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Обов’язки студента-практиканта 

1. Спостерігати та аналізувати урочну та позаурочну роботу вчителя. 

2. Здійснити педагогічний аналіз програм, підручників, обладнання і 

навчальних кабінетів. Ознайомитися з календарними і тематичними 

поурочними планами. 

3. Провести залікові уроки з української мови і читання (4 уроки), 

математики (4 уроки), природознавства (2 уроки), трудового навчання (1 

урок), музики (1 урок), основ здоров’я (1 урок), образотворчого мистецтва 

(1 урок), фізичної культури (1 урок). 

4. Виконувати функції класного керівника, самостійно планувати й 

організовувати дозвілля учнів, їх позанавчальне життя відповідно до рівня 

розвитку, зацікавлень, потреб та інтересів. Провести 2 виховні заходи. 

5. Організовувати різноманітні додаткові заняття (індивідуальні та групові 

заняття, консультації та співбесіди). 

6. Проводити посильні наукові дослідження з метою психолого-

педагогічного вивчення рівня розвитку колективу, міжособистісних 

стосунків учнів. Здійснити вивчення колективу класу та скласти психолого-

педагогічну характеристику на учня. 

7. Самостійно вирішувати педагогічні конфлікти, продумувати взаємодію з 

«важкими» учнями та їхніми батьками. Проводити індивідуальну роботу з 

учнями та їхніми батьками. 

8. Самостійно оцінювати результати навчання учнів із дотриманням 

необхідних вимог на кожному етапі уроку, висловлювати оцінку діяльності 

учнів, отримувати від них зворотний зв’язок для регулювання навчально-

виховного процесу. Допомагати вчителеві перевіряти зошити, результати 

творчої діяльності учнів. 

9. Виготовити 2-3 види нетрадиційної наочності (власних проектів 

унаочнення тем, уроків чи фрагментів), медіа-презентацій для учнів. 

10. Реґулювати дисципліну в класі, уникаючи примусу й застосовуючи 

безпосередній вплив на поведінку учнів, різноманітні види діяльності 



відповідно до інтересів учнів, звертаючись до колективно прийнятих правил, 

норм поведінки у навчальному закладі.  

11. Застосовувати різні форми спільної діяльності учнів класу, їхнього 

міжособистісного спілкування заради створення соціально-виховного  

середовища довіри, поваги для об’єднання учнів у колектив. 

12. Брати участь у роботі методичних об’єднань школи, засідань педагогічної 

ради, класних батьківських зборів. 



Звітна документація: 

1. Характеристика на студента-практиканта, засвідчена керівником 

школи. 

2. Звіт про педагогічну практику. 

3. Щоденник обліку роботи з педагогічної практики. 

4. Конспекти залікових уроків. 

5. Конспекти виховних заходів та їх самоаналіз. 

6. Психолого-педагогічна характеристика на учня. 

7. Індивідуальне творче завдання, мультимедійне забезпечення
1
, опис 

кращого педагогічного досвіду (на вибір студента та викладача-

методиста), опис освітньої інновації, що впроваджена в школі, тощо. 

                                                 
1
 Якщо матеріали містяться в електронному варіанті, їх потрібно подати також і в 

роздрукованому вигляді. 



Додаток 2 

До уроку допустив: 

Учитель_________________________ 

Погоджено: 

Керівник-методист практики________________ 

 

Клас________ 

 

Дата проведення___________ 

 

Оцінка_________ 

 

 

 

 

 

 

Конспект залікового уроку  
 

з _________________________________________ 

 
студентки (а) 4 курсу групи ______ 

__________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента-практиканта) 

 
 

 

 

Тема 

уроку:___________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

____ 

 

 

 
______________________ 

/Підпис студента-практиканта/  



 

Додаток 3 

Допустив: 

Учитель_________________________ 

Погоджено: 

Керівник-методист практики________________ 

 

Клас________ 

 

Дата проведення___________ 

 

Оцінка___________ 

 

 

 

 

 

 

Конспект виховного заходу  
 

студентки (а) 4 курсу групи ______ 

__________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента-практиканта) 

 

 

 
 

 

Назва виховного заходу:_____________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

____ 

 

 

 

 

 
______________________ 

/Підпис студента-практиканта/ 



Схема самоаналізу виховного заходу: 

1. Аналіз актуальності теми виховного заходу, мети, завдань; 

відповідність теми і мети поставленим завданням, індивідуальним та віковим 

особливостям учнів класу. 

