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Леонардо да ВІНЧІ 

Сучасний етап розбудови національної системи освіти підвищує вимоги до 

підготовки педагогів початкових класів. У підготовці педагогічних кадрів має бути 

враховано нові умови функціонування системи початкової освіти: зміна 

співвідношення родинного і суспільного виховання, різноманітність форм 

суспільного початкового виховання і їхня відповідність новим завданням і умовам 

ринкових відносин. 

Вищі навчальні заклади, які здійснюють підготовку фахівців за спеціальністю 

«Початкова освіта», покликано забезпечити не тільки високий рівень професійних 

знань і вмінь студентів, оволодіння ними методами виховного впливу на дітей, а й 

формувати творчу особистість спеціаліста, здатного до самовдосконалення, який 

зумів би творчо застосувати у педагогічній діяльності набуті знання і вміння. 

Важливим завданням навчання у виші є формування в майбутніх учителів 

початкової школи  активної педагогічної позиції, що здатна забезпечити самостійне 

сприйняття ними тих педагогічних інновацій, які значною мірою і становлять зміст 

педагогічної діяльності. 

Розв’язання вказаних завдань у системі підготовки фахівців з початкового 

навчання забезпечують поєднанням фундаментального науково-теоретичного та 

практично-методичного напрямів. Однією з форм цього поєднання виступає 

педагогічна практика - невід’ємна частина всього навчально-виховного процесу 

підготовки майбутніх фахівців. 

Педагогічна практика - це один із важливих етапів професійної підготовки 

фахівця у галузі початкової освіти. Вона сприяє поглибленню і закріпленню 

теоретичних знань, формуванню професійних умінь і навичок. Саме під час 

педагогічної практики студенти впевнюються у правильності свого професійного 

вибору, переконуються у наявності в них педагогічних здібностей, схильності до 

роботи з школярами. Співпраця з досвідченими вчителями-наставниками під час 

педагогічної практики закладає основи педагогічної майстерності, любові до 

майбутньої професії. 

Педагогічну практику організовують відповідно до навчальних планів 

спеціальності «Початкова освіта. 

Навчальна педагогічна практика виступає першою формою організації 

практичної підготовки майбутнього фахівця, формування у нього професійного 

інтересу до педагогічної діяльності вчителя початкової школи, створення установки 

на формування професійної позиції. Навчальна практика забезпечує закладання у 

студентів основ професійної педагогічної майстерності майбутнього учителя 

початкової школи, готує їх до реалізації завдань наступних етапів педагогічної 

практики. 

Виробнича педагогічна практика студентів є завершальним етапом 

практичної підготовки майбутнього фахівця у галузі початкової освіти. Студенти, 

які мають диплом бакалавра початкової освіти, повністю самостійно працюють у 

одному з початкових класів. Самостійне виконання обов’язків учителя у процесі 

виробничої практики поєднується з виконанням студентами організаційно-
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методичних та науково-дослідних завдань.. 

Педагогічна практика у вищих навчальних закладах освіти (асистентська) 
забезпечує практичну професійно-педагогічну підготовку студентів магістратури до 

викладання фахових дисциплін, ознайомлення їх з організацією навчально-

виховного процесу в педагогічному виші, набуття вмінь, необхідних для 

майбутнього викладача. У ході самостійної викладацької діяльності практиканти 

вдосконалюють вміння спостерігати і аналізувати педагогічний процес, 

структурувати навчальний матеріал з відповідної дисципліни, добирати оптимальні 

моделі навчання студентів, використовуючи сучасні надбання методики викладання 

у вищій школі, керувати самостійною навчальною та науково-дослідною роботою 

студентів, застосовувати різні види контролю знань та рівня сформованості 

практичних умінь та навичок студентів тощо. Програма асистентської практики 

передбачає виконання студентами магістратури також обов’язків куратора 

академічної групи, у цій якості магістранти організовують різноманітні форми 

виховної роботи зі студентами, вивчають студентський колектив, виробляють у 

себе вміння налагоджувати стосунки зі студентами, викладачами. Асистентська 

педагогічна практика поглиблює інтерес студентів до обраного фаху, розвиває 

педагогічні та творчі здібності, сприяє виробленню власного стилю педагогічної 

діяльності. 

Переддипломну практику спрямовано на завершення студентами 

магістратури наукових досліджень, які здійснювали впродовж навчання у формі 

виконання дипломної (магістерської) роботи. Переддипломна практика проходить 

на базі вищих педагогічних закладів освіти та науково-дослідних закладів 

психолого-педагогічного спрямування. У зміст роботи під час педагогічної 

практики входить ознайомлення з досвідом наукової роботи відповідних закладів та 

науково-дослідна діяльність магістрантів у цих закладах. 

