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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою практики є: оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами, 

формами, технологіями організації фахової діяльності в галузі освіти; формування 

знань, професійних умінь і навичок, компетентностей для прийняття самостійних 

рішень під час практичної діяльності в реальних умовах; виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати.  

Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 014.12 Середня 

освіта (Музичне мистецтво) передбачає проходження навчальної практики 

(психолого-педагогічної), навчальної практики (педагогічної з музичного 

мистецтва), виробничої практики (педагогічної з музичного мистецтва) та 

виробничої практики (педагогічної з організації вокально-хорової роботи). 

Програма забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної 

підготовки – системність, безперервність та послідовність навчання студентів. 

Завданнями практики є:  

1. Поглиблення зв’язку теоретичних знань із реальним педагогічним процесом, 

використання їх у розв’язанні конкретних навчальних і виховних завдань, 

формування психологічної готовності до роботи в школі. 

2. Формування у майбутніх учителів педагогічних умінь та навичок практичної 

діяльності в закладах освіти, потреби в безперервній педагогічній самоосвіті. 

3. Оволодіння сучасними методами та формами педагогічної діяльності, новими 

прогресивними технологіями навчання. 

4. Формування творчого дослідницького підходу до педагогічної діяльності. 

 

2.ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Інформація про компетентності та програмні результати навчання 

Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК 2 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 3 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності (ФК) 

Виробнича практика (педагогічна з музичного 
мистецтва) 6 семестр 

ФК 1 Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією музичної мови. 

ФК 2 Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-
педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

ФК 3 Здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчального предмету 
музичне мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та 
організації власної діяльності. 

ФК 4 Здатність виявляти музикальні, виконавські (інструментальні, вокально-хорові, 

диригентські), інтерпретаційні, артистичні уміння, виконавську надійність учителя 

музичного мистецтва. 

ФК 5 Здатність застосовувати елементи теоретичного та експериментального 



дослідження для підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності. 

Виробнича (педагогічна з музичного мистецтва) 7 семестр 

ФК 6. Здатність відчувати і демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне 
ставлення до музичних творів, здійснювати активне сприймання, 
запам’ятовування, збереження, відтворення і художньо-педагогічне тлумачення 
змісту і смислу творів мистецтва. 

ФК7 Здатність здійснювати добір методів і засобів діагностування, корекції 

особистісного і музичного (художнього) розвитку учнів, педагогічного супроводу 

процесів соціалізації та професійного самовизначення художньо обдарованих 

учнів. 

ФК 10 Здатність формувати в учнів ритмопластичну активність, вміння виразити в русі 

емоційні враження від сприйняття музики. 
ФК 11 Здатність до естетичного освоєння матеріального світу та музичного оформлення 

культурного дозвілля засобами музичного мистецтва. 

ФК 12. Здатність до керівництва музичним колективом, репетиційною роботою та 

концертними виступами. 

ФК 13 Відповідальність за забезпечення охорони життя і здоров'я учнів у навчально-

виховному процесі та позаурочної діяльності. 

Виробнича практика (педагогічна з організації вокально-хорової роботи) 8 семестр 

ФК 1 Здатність користуватися символікою і сучасною термінологією музичної мови. 

ФК 2 Здатність розкривати системно-структурні зв’язки музикознавчих, музично-
педагогічних, культурологічних, частково-методичних понять. 

ФК 3 Здатність до перенесення системи фахових знань у площину навчального предмету 
музичне мистецтво, структурування навчального матеріалу, проектування та 
організації власної діяльності. 

ФК 4 Здатність виявляти музикальні, виконавські (інструментальні, вокально-хорові, 

диригентські), інтерпретаційні, артистичні уміння, виконавську надійність учителя 

музичного мистецтва. 

ФК 5 Здатність застосовувати елементи теоретичного та експериментального 
дослідження для підвищення ефективності мистецько-педагогічної діяльності. 