2. Особливості підготовки до проведення виховного заходу. Організаційні 

труднощі. 

3. Самоаналіз проведення виховного заходу: 

- в якій формі проводився захід і чому; що було його «родзинкою»; 

- що, на вашу думку, найбільше вдалося (не вдалося); 

- як встановлювався контакт з учнями; 

- особливості сприймання учнів, налагодження зворотнього зв’язку; 

- емоційний клімат, під час проведення виховного заходу; 

- включення дітей у процес обговорення проблеми; 

- використання різноманітних методів впливу на учнів, 

індивідуальний та міжособистісний підхід до учнів. 

4. Загальні висновки: 

- чи досягнуто поставленої мети (якою мірою); 

- на що необхідно звернути особливу увагу в майбутньому; 

- загальне враження про виховний захід; 

- особливості подальшої виховної роботи (які теми слід 

обговорювати, яка форма проведення заходу найбільш вдала тощо). 



Додаток 4 

ЗВІТ 

про педагогічну практику 

студентки (а) 4 курсу групи_______ 

________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента-практиканта) 

в ЗОШ №____ 

за період з _______201_ р. до _______201_ р. 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Дата_________________ 

 

Підпис студента-практиканта__________________ 

 

Вчитель-класовод                                                             ________ 

______________  
  (підпис)        (прізвище, ініціали)  

Керівник практики                                                           ________ 

______________  
  (підпис)        (прізвище, ініціали)  

 



Звіт студента-практиканта (орієнтовна схема) 

 

1. Оцінка організації практики; загальна характеристика матеріальної 

бази школи, класу. Узагальнення змісту навчально-виховної роботи 

вчителя того класу, де працював студент-практикант. 

2. Опис проходження педагогічної практики. Інформація про виконану 

роботу (спостереження та аналіз уроків, позаурочної роботи вчителя; 

проведення залікових уроків, позаурочних виховних заходів, 

індивідуальна робота з обдарованими учнями, а також учнями, 

схильними до девіантної поведінки; виконання практичних завдань, 

науково-дослідна робота тощо). 

3. Виконання індивідуального плану педагогічної практики (опис огріхів, 

відхилень, що мали місце під час проходження практики, особливості 

роботи з учнями, соціально-комунікативна взаємодія з батьками, 

іншими учителями школи, адміністрацією, креативна діяльність 

студента на допомогу вчителю початкових класів). 

4. Основні навчально-виховні завдання, які вирішувались у період 

практики. Форми, які були включені в систему навчально-виховної 

роботи з даним колективом класу для їх вирішення. 

5. Реалізація на практиці особистісно зорієнтованого підходу до 

школярів. 

6. Виявлення ефективності навчально-виховної роботи. 

7. Уміння і навички навчально-виховної роботи, набуті у процесі 

практики. 

8. Аналіз методичної роботи, проведеної студентом-практикантом у 

класі. Вивчення та використання кращого досвіду вчителів і 

вихователів (наведення конкретних прикладів), опис інновації, що 

впроваджена в школі. 

9. Проведення роботи з батьками, зокрема з питань підвищення рівня 

їхньої педагогічної культури (теми виступів). 

10. Суспільно-корисна праця, проведена в класі. 

11. Науково-дослідна робота студента. 

12. Аналіз навчально-виховного процесу в класі (з погляду студента). 

13. Загальні висновки про практику, її значення у професійному 

становленні педагога. Пропозиції щодо вдосконаленню змісту та 

організації практики в початковій школі. 



Додаток 5 

Орієнтовна схема складання  

психолого-педагогічної характеристики на учня (ученицю) 

 

Прізвище, імя та по батькові дитини; день, місяць, рік народження. 

