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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Мета виробничої практики (дослідницької, педагогічної) отримання здобувачами 
вищої освіти достатнього обсягу компетентностей відповідно до освітньо-професійної 
програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії»; застосовування набутих знань 
та вмінь  з основ педагогіки й психології та методики викладання історії в освітній галузі; 
оволодіння уміннями використання форм, методів, прийомів і засобів організації 
навчально-виховної і дослідницької роботи у різних типах закладів освіти України; 
оволодіння новітніми технологіями навчання і виховання; усвідомлення значущості 
наукових знань, отриманих у процесі теоретичної підготовки; формування вмінь 
розв’язання практичних завдань, які виникають перед викладачами-дослідниками, розвиток 
творчої ініціативи, закріплення вмінь наукового дослідження в конкретній професійній 
діяльності; адаптація й утвердження у доцільності обраної професії; формування соціальної 
мотивації подальшої навчально-педагогічної діяльності. 

Виробнича практика складається з двох частин:  
1. дослідницька; 
2. педагогічна. 
Основні завдання виробничої практики (дослідницької): 
1. знаходити необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного 

дослідження; 
2. обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів; 
3. самостійно формулювати предмет, мету та завдання наукового дослідження, 

використовувати  загальнонаукові  та  спеціальні методи історичного дослідження в 
науково-дослідній діяльності; 

4. апробація основних результатів, отриманих в ході дослідної практики шляхом 
публікацій у наукових друкованих або електронних виданнях. 

Основні завдання виробничої практики (педагогічної): 
1. поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-

педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних 
педагогічних завдань під час виробничої практики (педагогічної); 

2. формування у студентів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання 
історичних дисциплін у системі освіти; 

3. вироблення умінь організації основних форм навчання у системі освіти, 
застосування сучасних технологій і методик навчання; 

4. формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською 
аудиторією; 

5. виховання у студентів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей 
викладача, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті. 

 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 
 

Шифр 
компе
тентно

сті 

Компетентності Шифр 
Програм 

них 
результа 

тів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)  
ЗК 1. Здатність до абстрактного ПРН 10. Знаходити необхідний фактичний 

   



мислення, аналізу і синтезу. матеріал для конкретного 
історичного дослідження. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ЗК 2. Здатність робити смислові 
узагальнення та висновки, виявляти 
в інформаційних даних і концептах 
хиби й вразливі місця, суперечності 
та неповноту аргументації. 

ПРН 10. Знаходити необхідний фактичний 
матеріал для конкретного 
історичного дослідження. 

ПРН 23. Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових термінів, 
прийнятих у фаховому середовищі. 

ЗК 3. Готовність до пізнання нового і 
неперервного навчання, до 
опанування нових знань та 
стратегій/способів мислення. 

ПРН 28. Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

ЗК 4. Здатність раціонально 
організовувати власну діяльність та 
ефективно використовувати час. 

ЗК 5. Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ПРН 28. Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

ЗК 6. Здатність відрізняти суб’єктивні, 
спонтанні складові суджень від 
об’єктивних і аргументованих, 
вміти надавати перевагу останнім. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ЗК 7. Здатність брати участь в 
інтелектуальних дискусіях, 
використовувати ввічливі форми 
звернення до опонента, 
концентруватися на значущих 
складових судження, не переходячи 
на особистості. 

ПРН 23. Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових термінів, 
прийнятих у фаховому середовищі. 

ПРН 24. Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур. 

ЗК 10. Навички написання аналітичних і ПРН 11. Обґрунтовувати вибір методики 

   



публіцистичних гуманітарних 
текстів, реферування, створення 
систематизованих оглядів 
спеціальної літератури. Дотримання 
стандартів академічного 
оформлення тексту. 

опрацювання речових джерел і 
текстів. 

ПРН 27. Самостійно формулювати 
предмет, мету та завдання 
наукового дослідження, 
використовувати  загальнонаукові  
та  спеціальні методи історичного 
дослідження в науково-дослідній 
діяльності. 