ФК 6. Здатність відчувати і демонструвати емоційну чутливість, рефлексію, ціннісне 
ставлення до музичних творів, здійснювати активне сприймання, 
запам’ятовування, збереження, відтворення і художньо-педагогічне тлумачення 
змісту і смислу творів мистецтва. 

ФК7 Здатність здійснювати добір методів і засобів діагностування, корекції 

особистісного і музичного (художнього) розвитку учнів, педагогічного супроводу 

процесів соціалізації та професійного самовизначення художньо обдарованих 

учнів. 

ФК 10 Здатність формувати в учнів ритмопластичну активність, вміння виразити в русі 

емоційні враження від сприйняття музики. 

ФК 11 Здатність до естетичного освоєння матеріального світу та музичного оформлення 

культурного дозвілля засобами музичного мистецтва. 

ФК 12 Здатність до керівництва музичним колективом, репетиційною роботою та 

концертними виступами. 

ФК 13 Відповідальність за забезпечення охорони життя і здоров'я учнів у навчально-

виховному процесі та позаурочної діяльності. 

Програмні результати навчання (ПРН) 

Виробнича практика (педагогічна з музичного 
мистецтва) 6 семестр 

ПРН 1 Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну 

структуру музикознавчих наук. 

ПРН 2 Знає сучасні теоретичні основи музичної педагогіки, педагогіки мистецтва, теорії 

художньої культури. 

ПРН 3 Знає та розуміє специфіку використання методів, способів, форм музично-

педагогічної та музично-інформаційної діяльності вчителя. 

ПРН 4 Здатний розуміти специфіку теоретичного та експериментального дослідження в 



музично-педагогічній діяльності вчителя. 

ПРН 5 Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі 

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

ПРН 4 Дотримується системи духовних, професійно-педагогічних, етико-естетичних, 

мистецьких цінностей у навчально-виховній та організаційній діяльності вчителя 

мистецтва, музичного мистецтва. 
ПРН 5 Інтегрує і розрізнює знання про зміст методичного інструментарію музично-

педагогічної діяльності вчителя мистецтва, вчителя музичного мистецтва, пояснює 

суть засобів і методів активізації мистецько-творчого розвитку учнів, виховання 

художньо обдарованої особистості 
ПРН 7 Демонструє критичне ставлення до світоглядних теорій у процесі розв'язання 

соціальних і мистецько-професійних завдань. 

Виробнича (педагогічна з музичного мистецтва) 7 семестр 
ПРН 9. Здатний реалізовувати державний стандарт і навчальні програми з «Мистецтва», 

«Музичного мистецтва» ( а також позакласної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах та позашкільної роботи з учнівською молоддю (за видами)) 

ПРН 10 Виявляє моральну та естетичну спрямованість з метою утвердження ідеалів Добра і 

Краси в фаховій діяльності вчителя. 

ПРН 11 Інтегрує складні професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, 

диригування вокально-хоровими (музичними) колективами, музичного 

сприймання, запам’ятовування та інтерпретації музичних творів, артистизм, 

виконавську надійність (самооцінку, самоконтроль, саморегуляцію).  
ПРН12. Володіє сукупністю гностичних, проектувальних, комунікативних, 

організаторських умінь. 
ПРН 13 Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі 

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

Виробнича практика (педагогічна з організації вокально-хорової роботи) 8 семестр 

ПРН 1 Знає музичну термінологію, розуміє основні концепції, теорії та загальну 

структуру музикознавчих наук. 

ПРН 2 Знає сучасні теоретичні основи музичної педагогіки, педагогіки мистецтва, теорії 

художньої культури. 

ПРН 3 Знає та розуміє специфіку використання методів, способів, форм музично-

педагогічної та музично-інформаційної діяльності вчителя. 

ПРН 4 Здатний розуміти специфіку теоретичного та експериментального дослідження в 

музично-педагогічній діяльності вчителя. 