Склад сім’ї, характер взаємин у сім’ї. Житлові умови, матеріальне 

забезпечення сім’ї.  

Здоров’я та фізичний розвиток дитини (стан здоров’я, відповідність 

фізичного розвитку віковим нормам, фізичні вади, хронічні хвороби).  

Особливості особистості:  

а) спрямованість (гуманістична чи егоїстична), ставлення до 

національних, моральних цінностей; ідеали; потреби та інтереси; ставлення 

до праці;  

б) здібності (музичні, артистичні, літературні, математичні, технічні, 

організаторські тощо);  

в) темперамент (сила / слабкість, врівноваженість / неврівноваженість, 

рухливість / інертність нервових процесів);  

г) характер (стосунки з батьками, вчителями, комунікабельність); 

позитивні риси та форми поведінки (чуйність, дбайливість, скромність, 

добросовісність, організованість, самостійність, дисциплінованість та ін.); 

негативні риси та особливості поведінки (грубість, зарозумілість, 

легковажність,  безтурботність,  фальшивість,  впертість,  жорстокість тощо);  

д) особливості емоційно-вольової сфери (переважаючий  емоційний  

тонус;  ступінь емоційного збудження (дратівливість, вразливість, 

запальність);  ступінь володіння емоціями; цілеспрямованість, рішучість, 

терпеливість, уміння володіти собою, прагнення самовиховання.  

Ставлення до навчання (мотиви навчання; успішність; особливості  

інтелектуального розвитку: сформованість умінь та навичок, уваги (стійкість, 

концентрація, розподіл, переключення,  ступінь  відхилення  та  його  

причини),  пам’ять (тип  пам’яті,  продуктивність механічної і смислової 

пам’яті),  мислення (швидкість, творчість, критичність, самостійність, 

глибина, кмітливість,  гнучкість),  мова (словниковий  запас,  правильність,  

виразність, образність, емоційність).  

Становище в класі (лідер, популярний, прийнятий, ізольований, 

відштовхнений колективом). Участь у позакласному житті (ініціатор, 

організатор, виконавець,  спостерігач); ставлення до думки класу, критичних 

зауважень. Контакти з однокласниками, характер  і зміст дружби.  

Висновки та рекомендації (позитивні якості сформованості особистості з 

погляду всебічного гармонійного розвитку дитини; недоліки і складності у 

соціально-психологічному становленні вихованця, їх причини, шляхи і 

засоби подолання тощо). 

 

Студент-практикант                                                        ________ 

______________  
 (підпис)        (прізвище, ініціали)  



Додаток 6 

Основні вимоги до практики викладача педагогіки: 

1. Вивчити конкретні умови організації педагогічного процесу у школі, 

визначити своє місце в ньому, скласти перспективний план роботи на період 

практики. Індивідуальний план повинен включати всі напрями роботи, 

зокрема, вивчення виховного аспекту навчально-виховного процесу 

закріпленого класу, вивчення системи виховних впливів на учнів, проведення 

навчально-виховної і дослідницької роботи. 

2. Відвідати і обговорити уроки вчителів, звернути увагу на планування та 

реалізацію виховної мети уроків, що дозволить студентам усвідомити і 

побачити в дії цілий ряд теоретичних положень теорії виховання, з якими 

вони ознайомилися в процесі вивчення загальної педагогіки. 

3. Навчитись визначати освітню, виховну, розвиваючу мету уроку, 

складати конспекти уроків і проводити уроки, дотримуючись порад вчителя, 

методистів зі спеціальності та методиста з педагогіки, враховуючи при цьому 

вибір методів виховання (методів формування свідомості, стимулювання 

діяльності та поведінки, контролю та аналізу ефективності виховання та ін.). 

