
До програми виробничої педагогічної практики  

Зміст практики 

> поглиблення розуміння сутності основ компетентнісної, особистісно 

орієнтованої освіти, особливостей їх реалізації в педагогічному 

процесі закладу базової середньої  освіти;  

> саморозвиток особистісних якостей студента, активізація позиції 

суб’єкта професійного та особистісного саморозвитку; 

> поглиблення розуміння сутності виховання в контексті інноваційної 

освіти, основ її реалізації через адекватну організацію навчальної 

діяльності учнів; 

> залучати студентів до самостійного розв’язання посильних 

навчально-виховних завдань. 

Для реалізації поставлених завдань студент-практикант повинен 

виконати наступні види робіт з педагогіки: 

1. Вести щоденник виробничої педагогічної практики (фіксувати та 

аналізувати процес і результати власної діяльності (підготовка та проведення 

навчальних занять, робота з документацією (вивчення особливостей ведення 

журналу), реалізація функцій класного керівника учнівського колективу. 

2. Брати участь у консультаціях керівника практики.  

3. Ознайомитися з системою роботи класного керівника: 

а) фрагмент плану виховної роботи класного керівника; 

б) змістом, формами і методам роботи класного керівника; 

4. Підготувати конспект виховного заходу, який необхідно провести в 

закладі середньої освіти (попередньо план-конспект узгодити з класним 

керівником та методистом, а також запросити на перегляд виховного заходу). 

5. Здійснити комплексний самоаналіз виховного заходу за значущими 

параметрами (з фіксацією у щоденнику). 

6. Здійснити комплексний самоаналіз проведеного уроку за значущими 

параметрами. 

7. Здійснити аналіз одного із уроків проведених вчителем (або студентом-

практикантом). 

8. Підготувати звіт з виробничої педагогічної практики, в якому 

відобразити: 

а) найбільш суттєві досягнення та проблеми щодо реалізації  освітнього 

процесу у закладі середньої освіти, дати їм теоретичне обґрунтування; 

б) сформувати комплекс форм, методів, прийомів організації освітнього 

процесу, які студент-практикант визначив як найбільш ефективні; 

в) відобразити результати проведеної роботи з педагогіки (виховний захід, 

його самоаналіз, аналіз відвіданого уроку, самоаналіз проведеного); 

г) сформувати загальні висновки, «уроки практики», визначити напрями 

особистісного та професійного саморозвитку на перспективу. 

 

Звітна документація для здобувачів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти з педагогіки 

1. Педагогічний щоденник  



2. План-конспект виховного заходу (див. додаток 1)  

3. Самоаналіз проведеного виховного заходу 

4. Самоаналіз проведеного уроку (див.додаток 2) 

4. Аналіз відвіданого навчального заняття (див. додаток 2) 

5. Загальний звіт по практиці  

 

 

 

Список використаних джерел з педагогіки  

1. Бодненко Д.М. Моніторинг навчальної діяльності : навчальний посібник. 

Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014. 276 с. 

2. Бути вчителем : навчально-методичний посібник з курсу «Вступ до 

спеціальності» [Текст] / Укладач О.В. Грушко. Вінниця : ТД «Єдельвейс», 

2007, 296 с. 

3. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : 

Навчальний посібник. 3-тє вид., доопрац. і доп. Київ : Знання, 2008. 566 с. 

   4.  Волкова Н.П. Педагогіка [Текст] : навч. посібник. 3-тє вид. стер. Київ : 

Видавничий центр «Академія», 2009. 616 с. 

5. Гетта В. Шляхи досягнення педагогічної майстерності. // Трудова 

підготовка в закладах освіти. 2010. №9. С. 44-45. 

6. Гурський В.А., Присакар В.В. Педагогіка : загальні основи педагогіки, 

теорія освіти і навчання : Навчальний посібник. Книга 1. Кам’янець-

Подільський : Медобори, 2012. 202 с. 

7. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології : навч. посіб. [2-е 

видання, доповнене]. Київ : «Академвидав», 2012. 352 с. 

8. Задорожна Л. На шляху до педагогічної майстерності // Початкова школа. 

2001. № 9. С. 60-61. 

9. Зязюн І.А. Краса педагогічної дії : навч. посіб. Київ : УФІМБ, 1997. 320 с. 

10. Ковальчук Л.О. Основи педагогічної майстерності : навч. посібник. Львів : 

Центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. 608 с. 

11. Ковальчук О.М. Формування педагогічної техніки засобами театральної 

педагогіки. Навчально-методичний посібник. Ніжин : Редакційно-видавничий 

відділ НДПУ, 2001. 126 с. 

12. Кучерявець В.Г. Основи педагогічної майстерності : Практикум. Ніжин : 

Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. 55 с. 

13. Основи педагогічної майстерності: навчально-методичний посібник / за 

заг. ред. Е.І. Федорчук. Кам’янець-Подільський : видавець Зволейко Д.Г. 2008. 

272 с. 

14. Основи педагогічного оцінювання : навч.-метод. посіб. Ніжин :         

Лисенко М.М., 2012. 102 с. 

   15. Основи педагогічної майстерності: модульно-рейтинговий підхід / [автор-

упорядник О.І. Кіліченко. Івано-Франківськ, 2012. 206 с. 

16. Сайтарли І.А. Культура міжособистісних стосунків : навч. посіб. Київ, 

2007. 240 с. 

 
 



Критерії оцінювання виробничої педагогічної практики з педагогіки 

 ступінь виконання студентами завдань практики;  

 якість педагогічних знань, проявлених під час практики та їх 

відображення у звітній документації;  

 рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як 

майбутніх фахівців.  
 