ПРН 5 Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі 

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 

ПРН 4 Дотримується системи духовних, професійно-педагогічних, етико-естетичних, 

мистецьких цінностей у навчально-виховній та організаційній діяльності вчителя 

мистецтва, музичного мистецтва. 
ПРН 5 Інтегрує і розрізнює знання про зміст методичного інструментарію музично-

педагогічної діяльності вчителя мистецтва, вчителя музичного мистецтва, пояснює 

суть засобів і методів активізації мистецько-творчого розвитку учнів, виховання 

художньо обдарованої особистості 
ПРН 7 Демонструє критичне ставлення до світоглядних теорій у процесі розв'язання 

соціальних і мистецько-професійних завдань. 
ПРН 9. Здатний реалізовувати державний стандарт і навчальні програми з «Мистецтва», 

«Музичного мистецтва» ( а також позакласної роботи в загальноосвітніх 

навчальних закладах та позашкільної роботи з учнівською молоддю (за видами)) 

ПРН 10 Виявляє моральну та естетичну спрямованість з метою утвердження ідеалів Добра 

і Краси в фаховій діяльності вчителя. 

ПРН 11 Інтегрує складні професійні уміння гри на музичних інструментах, співу, 

диригування вокально-хоровими (музичними) колективами, музичного 

сприймання, запам’ятовування та інтерпретації музичних творів, артистизм, 

виконавську надійність (самооцінку, самоконтроль, саморегуляцію).  



ПРН12. Володіє сукупністю гностичних, проектувальних, комунікативних, 

організаторських умінь. 
ПРН 13 Виявляє здатність до самоактуалізації, саморозвитку та самокорекції у процесі 

мистецької й музично-педагогічної діяльності. 
ПРН 14 Демонструє уміння вирішувати музично-педагогічні проблеми, оригінальність і 

гнучкість творчого мислення у процесі конструювання, інтерпретації та реалізації 

музично-педагогічних ситуацій. 
ПРН 15 Володіє елементами логічного і образного мислення, здатний до аналізу, виділення 

головного і синтезу в навчально-виховній та організаційній діяльності вчителя 

музичного мистецтва. 
ПРН 17. Має навички знаходження, обробки та аналізу інформації з різних джерел 

(передусім – за допомогою цифрових технологій). 
ПРН 18 Здатний забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів у навчально-виховному 

процесі та позаурочній діяльності. 

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 
Шифр 

компете 

нтності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація 
Відповідальність 

і автономія 

 (відповідні шифри ПРН) (відповідні шифри ПРН) (відповідні шифри ПРН) (відповідні шифри ПРН) 

ЗК 1 ПРН 1, ПРН 4 ПРН 3, ПРН 5   

ЗК 2 ПРН 1, ПРН 3 ПРН 4   

ЗК 3 ПРН 2, ПРН 4 ПРН 5   

ЗК 4 ПРН 5 ПРН 3   

ЗК 5 ПРН 3, ПРН 5 ПРН 4   

ФК 1 ПРН 1, ПРН 2 ПРН 3   

ФК 2 ПРН 1, ПРН 5 ПРН 4   

ФК 3 ПРН 1 ПРН 4   

ФК 4 ПРН 1, ПРН 2 ПРН 3, ПРН 5   

ФК 5 ПРН 4 ПРН 1   

ФК 6 ПРН 5 ПРН 2   

 

3.ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
№ 

з/

п 

Назви видів діяльності 
Кількість 

годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 30 
1.  Навчальна практика (психолого-педагогічна) (2 семестр) – 3 кредита 90 
2.  Навчальна практика (педагогічна) (4 семестр) – 6 кредитів 180 
3.  Виробнича практика (педагогічна з музичного мистецтва) (6 семестр) – 6 

кредитів 

180 

4.  Виробнича практика (педагогічна з музичного мистецтва) (7 семестр) – 7 

кредитів 

210 

5.  Виробнича практика (педагогічна з організації вокально-хорової роботи)  

(8 семестр) – 8 кредитів 

240 

Разом: 900 
 

Навчальна практика (психолого-педагогічна) у 2 семестрі закріплена за кафедрою 

загальної та практичної психології, навчальна практика (педагогічна) у 4 семестрі 

– за кафедрою дошкільної та початкової освіти.  