ЗК 12. Увага і толерантність до іншої (й 
інакшої) думки, здатність 
аналізувати її зміст та структуру в 
процесі спілкування та адекватно на 
неї реагувати. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ПРН 24. Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур. 

ЗК 13. Здатність працювати в колективі 
та самостійно, виявляти ініціативу, 
уникати некритичного слідування 
авторитетам. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ПРН 23. Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових термінів, 
прийнятих у фаховому середовищі. 

ПРН 24. Встановлювати ефективну 
комунікацію з представниками 
різноманітних субкультур. 

ЗК 14. Здатність життєво й фахово 
реалізовувати себе на основі 
ціннісно-світоглядних надбань 
людства (зокрема сприйняття 
людини не як засобу, а як цілі й 
цінності), що нерозривно поєднана 
з навичками критичного мислення, 
опануванням і обстоюванням 
громадянських чеснот і прав, 
соціальною відповідальністю, а 
також патріотичним піклуванням 
про продуктивний розвиток 
держави і суспільства. 

ПРН 28. Демонструвати самостійність і 
відповідальність при виконанні 
функціональних обов’язків. 

ЗК 15. Здатність розуміти світоглядні, 
правові, соціальні, економічні, 
культурно-історичні, духовно-
моральні питання, що виходять за 
межі фахової спеціалізації, завдяки 

   



чому відповідально й ефективно 
діяти в різних суспільних 
контекстах, сприяючи позитивному 
розв’язанню нагальних проблем. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 1. Здатність володіти знаннями, 

орієнтуватися в методології 
вивчення світової та вітчизняної 
історії від давніх цивілізацій до 
сучасності. 

ПРН 11. Обґрунтовувати вибір методики 
опрацювання речових джерел і 
текстів. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ФК 2. Критичне усвідомлення 
взаємозв’язку між фактами, 
подіями, явищами і процесами у 
минулому та сучасності. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ПРН 27. Самостійно формулювати 
предмет, мету та завдання 
наукового дослідження, 
використовувати  загальнонаукові  
та  спеціальні методи історичного 
дослідження в науково-дослідній 
діяльності. 

ФК 3. Критичне усвідомлення 
відмінностей в історіографічних 
поглядах різних періодів та у різних 
контекстах. 

ПРН 11. Обґрунтовувати вибір методики 
опрацювання речових джерел і 
текстів. 

ФК 4. Розуміння соціальних функцій 
історика, можливостей 
використання історії та 
зловживання історією. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

ФК 5. Здатність опрацювання наукових 
та інформаційних джерел й 
використання інформаційно-
пошукових інструментів, таких як: 
бібліографічні довідники, путівники 
до архівних фондів, архівні описи 
та посилання на електронні ресурси. 

ПРН 10. Знаходити необхідний фактичний 
матеріал для конкретного 
історичного дослідження. 

ПРН 11. Обґрунтовувати вибір методики 
опрацювання речових джерел і 
текстів. 

   



ФК 6. Здатність виявляти і 
опрацьовувати належним чином 
джерела інформації (бібліографії, 
документи, етнографічні матеріали, 
музейні експонати, археологічні 
артефакти і т. п.) для реалізації 
науково-дослідних проектів. 

ФК 7. Здатність використовувати 
різноманітні методи виявлення та 
опрацювання історичних і 
археологічних джерел, зокрема, 
інструментарій спеціальних 
історичних дисциплін, новітні 
комп’ютерні технології для пошуку 
та обробки історичних або 
пов’язаних із ними даних. 

ФК 
10. 

Здатність використовувати у 
фаховій діяльності знання з 
гуманітарних дисциплін, вміння 
аналізувати, оцінювати і 
прогнозувати політичні, економічні, 
культурні й соціальні події та 
явища. 

ПРН 23. Демонструвати навички 
професійного спілкування з 
використанням наукових термінів, 
прийнятих у фаховому середовищі. 

ФК 
11. 

Вміння коментувати, анотувати 
або редагувати тексти і документи 
відповідно до певних критеріїв; 
представити результати наукових 
досліджень в друкованій формі, 
проводити їх презентацію. 

ФК 
12. 

Знання і володіння на фаховому 
рівні методами викладання історії 
та суміжних дисциплін у закладах 
освіти різних типів. 

