
 
 

 

 



 2 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри психології та педагогічної освіти, 

протокол № 1 від «28» серпня 2019 р. 

 

Укладач: Євдокимова Н.О., доктор психологічних наук, професор ПЗВО «МКУ імені 

Пилипа Орлика» 

 

Рецензенти:  

Довгань Т.М., директор Приватного закладу загальної середньої освіти «Гіпаніс-

ЕОС», м. Миколаїв 

Кокол О.М., директор закладу загальної середньої освіти №3 м. Южноукраїнськ 

Миколаївської області 

Барковецька Ю.В., здобувачка освітньої програми «Початкова освіта» ПЗВО «МКУ 

імені Пилипа Орлика» 

Кабаненко І.С., Голова студентського самоврядування ПЗВО «МКУ імені Пилипа 

Орлика» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

ВСТУП 

 

Літня педагогічна практика в оздоровчий період проходиться здобувачами вищої освіти 

спеціальності 013 Початкова освіта на третьому курсі у шостому семестрі. Програма Літньої 

педагогічної практика в оздоровчий період складена відповідно до освітньої програми 

підготовки бакалаврів, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 013 Початкова 

освіта. 

Для успішного проходження здобувачами вищої освіти цього виду практики 

керівництво медико-соціономічного факультету постійно співпрацює з дитячими 

оздоровчими закладами, попередньо уклавши угоди з їх керівництвом. Угоди укладаються 

до початку інструктивно-методичних зборів здобувачів вищої освіти, що дає можливість 

викладачам вчасно розподілити здобувачів за місцями проходження практики та 

організувати підготовку вожатих з врахуванням специфіки табору. Контроль за 

проходженням літньої практики організовує кафедра психології та педагогічної освіти, 

керівники відвідують табори, спортивно-оздоровчі майданчики, де перебувають здобувачі 

вищої освіти на практиці, перевіряють документацію, консультують їх, надають методичну 

допомогу. 

 

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою літньої педагогічної практики в оздоровчий період є поглиблення 

професійно-педагогічних знань здобувачів вищої освіти і озброєння їх методикою виховної 

роботи з дітьми в літній період. 

Завдання літньої педагогічної практики: 

- виробити у здобувачів вищої освіти вміння і навички самостійної роботи з дітьми в 

умовах літніх канікул; 

- озброїти здобувачів методами і прийомами виховання молодших школярів в умовах 

літньої праці та відпочинку; 

- виховувати відповідальне ставлення до проведення виховної роботи з дітьми; 

- розвивати творчі здібності при організації і проведенні занять в гуртках, секціях, 

клубах за інтересами; 

- встановлювати педагогічні правильні відносини з дітьми в специфічних умовах 

табірної зміни. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

На початку практики здобувачі вищої освіти отримують інструктаж з охорони праці, 

наказ керівника закладу вищої освіти про проведення практики, тривалість робочого часу 
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здобувачів вищої освіти на практиці, обов’язки здобувачів вищої освіти, завдання керівників 

практики від кафедри та бази практики під час її проходження. 

Основні обов’язки здобувачів вищої освіти при проходженні практики:  

• одержати від керівника практики консультацію з проходження практики і оформлення 

всіх необхідних документів; 

• своєчасно прибути до місця проходження практики; 

• суворо дотримуватись вимог правил охорони праці та техніки безпеки. 

Підсумки літньої педагогічної практики підводяться на конференції з участю всіх 

здобувачів вищої освіти, керівників практики у вересні. Учасники конференції виступають з 

пропозиціями щодо вдосконалення організації виховної роботи, дозвілля для дітей влітку, 

підготовки та проведення літньої педагогічної практики. 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ  

 

1. Ознайомлення з умовами роботи, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями 

літнього оздоровчого табору. 

2. Планування роботи загону на зміну. 

3. Організаційно-педагогічна робота. 

4. Проведення творчої виховної діяльності за різними напрямками виховної роботи 

(моральне, трудове, економічне, фізичне, гігієнічне, естетичне, громадянське). 

5. Загартування організму дітей. 

6. Дотримання правил техніки безпеки. 

7. Організація дозвілля дітей. 

8. Випуск стінгазети. 

9. Індивідуальна робота. 

10. Робота з батьками. 

В процесі літньої педагогічної практики здобувачі вищої освіти повинні виконати 

такі види діяльності: 

- ознайомитися з умовами роботи оздоровчого табору, правилами внутрішнього 

розпорядку, традиціями табору, планами виховної роботи; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, розпоряджень адміністрації 

оздоровчого табору, керівників практики; 

- слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки, охорони праці; 

- вивчати специфіку прояву вікових та індивідуальних особливостей вихованців, стану 

їх здоров’я, умов життя вихованців; 
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- організовувати колективну творчу діяльність (пізнавальну, трудову, спортивно-

оздоровчу, естетичну, екологічну); 

- сумлінно готуватися до проведення загально табірних справ, виховних годин в загоні; 

- проводити санітарно-гігієнічну роботу та роботу з самообслуговування; 

- проводити індивідуальну виховну роботу з дітьми; 

- вести педагогічний щоденник. 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1.Белікова В.В. Програма та методичні вказівки до педагогічної практики / за заг. ред. 