Виробничі практики з 6 по 8 семестр здобувачі проходять на кафедрі 

музичного та образотворчого мистецтв. 

 



4.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

4.1. Термін проходження практики 

Термін проходження практики визначається фаховими кафедрами відповідно 

до навчального плану з урахуванням кількості навчальних кредитів. Навчальна 

практика (психолого-педагогічна) проходить у 2 семестрі, навчальна практика 

(педагогічна) у 4 семестрі та виробничі практики проходять у 6, 7 і 8 семестрі. 

 

4.2. Бази практики 

Освітні заклади міста Ізмаїл та Ізмаїльського району. 

4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти 

Студент-практикант повинен вивчити план вчителів з позакласної роботи: 

форми, види, періодичність позакласної роботи. Провести опитування учнів: 

ставлення до позакласної роботи з музики, цікаві форми, види, ініціативність, 

ступінь зайнятості учнів у розробці і підготовці позакласних заходів, побажання 

щодо удосконалення цієї роботи. Провести спостереження за зв’язком позакласних 

заходів з класною роботою. Підготувати (з урахуванням проведених досліджень) 

рекомендації щодо поліпшення позакласної роботи з уроків музичного мистецтва. 

 

4.4. Обов’язки керівника практики 

Керівник практики бере участь в настановній та підсумковій конференції 

практики разом із завідувачем кафедри, забезпечує керівництво виконання 

студентами індивідуального плану проходження практики, надає консультації 

студентам щодо виконання індивідуального плану та програми практики, надає 

методичну допомогу практикантам щодо організації та проведення занять з 

«Музичного мистецтва», здійснює поточний контроль успішності практикантів, 

перевіряє та оцінює звітну документацію студентів практикантів, складає відгук 

про підсумки проведеної практики. У випадку неявки студентів на практику або 

виникненні проблем проблемних ситуацій чи питань повідомляє про це письмово 

завідувача кафедрою.  

4.5. Обов’язки керівника бази практики 

Керівник практики від освітнього закладу повинен організувати місце роботи 

студента-практиканта на період практики та створити організаційно-технічні 

умови для цього, поручати студенту роботу та давати пояснення, а також 

перевіряти правильність її виконання, щоденно перевіряти та затверджувати 

підписом записи в щоденнику, повідомляти фахову кафедру про допущені 

практикантами порушення правил внутрішнього розпорядку, випадки невиконання 

завдань та програми практики. По закінченню практики видати письмову 

характеристику кожному студенту, в якій вказати відношення до роботи, 

оволодіння практичними навичками. 

 

5.ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Надається перелік індивідуальних завдань здобувачів вищої освіти та 

вимоги до їх оформлення. 

Виробнича практика (педагогічна з музичного мистецтва) 6 семестр 

1.Ознайомитися з планом навчально-виховної роботи класного керівника. 

2.Оформити першу частину педагогічного щоденника. 

3.Скласти план індивідуальної роботи на період практики  



4..Відвідати уроки музичного мистецтва у закріпленому класі й розкрити 

залежність вибору методів навчання від вікових особливостей дітей. 

5..Провести вивчення самооцінки декількох школярів і проаналізувати одержані 

результати. 

6.Характеристика ділових якостей учителя на уроці музичного мистецтва (як 

прикладу до самоаналізу своїх педагогічних спроб):: 

а) рівень викладання наукових знань учителя на уроці і його підготовленість до 

уроку; 

б) знання учителем мистецької теорії навчання та творчого виховання учнів, 

методики предмета, психології та гігієни, його вміння застосовувати ці знання на 

уроці; 

в) педагогічний такт, стиль у навчанні, культура праці та поведінки, мова вчителя; 

ґ)взаємостосунки вчителя з класом та окремими учнями, авторитет учителя; 

д) психологічний клімат на уроці (підтримка атмосфери радісного, щирого 

творчого спілкування, діловий контакт і ін.). 

Виробнича (педагогічна з музичного мистецтва) 7 семестр 

1.Відвідувати уроки з музичного мистецтва. 