ПРН 21. Здійснювати освітній процес з 
урахуванням сучасної 
соціокультурної ситуації і рівня 
розвитку особистості, володіти 
сучасними методами викладання 
історії в умовах формування нової 
парадигми середньої та вищої 
школи. 

 
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 
№ 
з/п 

Назви видів діяльності Кількість  
годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 9 
1 освітньо-виховна 60 
2 освітньо-пізнавальна 60 
3 практична 60 
4 дослідницька 90 

Разом: 270 
 

   



Дослідницька частина практики передбачає формування необхідних дослідницьких 
компетенцій майбутнього викладача-стажиста з історії. Зміст дослідницької частини 
практики: 

- вибір теми кваліфікаційного дослідження; 
- складання плану, збір і систематизація історичних джерел та бібліографії; 
- підготовка виступу згідно теми обраного дослідження на студентську науково-

практичну конференцію; 
- участь у студентській науково-практичній конференції. 
Педагогічна частина виробничої практики передбачає знайомство і опанування 

студентами різних видів освітньо-виховної, освітньо-пізнавальної і практичної діяльності. 
Зміст педагогічної частини практики: 

- настановча конференція з теоретичних питань (інструктаж щодо з техніки безпеки 
суб’єктів навчального процесу та дотримання правил внутрішнього розпорядку баз практик); 

- здійснення практичної перевірки своєї готовності до інноваційної діяльності у галузі 
освіти і науки; 

- знайомство із базовими освітніми документами, що забезпечують навчання зі 
спеціальності (програми з історії, підручники, методичний ресурс бібліотеки, кабінетів історії 
та методичної роботи); 

- вивчення системи організації виховної роботи в технічному, професійно-технічному 
закладі освіти; 

- ознайомлення з планами виховної роботи технічного, професійно-технічного закладу 
освіти та куратора груп. 

 
4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 
4.1. Термін проходження практики: 6 тижнів 
4.2. Бази практики 
Базами практики виступають різні заклади освіти, які забезпечують виконання програми 

виробничої практики для освітнього ступеня «бакалавр» та рівень яких відповідає вимогам 
освітньо-професійної програми «Історія та археологія: історія. Європейські студії». Студенти з 
дозволу кафедри можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики.  

4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти  
Здобувач вищої освіти зобов’язаний:  
1. до початку виробничої практики (дослідницької, педагогічної) одержати від керівника 

практики від навчального закладу консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;  
2. своєчасно прибути на базу виробничої практики (дослідницької, педагогічної);  
3. у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і 

вказівками її керівників;  
4. дотримуватись правил внутрішнього розпорядку закладів освіти, розпоряджень 

адміністрації й методистів фахової кафедри, статутних вимог педагогічних працівників;  
5. знаходитись у закладах освіти не менше шести годин щоденно;  
6. нести відповідальність за виконану роботу;  
7. встановити контакт зі студентською молоддю, вивчати психолого-педагогічні 

особливості студентського колективу, дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії;  

8. систематично вести щоденник спостережень, підготувати звітну документацію; 
9. своєчасно скласти залік з виробничої практики (дослідницької, педагогічної). 

   



4.4. Обов’язки керівника практики  
        Керівник практики зобов’язаний:  
1. створити належні умови студентам для проходження виробничої практики 

(дослідницької, педагогічної) та оформлення всіх необхідних документів;  
2. проводити консультації для студентів з різних питань проходження виробничої 

практики (дослідницької, педагогічної); 
3. допомагати студентам-практикантам при виконанні ними завдань виробничої практики 

(дослідницької, педагогічної); 
4. відвідувати заклади освіти й заходи, які проводяться студентами-практикантами, 

аналізувати їх;  
5. виконувати всі види робіт, передбачені програмою виробничої практики 

(дослідницької, педагогічної). 
4.5. Обов’язки керівника бази практики 
Обов’язки керівника бази виробничої практики (дослідницької, педагогічної) визначаються 

в окремих розділах угоди між університетом і базою практики. 
 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 
Програма виробничої практики (дослідницької, педагогічної) складається з п’яти  завдань-напрямків:  

