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1. Опис навчальної (ознайомчої, виховної) практики 

 

Рік підготовки  2 

Семестр IV 

Кількість тижнів  – 4 

Кількість кредитів  – 6 

Загальна кількість годин – 180 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної (ознайомчої, виховної) практики 

    Педагогічна практика у базових закладах є обов’язковим компонентом 

процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього 

професійного зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення 

безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної 

професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних 

умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної 

компетентності. 

    Ефективність педагогічної практики залежить від дотримання таких умов: 

теоретична обґрунтованість системи підготовки студентів до практики, її 

навчальний і виховний характер, комплексний підхід до визначення завдань, 

змісту, форм і методів організації та проведення практики, забезпечення 

наступності та системності на різних етапах її проведення. 

   Метою навчальної (ознайомчою, виховної) практики є ознайомлення 

здобувачів вищої освіти з сучасними методами, формами  професійної 

діяльності; формування професійних умінь і навичок, необхідних для 

самостійного вирішення педагогічних завдань в умовах реального навчально-

виховного процесу; підготовка до майбутньої роботи з учнями; виховання 

відповідального ставлення до професійної діяльності та потреби 

систематичного професійного самовдосконалення. 

 Завдання: 

 ознайомлення здобувачів вищої освіти із системою навчально-

виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах; 

 встановлення та поглиблення зв’язку теоретичних знань здобувачів 

вищої освіти з реальним педагогічним процесом, формування умінь 

використовувати знання в процесі розв’язання конкретних навчально-

виховних завдань; 

 формування у здобувачів вищої освіти психологічної готовності до 

майбутньої професійної діяльності, розвиток необхідних професійних 
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та особистісних якостей, прагнення до професійного 

самовдосконалення; 

 вивчення кращого досвіду роботи вчителів та сприяння зростанню 

творчого потенціалу здобувачів вищої освіти; 

 розвиток умінь застосовувати у практичній діяльності знань з основ 

теорії педагогіки, психології та методики навчання, усвідомлення  

професійної значущості цих знань; 

 

За час проходження практики студент має набути таких умінь і навичок:  

 

№ Результати навчання Компетентності 

1. здатність спостерігати, 

аналізувати та 

узагальнювати досвід 

учителів 

дослідницькі 

2. ознайомлення та 

оволодіння методами і 

прийомами роботи з 

учнями в урочній та 

позакласній діяльності 

методичні 

3. вивчення особистості 

дитини, умов та 

оснащеності педагогічного 

процесу 

діагностичні 

4. ознайомлення з 

загальноосвітнім, 

розвивальним та виховним 

потенціалом уроків  

розвивально-виховні 

 

 

3. Програма навчальної (ознайомчої, виховної)  практики 

Зміст діяльності студентів-практикантів: 

І етап – організаційний (участь в установчій конференції , у ході якої 

студент ознайомлюється з програмою практики: мета, завдання, зміст 

діяльності під час навчальної практики, форми звітності, критерії 

оцінювання ); 

ІІ етап – основний: 

  ознайомлення з навчально-виховною роботою; 

  відвідування уроків з різних предметів – 30 г. на тиждень (з яких  

відвідування уроків з англійської мови та світової літератури – 10 г.); 

  проведення психолого-педагогічного аналізу уроку; 

  складання психолого-педагогічної характеристики класу, до якого 

закріплений практикант; 
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  складання психолого-педагогічної характеристики одного з учнів 

класу;      

  спостереження та аналіз окремих видів позакласної роботи, що 

проводять учителі школи; 

  підготовка та проведення запланованого позакласного заходу. 

         ІІІ етап – заключний (підведення підсумків виконаної роботи). 

 

                                             Індивідуальні завдання: 

1. Підготувати наочність для одного з уроків з англійської мови та світової 

літератури; 

2. Підготувати презентацію про бази практик; 

3. Підготувати творчий проект «Я – вчитель», «Я і школа». 

 

 

4. Форми та методи контролю: 

Методи контролю – усний (усне опитування) та письмовий (підготовка 

звітної документації), практична перевірка. 

Форми контролю –підсумкова форма контролю (залік).  