2. Підготовка та проведення уроків музичного мистецтва. 

3.Бесіда з класним керівником. 

4.Аналіз 2-3 планів навчально-виховної роботи. 

5. Робота за індивідуальним планом. 

Виробнича практика (педагогічна з організації вокально-хорової роботи) 8 

семестр 

1.Підготовка та проведення уроків музичного мистецтва. 

2. Проаналізувати різні класифікації типів уроків. 

Психологічна оцінка уроку музичного мистецтва: 

– рівень організації уроку (внесок спонтанної поведінки учнів та вплив вчителя на 

хід уроку), 

– рівень самостійної, творчої діяльності учнів, розвиток мислення, 

– співвідношення монологічного та діалогічного спілкування між вчителем та 

дітьми на уроці, 

– темп, складність уроку, їх адекватність до віку та контингенту класу, 

– забезпечення уроку засобами, що оптимізують навчальну діяльність дітей. 

Психологічний аналіз поведінки та діяльності учнів на уроці музичного мистецтва: 

а) порядок і дисципліна учнів, методика їх підтримання; 

б)активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня підготовленості; 

зосередженість і стійкість уваги на різних етапах уроку; 



в)діяльність учнів, їхня організованість, охайність; ставлення до невстигаючих; 

характер участі в творчої роботі на уроці окремих учнів і всього колективу; 

ґ) ставлення учнів до вчителя і один до одного (підслуховування, боязкість, 

доброзичливість, повага, взаємна допомога, підказки); 

д) планування засвоєння навчальної інформації в готовому вигляді (із підручнику); 

у процесі самостійного пошуку; 

е) використання вчителем і учнями вимог проблемно-евристичного навчання, хто 

ставить проблему, хто формулює її, хто вирішує); 

ж) співвідношення спонукання учнів до мистецької художньо-творчої діяльності 

(раціональні коментарі, зухвали, позитивні почуття у зв’язку з власно виконаною 

роботою, стимулювання інтересу, вольові зусилля до подолання технічних 

труднощів) і примуса (нагадування про оцінювання рівня навчальних досягнень, 

різкі зауваження, нотації). 

2.Проаналізувати структуру уроків музичного мистецтва. 

Питання для спостереження і наступного аналізу уроку: 

– які цілі реалізував учитель на уроці? 

– які види роботи були для дітей найцікавішими? 

– як  систематизувати роботу учнів? 

– що, на Вашу думку, можна вважати найефективнішим на цьому уроці? 

3.Ознайомитися з методичним оснащенням кабінету з предмету «Музичне 

мистецтво» 

4. Проаналізувати методику засвоєння знань і формування творчих умінь учнів 

5. Підбір та виготовлення дидактичних матеріалів, наочних посібників тощо. 

6.Участь в установчій та підсумковій конференціях, а також консультаціях з 

питань педагогічної практики. 

 

Зразок роботи за індивідуальним планом студента 

Кожен студент розробляє особистий індивідуальний план, який корегує з 

класоводом або класним керівником, наприклад: 
 

№ 

п\п 

Дата Зміст роботи Оцінка 

•1  Провести виховну годину "Давайте познайомимося"  

•2  Надати допомогу у підборі фонограм пісень, виготовлення 

дидактичного матеріалу 

 

•3  Провести екскурсію в природу "Мелодія весни"  

•4  Організувати виховний захід: "Музичний КВК"   

•5  Провести залікову виховну годину "Чарівна мелодія казки".  

•6  Провести музично-розважальну програму "Посвята в козачата".  

•7  Організувати музично-виховний захід «Я люблю Україну»  

•8  Провести індивідуальну бесіду: "Пісня рідного краю".  

•9  Взяти участь в загальношкільному конкурсі "Голос школи".  

•10.  Організувати виховний захід «Караоке на майдані»  

 



За проведенням занять слідкує методист, класовод або класний керівник. 