 
 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА 
ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 
Матеріали надаються на кафедру в окремій теці «Виробничої практики (дослідницької, 

педагогічної)». До переліку входять: 
1. Характеристика закладу освіти з обов’язковим зазначенням оцінки; 

1. Дослідницька діяльність: 
1) обрати тему і скласти план кваліфікаційної роботи; 
2) зібрати і систематизувати історичні джерел та бібліографію з теми кваліфікаційного 

дослідження; 
3) підготувати виступ з теми  кваліфікаційного дослідження; 
4) взяти участь у студентській науково-практичній конференції. 
2. Навчальна діяльність студента-практиканта: 
1) підготувати і провести 6 залікових занять різних типів із використанням 

нестандартних форм навчання;  
2) продемонструвати застосування індивідуального підходу при закріпленні та перевірці 

знань, умінь і навичок  студентів; 
3) продемонструвати  методику роботи з обдарованими студентами; 
4)  продемонструвати творчо-пошуковий метод у викладанні історії; 
5) підготувати і провести  тематичне оцінювання знань  студентів; 
6)  продемонструвати використання лекцій при викладанні історії. 
3. Позааудиторна робота: 
1) провести на вибір один із заходів (історичний квест, історичну вікторину або будь 

який тематичний захід) ; 
2) організувати історичну (краєзнавчу) екскурсію; 
3)  розкрити зміст, форми і методи проведення факультативних занять з історії. 
4. Якість оформлення та захист звітної документації. 
Вся документація надається в паперовому друкованому вигляді. Кожний  документ 

оформлюється  за встановленим зразком,  має бути підписаний і завірений печаткою  закладу 
освіти. 

   



2. Щоденник студента-практиканта (http://idgu.edu.ua/practice); 
3. Звіт студента-практиканта (стислий опис особисто проведеної роботи, враження та 

зауваження щодо проходження науково-дослідної педагогічної практики). (Додаток №1) 
4. Календарно-тематичне планування з предмету за період проходження виробничої 

практики (дослідницької, педагогічної); 
5. Розгорнуті плани-конспекти залікових занять з оцінкою та підписом викладача-

методиста; 
6. Розгорнуті плани-конспекти позааудиторних заходів з фаху, підписані заступником 

директора з виховної роботи та завірені печаткою закладу освіти;  
7. Поглиблений аналіз відвіданих занять викладача-методиста або студента-практиканта; 
8. Розгорнуті плани-конспекти виховних заходів (з оцінкою та підписом куратора). 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ  
УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за традиційною шкалою 

екзамен залік 
90-100 відмінно    

зараховано 70-89 добре  
51-69 задовільно 
1-50 незадовільно не зараховано 

 
 

№ Вид діяльності  Термін 
виконання Кількість балів 

1. оцінка від керівника бази практики період практики 40 
2. виконання індивідуальних завдань студентами 

(освітньо-виховна, освітньо-пізнавальна, 
практична) 

період практики 
30 

3. дослідницька  10 
4. якість оформлення та захист звітної 

документації 
підсумкова 

конференція, 
залік 

20 

 Всього:  100 
 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань  
 

Оцінка керівника бази практики виставляється за п’ятибальною шкалою і 
переводиться у стобальну відповідно до Положення про порядок оцінювання 
рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС з коефіцієнтом 0,4. 

Оцінювання індивідуальних завдань включає освітньо-виховну, освітньо-
пізнавальну, практичну роботу. Враховується характеристика закладу освіти, 
щоденник студента, змістовність звіту особисто проведеної роботи, розгорнуті 
плани-конспекти залікових занять та позааудиторних заходів, поглиблений 
аналіз відвіданих занять. 

Оцінювання дослідницької частини враховує наявність сформульованої  теми 
кваліфікаційного дослідження, складеного плану і списку історичних джерел та 

   



бібліографії, підготовку виступу згідно теми обраного дослідження на 
студентській конференції. Друк наукової статті у фаховому збірнику.  

При оцінюванні якості оформлення та захист звітної документації 
відноситься дотримання вимог до оформлення, якість звітних презентацій. 