4. Сформувати уміння та навички аналізу виховного аспекту уроку; 

5. Сформувати уміння планувати освітню, розвиваючу, виховну мету 

уроку та реалізувати її у процесі проведення пробних уроків;  

6. Ознайомитись з особливостями планування та основними напрямками 

роботи класних керівників за такими аспектами: 

 реалізація загальної мети і завдань виховання; 

 аналіз планування виховної роботи класного керівника з урахуванням 

актуальних напрямків формування особистості на сучасному етапі розбудови 

національної школи (морально-духовне, патріотичне, трудове, естетичне, 

екологічне, національне, фізичне, формування здорового способу життя); 

 проаналізувати систему виховної роботи класного керівника; 

 формувати уміння враховувати вікові та індивідуальні особливості 

учнів та рівень сформованості колективу у процесі навчально-виховної 

роботи з учнями; 

 поєднання колективних групових та індивідуальних форм виховання; 

 ознайомитись з плануванням, організацією, проведенням та аналізом 

виховного заходу; 

 сформувати уміння аналізувати виховний захід. 



Виконуючи такі завдання, студенти здійснюють педагогічний аналіз 

досвіду роботи вчителя-предметника та класного керівника. 

 

Документація: 

1. Аналіз виховного аспекту 1 уроку. 

2. Аналіз відвіданого виховного заходу за схемою. 

 

1. Аналіз виховного аспекту уроку. 

Загальні відомості: 

 дата, школа, клас, предмет, тема і мета уроку; 

 місце проведення уроку (класна кімната, лабораторія, майстерня); 

 кількість учнів, присутніх на уроці; 

Організаційна частина уроку і початок уроку: привітання, організація 

класу з точки зору підготовки до навчальної роботи, відновлення порядку та 

дисципліни після перерви. 

Тема і мета уроку: педагогічна оцінка уроку з точки зору постановки і 

виконання виховних цілей уроку; чи мотивує вчитель тему і мету уроку 

(зокрема, виховну мету уроку). 

Зміст уроку: виховна спрямованість уроку, чи достатньо повно 

використано з виховною метою зміст навчального матеріалу і якого 

напрямку виховання (розумового, національного, морально-духовного, 

екологічного, трудового, фізичного тощо). 

Принципи виховання: 

 які закономірності та принципи виховання були реалізовані на уроці 

(принципи виховання в праці, зв'язок виховання з життям, поєднання поваги 

до особистості вихованця з розумною вимогливістю до нього, виховання 

особистості в колективі, поєднання педагогічного керівництва з ініціативою 

та самодіяльністю учнів); 

 чи відбувалась спрямованість навчання на вирішення завдань 

гармонійного розвитку особистості, чи здійснювались розвиваючий і 

виховний аспекти на уроці; 

 чи враховувались вікові та індивідуальні особливості учнів під час 

проведення виховної мети уроку. 

Методи виховання: 

 яка система загальних методів виховання застосована вами уроці; 



 доцільність та ефективність використаних методів і прийомів 

виховання; 

 чи застосовувалися на уроці методи стимулювання діяльності та 

поведінки учнів та методи формування суспільної поведінки (зокрема, 

педагогічна вимога, створення виховних ситуацій тощо). 

 чи застосовувалися методи формування свідомості особистості, мета та 

доцільність їх застосування як основних методів виховання (бесіда, 

роз’яснення, лекція, диспут, приклад тощо). 

Поведінка вчителя та учнів на уроці: 

 поведінка колективу учнів на уроці, чим вона визначається; 

 наявність свідомої дисципліни на уроці, чи здійснювалась спеціальна 

організація поведінки учнів з виховною метою; 

 поведінка вчителя, його організаторські і комунікативні здібності, 

уміння володіти класом. 

Результати уроку, загальні висновки: 

 чи досягнута виховна мета уроку та поставленні завдання; 

 якість ЗУН учнів, розвиваюче і виховне значення уроку; 

 позитивний досвід у роботі вчителя; 

 пропозиції щодо покращення ефективності виховної мети уроку. 

 

2. Схема аналізу відвіданого студентом виховного заходу: 

Педагогічна доцільність проведення виховного заходу. 

Актуальність, теми і завдань виховання. Відповідність віковим 

особливостям та рівню вихованості школярів. 

Зміст виховного заходу та його структура. 

 Вступна частина, основна частина, заключення. Відповідність змісту, 

форм, методів і прийомів виховання меті та завданням виховного заходу. 