Цей методичний посібник містить програми та основні завдання педагогічної 

практики, складені на основі вимог кредитно-модульної системи організації 

навчального процесу. У ньому визначають організаційні умови підготовки та 

проходження студентами практики, дають методичні рекомендації до виконання 

студентами основних завдань практики та вимоги до оформлення звітної 

документації за результатами практики. 
 



 

 

Положення про організацію педагогічної практики студентів спеціальності  

«Початкова освіта» 

1.  Педагогічну практику організовують відповідно до навчальних планів 

напряму підготовки (спеціальності) «Початкова освіта». 

2.  Зміст усіх видів практики визначають у наскрізній програмі 

педагогічної практики та програмах педагогічної практики, затверджених Вченою 

радою університету. 

3.  Базою педагогічної практики із спеціальності «Початкова освіта» є 

загальноосвітні школи, з якими укладено відповідні угоди. Бази практики в особі 

їхніх перших керівників разом із вищим навчальним закладом несуть 

відповідальність за організацію, якість і результати практики, здійснюють контроль 

за її ходом. У базових загальноосвітніх школах створюють необхідні умови для 

успішного виконання студентами завдань практики. На кафедрі оформляють 

методичні паспорти загальноосвітніх шкіл, що є базою педагогічної практики. 

4.  Керівництво педагогічною практикою здійснюють кафедральний 

керівник практики та групові методисти. Керівництво педагогічною практикою 

доручають викладачам, що мають базову фахову освіту та стаж роботи у школах чи 

відділах освіти не менше трьох років. 

5.  У обов’язки кафедрального керівника практики входить: 

•   підготовка рапорту про проведення педагогічної практики; 

•  забезпечення планування, організації й обліку результатів практики на 

факультеті; 

•  встановлення зв’язку з базами проведення практики, розподіл студентів за 

місцями проходження практики, оформлення документів про оплату роботи 

керівників практики у навчальному закладі (на базі практики); 

•  проведення навчально-методичних конференцій, педагогічних панорам, 

організація виставок методичних матеріалів, засобів навчання, виготовлених 

студентами у період практики; 

•  контроль за роботою групових методистів щодо організації практики; 

•  відвідування різних форм організації студентами-практикантами 

педагогічної діяльності, вжиття заходів щодо усунення недоліків в організації 

практики; 

•  проведення настановних і підсумкових конференцій, підведення результатів 

практики; 

•  складання загального звіту про практику. 

6. Груповий методист здійснює керівництво усіма видами роботи 

студента під час педагогічної практики, організовує роботу підгрупи студентів-

практикантів, зокрема: 

•  виявляє недоліки в організації практики та вживає заходи щодо їх усунення; 

•  розподіляє разом із керівником бази практики студентів у школи, знайомить 

студентів з адміністрацією і працівниками; 

•  допомагає студентам скласти індивідуальний план практики, конкретизувати 

відповідно до програми зміст практики; 
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•  разом із студентами відвідує й аналізує заняття, інші навчально-виховні 

заходи, в тому числі й різні форми методичної роботи, які проводять практиканти; 

•  відвідує, аналізує та оцінює залікові заходи студентів; 

•  консультує студентів під час планування, підготовки і проведення 

навчально-виховних та методичних заходів; 

•  затверджує плани-конспекти уроків та інших форм навчально-виховної 

роботи з учнями; 

•  розробляє завдання студентам з психолого-педагогічного вивчення дітей 

молодшого шкільного віку, дитячого колективу, допомагає практикантам у 

вивченні індивідуальних особливостей дітей молодшого шкільного віку; 

•  дає індивідуальні консультації студентам щодо побудови стосунків з дітьми, 

вчителями і керівниками початкових шкіл, викладачами, студентами, працівниками 

управлінь освіти; допомагає у розв’язанні психологічних проблем, які виникають; 

•  контролює виконання студентами індивідуальних планів проходження 

практики; 

•  разом із адміністрацією бази практики організовує педагогічну раду чи 

нараду працівників з оцінювання роботи студентів; 

•  готує студентів до участі у підсумковій конференції, допомагає в оформленні 

матеріалів до виставки; 

•  перевіряє звітну документацію студентів; 

•  бере участь у настановній і підсумковій конференціях з практики; 

•  бере участь у диференційованому оцінюванні роботи студентів, виставляє 

загальну оцінку; 

•  складає звіт про підсумки практики, рівень підготовки студентів з фахових 

дисциплін і подає його керівнику практики; 

•  оформляє документацію для оплати роботи працівників базових закладів з 

керівництва практикою студентів. 