Оцінка Критерії 

Відмінно 

Студент у повному обсязі виконав усі завдання 

виробничої педагогічної  практики. Виховні заходи 

оцінено на 10-12 балів. Отримав високу оцінку вчителя, 

класного керівника та методистів за виконувану роботу. 

Під час виконання різних видів роботи в школі проявив 

себе як організований, сумлінний, ініціативний, творчий. 

Завоював повагу серед учнів, педагогічного колективу 

школи, керівників практики і отримав високу оцінку 

керівника від бази практики. У визначений термін здав 

досконало оформлену документацію, яка відповідає 

вимогам практики. 

Добре 

Студент у повному обсязі виконав усі завдання 

виробничої педагогічної  практики. Виховні заходи 

оцінено на 7-9 балів. Студент припускався деяких 

методичних помилок під час проведення виховних 

заходів, але зміг самостійно їх виправити або пояснити 

причину в процесі аналізу виховного заходу. Проявив 

дисциплінованість, отримав позитивну оцінку роботи від  

класного керівника. Вчасно оформив та здав звітну 

документацію, яка відповідає вимогам практики. 

Задовільно 

Завдання з педагогіки виконані в повному обсязі. 

Виховний захід оцінено на 4-6 балів. Студент проявив 

себе організованим, дисциплінованим, проте недостатньо 

самостійним та ініціативним. Під час залікових заходів 

допускалися несуттєві методичні помилки. Студент 

вчасно здав документацію, але при її оформленні 

допустився деяких неточностей або неповноти викладу.  

Незадовільно 

За період практики студент не виконав усі завдання з 

педагогіки, передбачених програмою практики. Отримав 

негативні відгуки від педагогічного колективу школи, 

керівників від бази практики. Невчасно та не в повному 

обсязі подав матеріали практики, які містять  неточності 

та помилки і не відповідають вимогам, щодо оформлення 

такого виду документації.  

 

 



Розподіл балів (у відсотках) під час оцінювання результатів діяльності 
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з педагогіки 

 

№ Зміст Відсотки 

1. 
Щоденник практики (повнота і правильність оформлення 

– зміст, висновки, оцінка) 

10 

2. 
Виховний захід (підготовка, проведення, наявність та 

повнота конспекту) 

20 

 Самоаналіз проведеного виховного заходу 20 

3.  
Самоаналіз проведеного уроку (комплексний самоаналіз 

проведеного уроку за значущими параметрами) 

15 

4. 
Аналіз відвіданого навчального заняття (комплексний 

аналіз відвіданого уроку за значущими параметрами) 

15 

5.  

Участь у настановній конференцій, підготовка звіту 

(наявність усіх структурних компонентів, відображення 

всіх видів робіт, список використаних джерел, наявність 

необхідних підписів) та участь у звітній конференції 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Схема методичної розробки позакласного виховного заходу 

ЗРАЗОК ТИТУЛЬНОЇ СТОРІНКИ 

 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 

                                            «Затверджую» 

                                                                           Викладач кафедри педагогіки та 

 управління навчальним закладом 

                                                                             ____________________(підпис) 

                                                                        «____»_____________202_ р. 

 

Конспект виховного заходу  

на тему:___________________________________________________________ 

 

      студента ______ групи ______курсу 

_____________________факультету 

______________________________ 

                                                  (П.І.Б.) 

                                                                      для проведення в  ________ класі 

                                                                ___________________ школи                   

                                                          «_____»__________202_р. 

 

Друга сторінка: 

Мета заходу (виховна, пізнавальна, розвиваюча) 

Форма проведення (класна година, диспут, колективна творча справа,        

                                    екскурсія тощо) 

Місце проведення заходу і його тривалість 

Обладнання і наочність 

Використана література, методичні розробки тощо 

 

 



Зміст виховного заходу 

I.   Вступна частина: вступне слово вчителя, організація заходу, актуалізація 

теми заходу тощо. 

II.  Основна частина: викладення інформаційного матеріалу, запитання для 

обговорення, зміст завдань для групового чи колективного виконання, 

конкурсні завдання. 

III. Заключна частина: підведення підсумків, рекомендації і пропозиції 

учням. 

 

Додаток 2  

Самоаналіз проведеного уроку 

Аналіз одного із уроків проведених вчителем 

 

Попередні 

дані: 

предмет, 

клас, 

учитель, 

дата 

 

 

Структура, хід 

і зміст 

уроку. 

Діяльність 

вчителя й 

учнів на уроці 

 

 

Висновки і пропозиції 

Розподіл 

часу 

Позитивні 

сторони 

уроку 

Недоліки 

в ході і 

змісті 

уроку 

Пропозиції 

щодо 

удоскона-

лення уроку 

1 2 3 4 5 6 
      

 

Результати проведеного уроку________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Труднощі__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Висновки__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Пропозиції_________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2021 р.                          Здобувач вищої освіти______________________ 

                          (підпис) 
  



Додаток 3  

Схема самоаналізу проведеного виховного заходу 

 

1. Тема виховного заходу. 

2. Організація заходу: наскільки були готові діти і педагог до 

проведення заходу (оформлення приміщення, обладнання, наочність; 

підготовка і використання ТЗН; чіткість, організованість).  

3. Злагодженість дій педагога і дітей під час заходу; раціональне 

використання часу. 

4. Оцінка актуальності даного заходу, його відповідності інтересам і 

віковим особливостям учнів.  

5. Участь учнів у проведеному виховному заході, їхня роль і активність. 

6. Заключна частина заходу: чи було проведено колективні підсумки, 

загальні висновки і узагальнення. 

7. Мета заходу. Наскільки вдалося її досягнути. Результативність 

проведеного виховного заходу, його пізнавальну і виховну цінність. 

8. Які позитивні сторони та недоліки бачите у проведенні заходу? Що 

Вам вдалося добре, а що хотіли б поліпшити наступного разу? 

 