 

5. Вимоги до звітної документації 

За наслідками навчальної (ознайомчої, виховної) практики здобувачі вищої 

освіти готують і подають керівнику практики такі звітні матеріали: 

1. Відгук-характеристика керівника від бази практики; 

2. Звіт про виконану роботу під час практики;  

3. Щоденник практики; 

4. Індивідуальний план здобувача вищої освіти (перелік матеріалів з 

практики, з якими працював студент (характеристика на клас, за яким 

був закріплений здобувач вищої освіти, характеристика на одного учня з 

цього класу, фотозвіт виховного заходу, індивідуальне завдання); 

 

6. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

№ Звітна документація студента-практиканта 
Термін 

виконання 
Кількість балів 

1. Виконання індивідуального плану 

студента 

 
50 

2. Щоденник проходження практики, 

оформлений належним чином 

 
20 

3. Звіт про виконану роботу  20 

4. Захист матеріалів практики  10 

 Кількість балів за шкалою ЄКТС  100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого 

заліку/іспиту  
для заліку  

90 – 100 відмінно    

 

зараховано 
80-89 

добре  
65-79 

55-64 
задовільно  

50-54 

30-49 

 
незадовільно з можливістю 

повторного проходження 

практики 

 

 

не зараховано з можливістю 

повторного проходження 

практики 

 
1-29 

 

 

 

 

 

7. Рекомендована література 

Базова: 

1. Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх навчальних закладах 

(освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст»): начальний посібник / 

Уклад.: Соловей М.І., Ніколаєва С.Ю., Спіцин Є.С., Кудіна В.В., Бражник Н.О., 

Демчук В.С. – К.: Ленвіт, 2010. – 133 с. 

2. Виноградова Т.В. Книга класного керівника / Т.В.Виноградова. – Харків: 

Вид. група “Основа”, 2006. – 128 с. 

3. Виховна система школи / Упоряд. В.В. Григораш. – Харків: Вид. група 

“Основа”, 2005. – 128 с. 

4. Гребенькова А.О. Довідник класного керівника: 1-4  класи / А.О. 

Гребеькова. – Харків: Веста: Вид. “Ранок”, 2006. – 192 с.  

5. Григорчук Т.В., Іова В.Ю., Красномовець Л.В. Веселкове дитинство. 

(Технології виховної роботи з молодшими школярами): навч. – метод. посіб. / 

Григорчук Т.В., Іова В.Ю., Красномовець Л.В. – Кам’янець-Подільський: 

Абетка, 2001. – 116 с. 

6. Дрозденко К.С. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня / 

К.С. Дрозденко // Позакласний час. – 1999.- №19-20.- С. 3-14. 
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7. Мороз І.В., Ярошенко О.Г. Педагогічна практика студентів у 

загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посібник / І.В. Мороз, О.Г. 

Ярошенко. – К., 2003. – 90 с. 

8. Алексюк А. М. Загальні методи навчання. - К., 1981. 

9. Бех Т. Д. Проблема методів виховання у сучасній школі // Педагогіка і 

психологія. - 1996. - № 4. - С. 136-140. 

10. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”), Заходи 

щодо реалізації Державної національної програми “Освіта” (Україна ХХІ 

століття): Затв.Постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.93 

№896//Освіта.- 1993.- №44-46. 

11. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання. Рада з питань співпраці в галузі культури. Комітет з освіти. Відділ 

сучасних мов. Страсбург /Наук. Редактор українського видання доктор пед. 

наук, проф. С.Ю.Ніколаєва. – К.: Ленвіт, 2003. 

12. Закон України”Про освіту” //Освіта.-1991.-25черв. 

13. Закон України “Про вищу освіту”. -  Х.: КСИЛОН, 2002. 

14. Книга методиста: довідково-методичне видання /Упорядник Н.І.Шинкарук. 

– Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2005. 

15. Кузьмінський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання-

Прес, 2003. 

16. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні 

//Освіта України. – 2002. – 2004. – 3 грудня. 

17. Островерхова Н.  Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – К., 2003. 

18. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх 

навчальних закладах: Посібник для студентів /Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої та В.В.Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. 

19. Педагогічна практика: Навч-метод. посібн. – У 2 ч. /За ред. Л.В.Пшеничної, 

А.А.Сбруєвої, О.В.Перетятько. – Суми, СДПУ, 2004. 

20. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: 

Навч. посібник /За ред. І.А.Зязюна, О.М.Пєхоти. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. 

 

Допоміжна: 
   1. Бабенко Н.А. Уроки англійської в початковій школі: 1-4 клас. – Х.: Основа, 

2006. – 176 с.  

 2. Професійна підготовка майбутнього вчителя іноземних мов у ВНЗ. 

Педагогічна практика. Навчальний посібник. – К.:  Ленвіт, 2007. 

 3. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов у середніх 

навчальних закладах: Посібник для студентів /Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої та В.В.Черниш. – К.: Ленвіт, 2003. 

 4. Роман С.В. Методи кА навчання англійської мови у початковій школі: Навч. 

посіб. – К.: Ленвіт, 2005. – 208 с. 

   5. Ярова Є. Ігри під час вивчення граматики англійської мови  ** Почат кетова 

школа. – 2007. - №1.  С.18-19. 

 

 