 
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 
Після закінчення терміну виробничої практики (дослідницької, педагогічної) студенти 

звітують про виконання індивідуального календарно-тематичного плану.  
Форма звітності студента за результатами проходження виробничої практики 

(дослідницької, педагогічної)  – це подання звіту, рецензованого керівником виробничої 
практики (дослідницької, педагогічної) в друкованому вигляді (згідно Додатку №1).  

Зміст виробничої практики (дослідницької, педагогічної) має виявити рівень 
загальнотеоретичної та спеціальної підготовки бакалавра до виконання майбутньої 
кваліфікаційної роботи, його здатність та вміння використовувати здобуті теоретичні знання 
та практичний досвід для вирішення проблемних завдань за відповідною спеціальністю.  

Звіт про виробничу практику (дослідницьку, педагогічну) студент захищає у термін, 
відповідно графіку навчального процесу.  
 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

              Рекомендована література 
                Базова 

1. Арыдин В.М., Атанов Г.А. Учебная деятельность студентов / Справочное пособие для 
абитуриентов, студентов, молодых преподавателей. – Донецк, 2000.  

2. Баранков О.Г., Желіба О.В. Шкільний курс історії та методика його викладання: 
Навчально-методичний посібник. – Ніжин, 2002. 

3. Баханов К.О. Організація особистісно орієнтованого навчання. Порадник молодого 
вчителя історії. – Харків, 2008. 

4. Баханов К.О. Організація практики студентів педагогічних університетів з методики 
навчання історії. – Бердянськ, 2007.  

5. Баханов К.О. Шкільна програма з історії: становлення змісту. – Харків, 2009. 
6. Бутенко Н.Ю. Педагогічна практика: підготовка та реалізація: Навчальний посібник / 

Н.Ю. Бутенко, Л.М. Грищенко. – Київ, 2005. 
7. Гончарова Н.О. Педагогічна практика студентів історичної спеціальності. Навчально-

методичний посібник. – Ізмаїл, 2009. 
8. Книга вчителя історії, етики, основ правознавства: Довідково-методичне видання / Упор. 

Р.І. Євтушенко, О.В. Галєгова. – Харків, 2005. 
9. Конаржевський Ю.А. Аналіз уроку. – Харків, 2008. 
10. Курилів В.І. Методика викладання історії. Курс підвищення кваліфікації вчителів історії: 

Навчальний посібник. – Харків, 2008.  
11. Левітас Ф.Л., Салата О.О. Методика викладання історії. Посібник учителя. – Харків, 

2006. 
12. Левітас Ф.Л., Салата О.О. Методика викладання історії. Практикум для вчителя. – 

Харків, 2007. 
13. Нова українська школа // Управління школою. – 2017. - № 34-36. – С. 2-8. 
14. Пометун О., Фрейман Г. Методика навчання історії в школі: Навчальний посібник. – К., 

2006. 
15. Пазюк С.З. Децентралізація освіти в громаді: нові можливості та ризики / С.З. Пазюк // 

Управління школою. – 2017. - № 16-18. – С. 2-5. 
16. . Тягло О.В. Чи постане в новій українській школі культура критичного мислення? / О.В. 

Тягло // Завуч. Усе для вчителя. – 2018. - № 5-6. – С. 2-6. 

   



17. Мальована О.І. Розвиток компетентностей – вимога сьогодення / О.І. Мальована // 
Управління школою. – 2018. - № 10-12. – С. 2-10. 
               Допоміжна 

18. Історична освіта і сучасність. Як викладати історію школярам і студентам / За ред. Б. 
Кубіс. – Київ, 2007. 

19. Кожем’яка О.Л. Роль шкільного методоб’єднання в роботі навчального закладу. 
Методичні та практичні поради. – Харків, 2008. 

20. Мицька М. Створення інноваційного середовища – шлях до нової української школи / М. 
Мицька // Директор школи. – 2017. - № 23-24. – С. 54-72. 

21. Мудрий І.Л. Міжшкільні комбінати: ро і місце в розбудові нової школи – школи 
майбутнього / І.Л. Мудрий // Завуч. Усе для роботи. – 2017. - № 9- 10. – С. 34-1 – 34-6. 

22. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: Навчальний посібник. – Київ, 2003. 
23. Мокрогуз О.П. Інноваційні технології на уроках історії. – Харків, 2007. 
24. Позакласні заходи з історії / Авт.-упор. Ф.Л. Левітас. – Харків, 2004. 
25. Позакласна робота з історії. Вип. 2 / Упор. Н.І. Харківська. – Харків, 2005. 
26. Семиченко В.А. Психологія педагогічної діяльності: Навчальний посібник. – Київ, 2004. 
27. Сучасний урок. Панорама методичних ідей / Упор. Н.І. Харківська. – Харків, 2004. 
28. Тиждень історії та правознавства в школі. Вип. 3 / Упор. Н.І. Харківська. – Харків, 2007. 
29. Тельнова С.А. Школа успіху / С.А. Тельнова // Управління освітою. – 2017. - № 19-21. – 

С. 2-46. 
30. Топчій І.В. Використання технології BYOD на уроках / І.В. Топчій // Економіка в школах 

України. – 2018. - № 3. – С. 2-6. 
31. Фіцула М.М. Вступ до педагогічної професії: Навчальний посібник для педагогічних 

вузів. – Тернопіль, 2003. 
32. Цимбалюк І.М. Підвищення професійної кваліфікації: Психологія педагогічної праці: 

Навчально-методичний посібник. – Київ, 2004. 
              Інформаційні ресурси 
1. http://www.osvita.org.ua – Освітній портал – новини освіти та науки, статті з питань освіти, 

навчальні курси, ресурси з дистанційної освіти.  
2. http://mon.gov.ua – Сайт Міністерства освіти і науки України. 
3. http://www.znannya.org – Портал знань – відкриті навчальні матеріали, дистанційне 

навчання, дистанційне тестування знань, вільний доступ до навчальних курсів різної 
тематики, освітні ресурси з інформаційних технологій, програмування, проектування 
програмного забезпечення. 

4. http://www.school.ed.net.ua – Всеукраїнський шкільний портал – інформація про середні 
навчальні заклади України, курси дистанційної освіти, мультимедійні підручники, новітні 
розробки на допомогу навчальному процесу. 

5. http:// www.westukr.itgo.com – Інтерактивні технології. 
6. http://www.college.ru – Открытый колледж – містить розділи за природничими галузями 

знань: астрономія, біологія, математика, фізика, хімія. Віртуальні підручники, динамічні 
моделі, тести у відкритому доступі, огляди Інтернет-ресурсів за предметами. Індивідуальні 
контрольні запитання для самоперевірки різного рівня складності у системі дистанційного 
навчання. 

7. http://ukrcenter.com – Український центр освітньо-інформаційного порталу. 
8. http://ant-m.ucoz.ru – Виртуальный кабинет истории и обществознания. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

   

http://www.proshkolu.ru/golink/ant-m.ucoz.ru/


Додоток №1 
 

Схема звіту студента-практиканта 
 

Звіт  
Студента _______курсу_________________________ 

факультету Спеціальності (шифр, назва) _____________________ 
____________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я та по батькові)  
про проходження практики в____________________________________ 

                                      (назва навчального закладу) 
_____________________________________________________________  

                                        (місцезнаходження закладу)  
Керівник практики _____________________________________________ 

 
І. Навчальна робота  
1. Загальні відомості про місце і час проходження виробничої практики (дослідницької, 

педагогічної).  
2. Відвідування занять: а) з спеціальності; б) з інших предметів.  
3. Проведення занять самим студентом: а) кількість проведених занять, їх критична 

оцінка: - чи вдалось провести заняття всіх основних типів (якщо ні, вказати причину); - 
труднощі, які були при плануванні, у підготовці та в процесі проведення заняття або частини 
його, як їх подолали; б) засоби, що використовувались для активізації розумової діяльності 
студентів під час заняття; в) які навчальні посібники виготовив, оцінка їх та роль на занятті.  