Формування педагогічної готовності учнів до сприйняття змісту виховного 

заходу та участі в ньому, позитивних мотивів діяльності. Відповідність 

змісту виховного заходу віку та рівню вихованості учнів, оптимальне 

співвідношення раціональної та емоційної складової, логічна послідовність 

викладу змісту виховання. 

Ефективність застосованих форм та методів виховання. 

Характеристика форм, методів, технічних засобів, обладнання, наочності. 

Відповідність форм та методів виховання змісту виховного заходу, віковим 

та індивідуальним особливостям учнів. 



Організаційний аспект виховного заходу.  

Чіткість основних елементів структури заходу – початку, основної 

частини, заключної частини. Оптимальність тривалості заходу. Естетичність 

оформлення виховного заходу. Чіткий розподіл обов’язків між учасниками 

заходу. 

Поведінка вчителя та учнів.  

Організаторські здібності, емоційний стан педагога, педагогічний такт. 

Уміння володіти увагою дітей, підтримувати дисципліну, викликати інтерес. 

Рівень підготовленості педагога до проведення заходу, глибокі знання і 

розуміння проблеми, вміння знайти її оптимальне рішення. Рівень 

підготовленості учнів до виховного заходу. Активність, уважність, 

зацікавленість, дисциплінованість. Рівень взаємодії і співробітництва 

педагога та учнів. Керівна роль педагога у виховному процесі. Організація 

предметної діяльності школярів, їх активність та самостійність на всіх етапах 

заходу, чи відбувалось формування дружби, товаришування, 

відповідальності. 

Результативність виховного заходу.  

Який реальний результат виховного заходу, чи досягнуто поставленої 

мети, що зроблено корисного для учнів, для батьків, для суспільства. 

Загальне враження про виховний захід. Пропозиції щодо удосконалення 

процесу виховання. 
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“___” ______________ 2017 р.  
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______________  
  (підпис)        (прізвище, ініціали)  

Вчитель-класовод                                                             ________ 

______________  
  (підпис)        (прізвище, ініціали)  

 

печатка  



 

 Орієнтовна схема характеристики на студента: 

− школа та період проходження педагогічної практики, в якому класі 

виконував обов’язки вчителя;  

− оцінка фахової та методичної підготовки студента-практиканта; 

− якості, які продемонстрував студент під час проходження педагогічної 

практики;  

− аналіз проведення уроків (підготовку, використання ТЗН, наочності, 

відповідність прийомів та вправ темі, меті уроку);  

− позакласна робота, організаторські здібності, уміння встановити контакт з 

учнями;  

− відносини з вчителями, робота з батьками;  

− ведення шкільної документації, перевірка зошитів, словників;  

− індивідуальна робота з учнями;  

− виготовлення наочності, оформлення кабінету тощо;  

− недоліки в роботі та у підготовці до педагогічної діяльності;  

− висновки про готовність до педагогічної діяльності;  

− оцінка проходження педагогічної практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8 

Щоденник обліку роботи з педагогічної практики 

 

Щоденник студента-практиканта – це важливий документ, який 

відображає зміст і результати проведеної ним за час педагогічної практики 

роботи. Щоденник слугує засобом привчання майбутнього вчителя 

початкових класів до планування, чіткої організації та аналізу власної 

професійної діяльності. Рефлексивна спроможність студента засвідчує його 

вміння здійснювати аналіз соціально-педагогічних явищ, висловлювати 

власні думки та здійснювати умовиводи щодо спостережуваних фактів 

педагогічної реальності. Щоденник певною мірою відображає 

підготовленість студента до навчально-виховної роботи в початковій школі, 

рівень його загальної та педагогічної культури, ставлення до праці, 

вчительської професії. 

 Пропонуємо студентам здійснювати систематичні записи в щоденнику, 

що уможливить більш ретельне узагальнення матеріалів й допоможе в 

підготовці до звіту за результатами педагогічної практики. 
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Аналіз (самоаналіз) навчального заняття 

Під час педагогічної практики студент-практикант у письмовій формі 

аналізує навчальне заняття свого колеги. Студенти, які проходять 

педагогічну практику за індивідуальним планом, аналізують своє навчальне 

заняття. 

