTS___ 

 

Члени комісії: 

_____________________________________ 
(підпис, прізвище та ініціали) 

_____________________________________ 
(підпис, прізвище та ініціали) 

_____________________________________ 
(підпис, прізвище та ініціали) 

 

 

 

м. Одеса, 2021 р. 
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КЗВО  «ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
 
 

 
 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

здобувача вищої освіти ______________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

Спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки 

Освітньо-професійна програма Педагогіка середньої школи 

Курс _______,група _______________  

Форма навчання __________________ 

Керівник практики _________________________ 

База практики _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одеса, 2021 

Додаток 2 
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1. Основні положення практики 
 

1.1. Здобувач вищої освіти до відбуття на практику повинен прослухати 

інструктаж керівника практики та отримати направлення на практику. 

1.2. Здобувач вищої освіти, прибувши на підприємство, повинен подати 

керівникові від підприємства направлення, пройти інструктаж з техніки 

безпеки й пожежної профілактики, ознайомитися з місцем проходження 

практики та повідомити план проходження  практики. 

1.3. Під час проходження практики здобувач вищої освіти зобов'язаний 

суворо дотримуватися правил внутрішнього розпорядку закладу загальної 

середньої світи. 

1.4. Звіт про практику здобувач вищої освіти складає відповідно до 

календарного плану проходження практики й додаткових вказівок керівника 

практики й від закладу загальної середньої освіти. 

1.5. Практика здобувача вищої освіти оцінюється за 100-бальною 

шкалою. 

1.6. Здобувач вищої освіти, що не виконав вимог практики й дістав 

негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку, направляється 

повторно на практику у вільний від навчання час. 

 

Правила ведення й оформлення щоденника практики 

Щоденник  основний документ студента під час проходження 

практики. 

Коли студент проходить практику за межами міста, у якому 

знаходиться Академія, щоденник для нього є також посвідченням про 

відрядження, що підтверджує тривалість перебування здобувача вищої освіти 

на практиці. 

Під час практики здобувач вищої освіти щодня повинен записувати в 

щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного плану 

проходження практики.  

Після закінчення практики щоденник разом із звітом та 

характеристикою має бути переглянутий керівником практики. 

Без належно заповнених документів про проходження педагогічної 

практики практика не зараховується. 
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2. Календарний план проходження педагогічної практик 

 
№ 

п/п 

Назви робіт Зміст роботи Дата  

1.  Настановчаконсультація з 

керівником практики 

  

2. Прибуття здобувача на місце 

проходження практики 

  

3. Ознайомлення з місцем 

практики, курівництвом та 

колективом ЗЗСО 

  

4. Проведення інструктажу з 

техніки безпеки та охорони 

праці 

  

5. Хід педагогічної практики: 

- знайомство з класом та 

класним керівником; 

- знайомство з розкладом класу; 

- спостереження за навчальною, 

виховною роботу в класі; 

- розробка та проведення уроків 

та заходів. 

  

6. Підготовка матеріалів до 

проведення пробних уроків 

  

7. Проведення залікових уроків   

8. Планування, підготовка та 

проведення пробних класних 

виховних заходів 

  

9. Планування, підготовка та 

проведення залікового класного 

виховного заходу 

  

10. Підготовка та проведення 

позакласного виховного заходу 

  

11. Систематичне ведення 

щоденника педагогічної 

практики 

  

12. Підготовка звіту з педагогічної 

практики  

  

13. Отримання характеристики з 

місця проходження практики 

  

14. Надання звітної документації 

керівнику практики 

  

15. Отримання відгуку від 

керівника  

  

16. Захист та отримання оцінки за 

проходження педагогічної 

практики 
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3. Робочі записи під час практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


