
До програми навчальної ознайомлювальної практики – 5 семестр 

Зміст практики 
> використання теоретичних знань з реальним педагогічним процесом для 

розв'язання конкретних навчальних, розвиваючих і виховних завдань; 

> поглиблення теоретичних знань та на основі індивідуальних завдань 

вивчення передового педагогічного досвіду вчителів; 

> формування в майбутніх вчителів педагогічних вмінь і навиків, що 

сприяють розвиткові професійних якостей, потреби в педагогічній 

самоосвіті; 

> розвивати у практикантів вміння здійснювати виховну роботу. 

 

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, робота з документацією 

(вивчення особливостей ведення журналу). 

2. Брати участь у консультаціях керівника практики.  

3. Здійснити аналіз одного виховного заходу проведеного вчителем. 

7. Підготувати звіт з навчальної ознайомлювальної практики. 

 

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

1. Педагогічний щоденник  

2. Аналіз виховного заходу (див. додаток 1)  

3. Загальний звіт по практиці  
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Критерії оцінювання навчальної ознайомлювальної 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) 

5 

2. Аналіз відвіданого виховного заходу  5 

3.  

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 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ДОДАТКИ 
Додаток 1 

Схема аналізу відвіданого 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? 

 