 

Схема аналізу навчального заняття: 

1. Загальні відомості про навчальне заняття: 

• тема навчального заняття, її зв’язок із попередніми і наступними, місце у 

відповідному розділі; 

• форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та 

поставленій меті; 

• рівень досягнення мети й отримані результати, умови, чинники, що сприяли 

цьому; 

• сильні та слабкі сторони, досягнення, загальні враження. 

Підготовка вчителя до організації навчального заняття: 

• визначення структури навчального заняття, його етапів відповідно до теми і 

мети; 

• цілеспрямоване планування змісту, методів, форм організації навчання на 

різних етапах; 

• вивчення та знання психологічних особливостей класу, зокрема кожного 

учня, мотивації їхньої навчально-пізнавальної діяльності, поведінки, 

своєрідності міжособистісних взаємин у групі; 

• підготовка навчального матеріалу, розробка практичних завдань, вправ, 

творчих робіт; 

• використання фахової та методичної літератури; 

• підготовка дидактичних і роздаткових матеріалів, навчальних посібників і 

засобів. 

2. Визначення і постановка мети, завдань як кінцевого підсумку, необхідного 

для досягнення вчителем та учнями: 



• відповідність загальної освітньої мети темі, рівню розвитку учнів, їхніх 

знань, умінь з навчального предмета; 

• передбачення кінцевих підсумків навчального заняття, створення в учнів 

установки на досягнення мети; 

• визначення та донесення до учнів конкретних завдань навчально 

пізнавальної діяльності на кожному етапі. 

3. Відбір змісту навчального матеріалу, розвиток особистісного ставлення 

учнів до нього: 

• відбір змісту навчального матеріалу відповідно до теми, поставленої мети і 

навчальної програми; 

• раціональний відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що 

становлять основу розвитку умінь, навичок уч-нів, їхнього соціального 

становлення, подальшого навчання; 

• спрямованість змісту навчального матеріалу на розгляд проблем, 

соціального значущих та актуальних для життя учнів, задоволення їхніх 

пізнавальних і особистісних потреб та інтересів; 

• відповідність змісту навчального матеріалу рівню розвитку учнів, їхнім 

пізнавальним можливостям, орієнтація на “зону найближчого розвитку”; 

• послідовність і логічність структурування змісту за етапами навчального 

заняття відповідно до його структури; 

• розкриття загальнолюдських, національних цінностей у змісті матеріалу, 

забезпечення його зв’язку з життєвим досвідом учнів; 

• аргументованість, логічність, доказовість викладу знань, понять, ідей тощо; 

• забезпечення сприймання, розуміння, омислення учнями сутності наукових, 

соціальних понять, явищ, умінь, адекватності їхнього об’єктивного змісту та 

суб’єктивного смислу для учнів; 

• позитивна спрямованість змісту навчального матеріалу (орієнтація змісту 

на майбутню діяльність учнів, їхні позитивні емоції, самопізнання та 

вдосконалення, пізнання інших тощо); 



• стимулювання інтересу учнів до змісту, усвідомлення його значущості для 

розвитку особистості, сприяння формуванню допитливості школярів 

(новизна знань, умінь, їхня різнобічна значущість, парадоксальність понять, 

фактів, популярність інформації, емоційність викладу, подання інформації 

через призму бачення педагога, науковця, діалог вчителя тощо); 

• інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами, розділами, 

предметами. 

4. Застосування методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності учнів: 

• творче, цілеспрямоване поєднання різноманітних методів, прийомів, форм 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів для досягнення 

поставленої мети, завдань заняття відповідно до змісту навчального 

матеріалу, вікових особливостей, рівня навчальних можливостей учнів; 

• стимулювання активності учнів, їхньої позиції як суб’єктів, партнерів 

процесу навчання; 

• організація навчання як набуття учнями знань, умінь і навичок, а також 

досвіду діяльності, поведінки; 

• застосування різноманітних методів, прийомів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності для забезпечення сприймання, розуміння, 

осмислення, закріплення учнями знань, умінь і навичок; 

• активізація думки учнів, стимулювання їх до критичного та 

творчого мислення, вияву власної позиції, поглядів, самостійного пошуку і 

дослідження; 

• задоволення різноманітних особистісних потреб учнів (у пізнанні, розвитку, 

самооцінці, самоствердженні тощо), врахування і розвиток своєрідних 

особливостей кожного учня, стимулювання школярів до успіху. 