7.  Староста групи студентів-практикантів: 

•  веде облік відвідування студентами практики; 

•  повідомляє студентам інформацію керівників і методистів щодо 

консультацій, зустрічей, змін у розкладі; 

•  виконує доручення керівників практики і групових методистів; 

•  подає груповому методисту інформацію щодо графіка проведення 

студентами навчально-виховних заходів; 

•  організовує роботу з підготовки та збору методичних матеріалів, засобів 

навчання до виставки, яку проводять на звітній конференції. 

8.    Оцінювання практики відбувається з урахуванням результатів 

спостереження за діяльністю студента у процесі практики на основі: 

•  визначення якості виконання кожного завдання; 

•  аналізу професійних рис практиканта (дисциплінованість, уміння 

організувати власний робочий час, ініціативність, творче ставлення до справи та 

інші), його готовності надати допомогу працівникам початкової школи; 

•  думок, висловлених методистами, адміністрацією, працівниками бази 

практики; 
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•  аналізу змісту та якості звітної документації студента; 

•  аналізу участі студента у підсумковій науково-методичній конференції за 

результатами педагогічної практики, його внеску в підготовку матеріалів до 

виставки; 

•  самооцінки студентом ступеня своєї підготовленості до самостійної 

практичної діяльності і якості виконаної роботи. 

За кожен вид педагогічної практики студентам виставляють диференційовану 

оцінку. 

Шкала оцінювання: 

90—100 балів - відмінно (А); 

74—89 балів - добре (82-89 - В; 74-81 - С); 

60—73 балів - задовільно (64-73 - Б; 60-63 - Е); 

35—59 балів - незадовільно з можливістю доопрацювання матеріалів та усного 

захисту результатів практики (FХ); 

менше 35 балів - незадовільно з обов’язковим повторним проходженням 

практики (F). 

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 

Навчальна педагогічна практика 

Мета практики: формування у студентів цілісного уявлення про            

навчально-виховний комплекс сучасної початкової школи і вчителя як головного 

суб’єкта навчально-виховного процесу в початковій школі. 

Завдання практики: 

1.  Формування професійного інтересу до педагогічної діяльності вчителя 

початкової школи, створення у студентів установки на формування професійної 

позиції. 

2.  Вивчення специфіки праці вчителя (функції і професійні обов’язки педагога 

початкової школи). 

3.  Стимулювання потреби у формуванні культури педагогічної діяльності. 

4.  Формування умінь вести записи спостережень, обробляти, узагальнювати 

отриману в ході спостережень інформацію, повно і правильно відображати її в 

щоденнику практики. 

5.  Розвиток потреби в самопізнанні й самовдосконаленні. 

6.  Формування умінь спостереження, аналізу та оцінки навчально-виховного 

процесу в початковій школі, його відповідності програмним вимогам. 

7.  Оволодіння студентами засобами елементарної діагностики особистості та 

діяльності вчителя, індивідуальних особливостей дитини та класу в цілому. 

На навчальну практику відводять 54 години /1 ,5  кредити ЕСТS. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Змістовий модуль 1. Сучасна початкова школа як основний елемент системи  

освіти України 

Завдання 1. Ознайомлення з різними типами шкіл. 

Мета: ознайомитися з особливостями навчально-виховного комплексу різних 

типів  закладів, вивчити особливості їхнього функціонування. 

Під час практики студенти відвідують школи різних типів, ознайомлюються з 

особливостями їхнього функціонування, зустрічаються з адміністрацією. У процесі 

ознайомлення з початковою школою слід: 

1.  Вивчити особливості функціонування певного типу закладу: штатний розпис, 

кількість і наповнюваність класів, режим роботи, режим харчування. 

2.  Звернути увагу на своєрідність фізкультурно-оздоровчого комплексу в 

різних типах шкіл. 

3.  Ознайомитися з реалізацією вікового принципу в організації життя і 

діяльності дітей в установі. 

4.  Звернути увагу, чи створюється обстановка, наближена до домашньої. 

5.  Зробити замальовки різних варіантів оформлення класних кімнат. 

Завдання 2. Ознайомлення зі створенням розвивального середовища в різних 

типах шкіл. 

Мета: вивчити принципи побудови розвивального середовища та їхню 

реалізацію в різних установах. 

Під час педагогічної практики слід звернути увагу на створення розвивального 

середовища: 

-  класні приміщення та їх обладнання; 

     -     методичний кабінет, його оснащення; 

- фізкультурна і музична зали, їхнє оснащення; 

-  допоміжні приміщення (медичний кабінет, кабінет фізіопроцедур). 

 

Студенти-практиканти спочатку повинні у загальному ознайомитися з класними 

кабінетами закладу. Зробити висновок про його відповідність естетичним вимогам. 