4. Перевірка зошитів, письмових робіт студентів.  
5. Робота з невстигаючими студентами, її результати.  
6. Індивідуальна та диференційована робота зі студентами, її результати.  
7. Позааудиторна робота зі спеціальності, її зміст (тематика та форми проведення заходів, 

їх кількість, ознайомлення з роботою гуртка, проведення факультативних занять в 
навчальному закладі та ін.).  

8. Виготовлення наочності.  
9. Труднощі у виконанні завдань виробничої практики (дослідницької, педагогічної) з 

навчальної роботи, шляхи їх подолання. 
10.Оволодіння уміннями та навичками проведення навчальної роботи.  
11.Загальні висновки про навчальну роботу. 
 
ІІ. Виховна робота.  
1. Група, за якою прикріплений студент. Прізвище, ім’я, по батькові куратора.  
2. Спостереження за роботою куратора, відвідування проведених ним виховних заходів 

(загальні враження). 
3. Відвідування позааудиторних виховних заходів, проведених іншими студентами 

(кількість, короткий аналіз).  
4. Зміст роботи, проведеної студентом як помічником куратора (як куратором): а) 

вивчення студентського колективу та окремих студентів; б) організація колективних поза 
аудиторних заходів, тема залікового виховного заходу; в) керівництво суспільно-корисною 
працею студентів; г) індивідуальна робота зі студентами; д) робота з батьками студентів.  

5. Труднощі у підготовці та проведенні виховних заходів.  
6. Ознайомлення із системою виховної роботи технічного, професійно-технічного закладу.  
7. Оволодіння вміннями та навичками організації і проведення виховної роботи.  
8. Загальні висновки про виховну роботу.  
 
ІІІ. Методична робота.  
1. Бесіди з директором технічного, професійно-технічного закладу, його заступниками, 

куратором та викладачами (вказати теми бесід).  

   



2. Участь у роботі педагогічних рад, циклових комісій,  методичних об’єднань.  
3. Ознайомлення з документацією та планами роботи технічного, професійно-технічного 

закладу (вказати конкретно).  
4. Вивчення досвіду роботи кращих викладачів.  
5. Ознайомлення з психолого-педагогічною та методичною літературою під час 

виробничої практики (дослідницької, педагогічної).  
 
IV. Дослідницька робота.  
1. Тема і план кваліфікаційної роботи;  
2. Список історичних джерел та бібліографії з теми кваліфікаційної роботи; 
3. Виступ з теми  кваліфікаційного дослідження; 
4. Участь у студентській науково-практичній конференції. 

 
V. Висновки.  
1. Що дала виробнича практика (дослідницька, педагогічна) студенту. 
2. Позитивне в організації та проведенні виробничої практики (дослідницької, 

педагогічної).  
3. Виявленні недоліки (конкретно які), шляхи їх подолання (пропозиції).  
4. Пропозиції щодо підготовки, організації і проведення виробничої практики 

(дослідницької, педагогічної).  
 
VI. Список використаної літератури.  
 
Дата Підпис студента-практиканта  
 
Примітка: звіт підписується і оцінюється керівником від бази практики і разом з іншими 

документами подається на перевірку керівнику виробничої практики (дослідницької, 
педагогічної) від закладу вищої освіти. Звіт виробничої практики (дослідницької, 
педагогічної) захищається (із диференційованою оцінкою) студентом в комісії, призначеній 
деканатом.  

 
 
 
 

 

   