Діяльність педагога: 

• ставлення до учнів, наявність позитивної установки на кожного школяра, 

розуміння його як особистості, вияв поваги, довіри до нього; 



• позиція партнера чи наставника учнів, підтримка кожного у навчанні, 

надання допомоги у подоланні труднощів; 

• залучення кожного школяра до навчальної діяльності, сприяння його 

розвитку; 

• знання навчального матеріалу, захоплення фаховою наукою; 

• вияв комунікативних умінь, відкритість, щирість, що сприяють розвитку 

позитивних взаємин з учнями, налагодженню контакту з кожним; 

• вияв педагогічного такту в організації взаємодії з учнями, ставленні до 

школярів зі складною поведінкою; 

• сприяння ініціативності, самостійності, впевненості учнів у навчально-

пізнавальній діяльності; 

• забезпечення дисципліни як організації порядку на занятті. 

Діяльність учнів: 

• ставлення учнів до процесу навчання, застосованих форм, методів 

організації навчально-пізнавальної діяльності, їхня мотивація; 

• позиція учнів як партнерів у навчанні, творців ідей; 

• зовнішня і внутрішня активність учнів, їх співвідношення; 

• відчуття та усвідомлення учнями своєї ролі, відповідальності у навчальному 

процесі; 

• ставлення до особистості вчителя; 

• дотримання правил поведінки, діяльності на занятті. 

Організація міжособистісної взаємодії учнів і розвиток їхніх 

взаємин: 

• створення психологічно комфортного середовища на занятті; 

• стимулювання та орієнтування учнів на підтримку один одного, повагу до 

кожного; 

• привчання учнів до уважного слухання один одного, толерантного 

ставлення до думки інших, вияву радості за успіх однокласників, уникнення 

критичних зауважень, образ інших; 



• об’єктивне ставлення педагога до кожного школяра, створення 

рівноправних умов для діяльності кожного; 

• розвиток в учнів установки на кожного як здібної, своєрідної 

індивідуальності, яка має власний життєвий досвід; 

• застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної 

взаємодії учнів (дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо). 

5. Отримання зворотного зв’язку: 

• методи, прийоми організації зворотного зв’язку на кожному етапі 

навчального заняття; 

• перевірка вчителем рівня розуміння, осмислення учнями навчального 

матеріалу, рівня оволодіння знань і сформованості умінь; 

• застосування зворотного зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, 

мислення школярів, мотивації їхнього навчання з метою удосконалення 

організації навчальних занять; 

• застосування зворотного зв’язку, оцінювання з метою усвідомлення учнями 

досягнутих успіхів, перспектив їхнього розвитку; 

• об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної 

діяльності учнів; 

• мотивація оцінок учнів без елементів критики особистості. 

Загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і 

проведення наступних навчальних занять). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Титульна сторінка 

 

МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

Кафедра дошкільної освіти  
 

 

ЩОДЕННИК 

 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

П.І.Б 

 

____ ____________курсу, _______________групи 

 

Факультет дошкільної та початкової освіти 

 

Термін практики: з _______ по ____________________ 

 

Місце практики: (обл., р-н, місто (село)) ____________ 

 

ЗНЗ №_______________________________________ 

 

Учитель початкової школи: _______________________ 

 

Директор ____________________________ 

 

Завуч молодших класів _____________________ 

 



 

 

 

1 сторінка 

Список учнів класу 

 

№  

ПІБ  

Рівень навчальних досягнень учнів з предметів  

Індивідуальні особливості дітей  

Суспільно-корисна робота в класі 

 

2 сторінка 

Схема розміщення учнів у класі 

І ряд ІІ ряд ІІІ ряд 

Сидоров Петро Паскар Вікторія Зайченко Леся Вовк Сергій Крот Єва Гау 

Олена 

Колобкова Олена Любченко Іра Клюєва Вєра Карась Галина Жмих Іра 

Руденко Роман 

3 сторінкаРозклад уроків 

 

Понеділок Четвер 

 1. .... 1. .... 