Далі кожен студент має ознайомитися з приміщенням класу, до якої він 

розподілений на період навчальної практики, розташуванням та призначенням 

кожної кімнати, оцінити їхнє використання, відповідність санітарно-гігієнічним 

нормам та естетичним вимогам. Слід також проаналізувати розташування, 

призначення й використання меблів та обладнання у класній кімнаті, встановити 

наявність фізкультурного обладнання, дидактичних посібників та іграшок, 

необхідних для проведення навчально-виховної роботи з учнями молодшого 

шкільного віку. Студент здійснює аналіз предметно-розвивального середовища під 

керівництвом учителя, який спрямовує увагу студента на найважливіші деталі 

обстановки, пояснює доцільність організації у певних функціональних зон ( 

навчальної, ігрової, зони природи тощо), середовища. 
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 Студент-практикант отримує від учителя конкретні завдання, змістом яких є 

виготовлення наочних та методичних посібників для роботи з учнями. 
 

Змістовий модуль 2. Учитель - головний суб’єкт навчально- виховного процесу  

навчального закладу 

Завдання 3. Вивчення специфіки роботи учителя: функції (професійні 

обов’язки) педагога  навчального закладу. 

Мета: формування уявлень про те, що учитель - головний суб’єкт навчально- 

виховного процесу в початковій школі. 

На основі спостереження за роботою  учителя, у яку їх розподілено, студенти 

повинні ознайомитися з функціями педагога початкової школи. Також слід 

поговорити з учителем, у бесіді з ним спробувати встановити «довірливо-діловий 

контакт». На основі спостережень потрібно проаналізувати зміст роботи учителя в 

першу і другу половини дня, зробити хронометраж його діяльності.  

Виконуючи це завдання, студенти також повинні долучитися до взаємодії з 

учителями. Порадившись, слід придумати захоплюючу справу, щоб зацікавити 

учнів. При цьому необхідно розташувати до себе дітей і спробувати зробити 

спілкування з ними особистісно-орієнтованим.. Враження від спілкування з дітьми 

слід відобразити у щоденнику практики. 

Завдання 4. Вивчення культури педагогічної діяльності учителя. 

Мета: стимулювання потреби в підвищенні культури педагогічної діяльності. 

Під час спостереження за взаємодією дітей і учителя студентам необхідно 

звернути увагу на зовнішній вигляд учителя.  

Слід зробити аналіз мовного спілкування учителя з дітьми, виходячи з двох 

мовних позицій: а) зміст спілкування; б) культура мовлення учителя у спілкуванні.  

Студентам рекомендовано звернути увагу і оцінити дотримання учителем 

таких правил особистісно-орієнтованої взаємодії: 

1.  Ніколи не карайте дітей. 

2.  Не порівнюйте дітей один з одним, не ставте один одному в приклад. 

3.  Не виставляйте дітей на ганьбу (не сваріть при всіх, не змушуйте 

просити вибачення). 

4.  Не докоряйте дітям. 

5.  Не скаржтеся на них батькам. 

6.  Не ображайте. 

7.  Не карайте, не вимагайте жорстко. 

8.  Забезпечуйте успіх у всіх справах, і особливо в творчості, намагайтеся 

вчасно ненав’язливо допомогти дитині. 

9.  Хваліть за успіхи. 

10.  Вірте і довіряйте беззастережно. 

11.  Домовляйтеся, знаходьте спільне, поступайтеся бажанням. 

12.  Прощайте щиро. 

Заведіть зошит «Цікава педагогіка», в який ви будете збирати практичний 

матеріал, необхідний у подальшій роботі. Доберіть прислів’я, приказки, пісеньки, 
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примовки для використання їх під час проведення режимних процесів з дітьми. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Навчальну практику проводять на 3 курсі (2 семестр, 3 тиждні). Студентів 

розподіляють по групах (4-5 осіб). Перебуваючи щодня у школі не менше 6 годин, 

студенти виконують завдання, передбачені програмою практики на кожен день. 

Кожен студент, керуючись завданнями і змістом практики, веде педагогічний 

щоденник, в якому фіксує результати виконання завдань, аналізує роботу вчителів і 

свою власну. Основний зміст роботи студента-практиканта становить виконання 

визначених програмою завдань. Однак, під час проведення режимних процесів 

студенти повинні активно долучатися в діяльність і допомагати вчителю. 

Перелік звітної документації навчальної практики 

1.  Щоденник практики. 

2.  Письмовий звіт про практику, де студенти роблять самоаналіз 

професійного становлення, вказують труднощі, з якими зіткнулися, і дають 

відповіді на такі питання: 

-  Яким я хочу бачити свій майбутній клас? 

-  Що для мене головне в моїй майбутній професії? 

-  Чим я вже сьогодні цікава для дітей? 

-  Чому б я хотіла навчити своїх учнів? 

-  Світ моїх захоплень. 

3.  Дидактичний посібник, зроблений руками студента (підгрупою 

студентів, які працювали в одному класі на педагогічній практиці. 