	Основні завдання виробничої практики (дослідницької):
	Основні завдання виробничої практики (педагогічної):
	1. поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час виробничої практики (педагогічної);
	2. формування у студентів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання історичних дисциплін у системі освіти;
	3. вироблення умінь організації основних форм навчання у системі освіти, застосування сучасних технологій і методик навчання;
	4. формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
	5. виховання у студентів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.
	Знаходити необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження.
	Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу.
	Знаходити необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження.
	Здатність робити смислові узагальнення та висновки, виявляти в інформаційних даних і концептах хиби й вразливі місця, суперечності та неповноту аргументації.
	Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі.
	Готовність до пізнання нового і неперервного навчання, до опанування нових знань та стратегій/способів мислення.
	Здатність раціонально організовувати власну діяльність та ефективно використовувати час.
	Здатність бути критичним і самокритичним.
	Здатність відрізняти суб’єктивні, спонтанні складові суджень від об’єктивних і аргументованих, вміти надавати перевагу останнім.
	Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі.
	Здатність брати участь в інтелектуальних дискусіях, використовувати ввічливі форми звернення до опонента, концентруватися на значущих складових судження, не переходячи на особистості.
	Встановлювати ефективну комунікацію з представниками різноманітних субкультур.
	Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів.
	Навички написання аналітичних і публіцистичних гуманітарних текстів, реферування, створення систематизованих оглядів спеціальної літератури. Дотримання стандартів академічного оформлення тексту.
	Самостійно формулювати предмет, мету та завдання наукового дослідження, використовувати  загальнонаукові  та  спеціальні методи історичного дослідження в науково-дослідній діяльності.
	Здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості, володіти сучасними методами викладання історії в умовах формування нової парадигми середньої та вищої школи.
	Увага і толерантність до іншої (й інакшої) думки, здатність аналізувати її зміст та структуру в процесі спілкування та адекватно на неї реагувати.
	Встановлювати ефективну комунікацію з представниками різноманітних субкультур.
	Здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості, володіти сучасними методами викладання історії в умовах формування нової парадигми середньої та вищої школи.
	Здатність працювати в колективі та самостійно, виявляти ініціативу, уникати некритичного слідування авторитетам.
	Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі.
	Встановлювати ефективну комунікацію з представниками різноманітних субкультур.
	Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів.
	Здатність володіти знаннями, орієнтуватися в методології вивчення світової та вітчизняної історії від давніх цивілізацій до сучасності.
	Здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості, володіти сучасними методами викладання історії в умовах формування нової парадигми середньої та вищої школи.
	Здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості, володіти сучасними методами викладання історії в умовах формування нової парадигми середньої та вищої школи.
	Критичне усвідомлення взаємозв’язку між фактами, подіями, явищами і процесами у минулому та сучасності.
	Самостійно формулювати предмет, мету та завдання наукового дослідження, використовувати  загальнонаукові  та  спеціальні методи історичного дослідження в науково-дослідній діяльності.
	Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів.
	Критичне усвідомлення відмінностей в історіографічних поглядах різних періодів та у різних контекстах.
	Здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості, володіти сучасними методами викладання історії в умовах формування нової парадигми середньої та вищої школи.
	Розуміння соціальних функцій історика, можливостей використання історії та зловживання історією.
	Знаходити необхідний фактичний матеріал для конкретного історичного дослідження.
	Здатність опрацювання наукових та інформаційних джерел й використання інформаційно-пошукових інструментів, таких як: бібліографічні довідники, путівники до архівних фондів, архівні описи та посилання на електронні ресурси.
	Обґрунтовувати вибір методики опрацювання речових джерел і текстів.
	Здатність виявляти і опрацьовувати належним чином джерела інформації (бібліографії, документи, етнографічні матеріали, музейні експонати, археологічні артефакти і т. п.) для реалізації науково-дослідних проектів.
	Здатність використовувати різноманітні методи виявлення та опрацювання історичних і археологічних джерел, зокрема, інструментарій спеціальних історичних дисциплін, новітні комп’ютерні технології для пошуку та обробки історичних або пов’язаних із ними даних.
	Демонструвати навички професійного спілкування з використанням наукових термінів, прийнятих у фаховому середовищі.
	Здатність використовувати у фаховій діяльності знання з гуманітарних дисциплін, вміння аналізувати, оцінювати і прогнозувати політичні, економічні, культурні й соціальні події та явища.
	Вміння коментувати, анотувати або редагувати тексти і документи відповідно до певних критеріїв; представити результати наукових досліджень в друкованій формі, проводити їх презентацію.
	Здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації і рівня розвитку особистості, володіти сучасними методами викладання історії в умовах формування нової парадигми середньої та вищої школи.
	Знання і володіння на фаховому рівні методами викладання історії та суміжних дисциплін у закладах освіти різних типів.