 2. .... 2. .... 

 3…. 3. ... 

4 сторінка 

Розклад дзвінків 

8.00 – 8.45 

Із п’ятої сторінки починається детальний аналіз практики 

Дата  



Щоденна навчально-виховна робота та її аналіз 

22.02.2017 

Понеділок  

23.02.2017 

Вівторок 

На ІІІ – ньому тижні  пробні уроки. 

1. Конспекти пробних уроків.  

2. Після кожного уроку – аналіз пробного уроку проводиться класним 

керівником та методистом від бази практики. 

Увага! На наступних сторінках записи в щоденнику ведуться в довільній 

формі. 

Остання сторінка щоденника – висновки студента за результатами 

проходження практики. 

Висновки: 

Які професійні знання, вміння та навички були здобуті за час проходження 

практики? 

У чому відчували труднощі та як їх долали (у проведенні уроків, в організації 

позакласної та виховної роботи, у вивченні педагогічного досвіду, у процесі 

самоосвіти тощо)? 

Позитивні моменти практики та її недоліки. 

Ваші пропозиції щодо вдосконалення організації та проведення практики.  

Додаток Б  

Програма ознайомлення з навчальним закладом 

1. Тип навчального закладу: загальноосвітній навчальний заклад, гімназія, 

ліцей.  

2. Матеріальна база: 

• будинок: типовий, індивідуальний проект, пристосоване приміщення; 

• пришкільна ділянка: дитячий майданчик, географічний майданчик, 

спортивно-фізкультурний блок, сад, дослідна ділянка, квітники, загальне 

озеленення; 



• шкільні кабінети; 

• спальні, місця для відпочинку й ігрові кімнати; 

• ТЗН, лінгафонні, дисплейні класи та кабінети інформатики; 

• спортивний комплекс: зала, спортивне знаряддя, тренажери, басейн, душ, 

роздягальні; 

• кіно- та актова зала; зала ритміки і хореографії; 

• бібліотека і читальна зала; 

• майстерні для трудового навчання і творчої діяльності; 

• медичні кабінети; 

• їдальня; 

• оформлення й озеленення загальноосвітнього навчального закладу та 

кабінетів. 

3. Педагогічний колектив: кількісний і віковий склад, стаж, освіта.  

5. Основні напрями навчально-виховної роботи ЗНЗ.  

6. Традиції ЗНЗ та їх оцінка.  

7. Інновації в діяльності колективу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток В 

ЗВІТ 

_____________________________________________________________ 

щодо керівництва виробничою педагогічною практикою студентів ___ 

курсу ________________ форми навчання  

спеціальності 012  «Дошкільна освіта. Практична психологія»  

факультету дошкільної та початкової освіти 

 

Відповідно до наказу ректора МНУ мною з _____ до _____ 20__ року  

здійснювалося керівництво виробничою практикою студентів у таких 

закладах освіти 

__________________________________________________________________

_________ 

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ студентів.  

Мною надані методичні рекомендації для проведення наступних 

емпіричних 

досліджень_________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________ 

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ 

групових.  

Підсумкова оцінка студентів за виробничу практику: 

„5” ___________________________________________________ 

„4” ___________________________________________________ 

„3” ___________________________________________________ 

неатестовано ___________________________________________ 

Оцінка взаємодії та співпраці з адміністрацією бази практики _____________, 

керівником практики від закладу освіти ________________. 

Практика засвідчила, що під час психологічної підготовки студентів 

необхідно звернути увагу на  

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

____ 

Загальні зауваження та пропозиції  щодо організації та проведення 

виробничої практики 



__________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________

____ 

__________________________________________________________________

____ 

Підпис _________________________ 

Дата ___________________________ 

 

 