Тому дуже важливим в процесі практики з виховної роботи є налагодження 

контактів студент-класовод, студент-класний керівник. Адже саме класний 

керівник – це той координатор діяльності вчителів, батьків, організаторів гуртків 

позашкільних закладів. Тому на виробничу практику студентів направляють до 

найбільш досвідчених класоводів та класних керівників. Під час проходження 

практики студент спостерігає за виконанням  всіх  функцій класного керівника: 

-  побудова взаємин з дітьми та їхніми батьками, сприяння розвитку 

самоврядування учнів; 

-  спільно  з  активом  групи  складання  проекту плану  виховної роботи  на 

навчальний рік, який затверджується на зборах класу; 

-  контроль за виконанням плану, в процесі якого аналізується ефективність 

виховної роботи, розвиток творчої  ініціативи учнівського самоврядування; 

-  ведення індивідуальної роботи з учнями; 

-  виявлення нахилів і здібностей учнів і сприяння їх участі в роботі гуртків, 

творчих студій, культурних товариств, клубів за інтересами, спортивних секцій, в 

художній самодіяльності; 

-  організовування і проведення роботи  з обдарованими дітьми; 

- проведення виховних годин, сприяння залученню учнів до загальношкільних 

заходів; піклування про культурний відпочинок; 

-  внесення пропозиції щодо відзначення і заохочення кращих учнів, складання 

характеристик учнів класу; 

Виробнича практика студентів педагогічних спеціальностей тісно пов'язана з 

причетними до виховання шкільними і позашкільними установами. Тут студенти 

беруть участь у підготовці й проведенні шкільних свят, урочистих подій, 

моральних та естетичних акцій. Отже, студенти вчаться за допомогою громадських 

зв'язків урізноманітнювати, пожвавлювати виховну роботу в класі, спрямовувати її 

на ширший  і  глибший  вияв  здібностей  і уподобань  школярів,  на виконання 

головного завдання – зробити  кожного учня повноцінним, зацікавленим суб'єктом 

виховання. 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Надається перелік звітної документації (звіт практики, щоденник практики, 

характеристика, інша документація) та вимоги до їх оформлення. 

За наслідками виробничої 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). 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 



7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 

зараховано 70-89 

51-69 

26-50 
не зараховано 

1-25 

 

 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

90-100 балів («відмінно») – студент-практикант не допускав 

недисциплінованості, байдужості, шаблонності; виконання завдань практики 

характеризується повнотою, системністю, глибиною аналітичністю й теоретичною 

обґрунтування, самостійністю, творчістю; високий рівень інтересу до практичної 

професійної діяльності; здав у визначений термін правильно оформлену 

документацію. 

75-89 балів («добре») – студент-практикант був дисциплінованим, 

виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках роботи; на достатньому 

рівні оперує теоретичними знаннями; здав вчасно документацію, у яку можуть 

бути внесені незначні доповнення і поправки за вказівкою групового керівника 

педпрактики. 

65-74 балів («посередньо») – студент, проявив себе як організований, 

дисциплінований, але недостатньо самостійний та ініціативний; відчуває труднощі 

в оперуванні теоретичними знаннями; із невеликим запізнення здав документацію; 

60-64 балів («задовільно») – здав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і поправок; 

1-59 балів («незадовільно») – відсутня систематичність у роботі студента; 

виконав на низькому професійно-педагогічному рівні роботу, передбачену 

програмою з педпрактики. Не здав документації або здав її з великим запізненням, 

допустивши при цьому значні помилки в її оформленні. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову 

книжку студента за підписом групового керівника практики. 

Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією 

при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за 

результатом підсумкового контролю. 

Студенти, які не пройшли практику або частину практики з поважних 

причин, мають право на її продовження у вільний від навчання час при наявності 

відповідних довідок. 

Студент, який отримав незадовільну оцінку з практики, за рішенням 

деканату факультету може бути поданий на відрахування з університету. 

  

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 

 
Студент-практикант повинен своєчасно та в повному обсязі здати документацію, 

зробити презентацію (використовувати фото, відео матеріали) про проходження 

практики та звітуватись перед керівництвом практики. 
 

9.РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
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