О.Е.Коваленко. Харків: УІПА, 2015. 43 с. 

2.Виноградова Т.В. Книга класного керівника. Харків: Вид. група «Основа», 2016. 128 

с. 

3.Виховна система школи / упоряд. В.В.Григораш. Харків: Вид. група «Основа», 2015. 

128 с. 

4.Гребенькова А.О. Довідник класного керівника: 1-4 класи. Харків: «Ранок», 2016. 192 

с. 

5.Державний стандарт початкової освіти: Постанова кабінету Міністрів України від 

21.02.2018 № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF. 

6.Концепція Нової української школи. URL: 

https://www.kmu.gov.ua/storage/app/media/reforms/ukrainska-shkola-compressed.pdf. 

7.Мороз І.В., Ярошенко О.Г. Педагогічна практика студентів у загальноосвітніх 

навчальних закладах: навч. посібник. К., 2015. 90 с. 

8.Педагогічна практика в початковій школі: навчально-методичний посібник / за ред. 

О.Б.Будник. Івано-Франківськ: ПП Бойчук А.Б., 2016. 320 с. 

9. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник / уклад. А.В.Іванченко, 

О.А.Дубасенюк, А.А.Сбруєва, О.Є.Антонова. Житомир: Житомир. держ. ун-т, 2015. 126 с. 

10. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93. 

11. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

12. Сергійчук О.М., Скутіна В.І., Онищенко Н.П. Організація педагогічної практики у 

педагогічному університеті: навчально-методичний посібник для студентів, магістрантів 

педагогічних університетів. Переяслав-Хмельницький, 2015. 47 с. 
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17. Соловей М.І. Організація педагогічної практики в кредитно-модульній системі 

навчання. К., 2016. 106 с. 

Допоміжна 

1. Бех Т.Д. Проблема методів виховання у сучасній школі. Педагогіка і психологія. 1996. № 

4. С. 136-140. 

2. Вовченко І.І., Кутек Т.Б. Педагогічна практика в школі. Житомир: ЖДУ, 2007. 48 с. 

3. Григорчук Т.В., Іова В.Ю., Красномовець Л.В. Веселкове дитинство (Технології виховної 

роботи з молодшими школярами): навч.-метод. посіб. Кам’янець-Подільський: Абетка, 2001. 116 

с. 

4. Дрозденко К.С. Психолого-педагогічна характеристика особистості учня. Позакласний 

час. 2001. № 19-20. С. 3-14. 

5. Кузьмінський А. І. Педагогіка: завдання і ситуації. К.: Знання-Прес, 2003. 429 с. 

6. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Центр навчальної 

літератури, 2005. 232 c. 

7. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 667 c. 

8. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: навчальний посібник. К.: МАУП, 

2002. 176 c. 

9. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. К., 2007. 656 c. 

10. Науково-дослідна робота в закладах освіти: методичний посібник / уклад. Ю.О.Турапов, 

В.І.Уруський. Тернопіль: АСТОН, 2001. 140 с. 

11. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації. К.: Знання-Прес, 

2006. 423 с. 

12. Підгурська В.Ю. Педагогічна практика як важлива передумова становлення 

майбутнього вчителя-класовода. Вісник Житомирського державного у-ту. Педагогічні науки. 

Житомир, 2013. Вип. 68. С. 3-8. 

 

5 .  ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

 

Метою контролю за проведенням практики є виявлення й усунення порушень, 

недоліків і надання допомоги здобувачам вищої освіти з виконання програми практики. 

Контроль зі сторони університету здійснюється завідуючим кафедрою психології та 

педагогічної освіти та безпосередньо керівником практики. 

Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики. При цьому 

контролюються: відвідування здобувачами вищої освіти практики, виконання завдань 

індивідуального плану, складання звіту, своєчасність початку і закінчення практики. 
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6 .  ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  

 

Після закінчення літньої педагогічної практики в оздоровчому таборі здобувачі вищої 

освіти здають керівникам практики таку документацію: 

1. Щоденник педагогічної практики. 

2. Характеристику з оцінкою за літню педагогічну практику, завірену підписом 

директора табору та печаткою закладу. 

3. Письмовий звіт практиканта про роботу в оздоровчому таборі. 

4. Методичні розробки двох виховних заходів (у надрукованому виглядів – 14 шрифт, 

1,5 інтервал). 

Підсумки літньої педагогічної практики підводяться на конференції з участю всіх 

здобувачів та керівників практики у вересні. Учасники конференції виступають з 

пропозиціями щодо вдосконалення організації виховної роботи, дозвілля для дітей влітку, 

підготовки та проведення літньої педагогічної практики. 

 

 

7 .  ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

 

Присутність здобувачів вищої освіти є обов’язковою. Якщо здобувач вищої освіти не 

з’явився на практику без поважних причин (5 і більше разів), то він не може претендувати на 

оцінення результатів його діяльності під час практики 75 балів і вище. 

 

Орієнтовна оцінка видів діяльності 

 

№ Види діяльності Бали 

1 Якість оформлення щоденника  40 

2 Звіт про проходження практики 20 

3 Творче індивідуальне завдання 40 

 Всього 100 

 

Загальна оцінка з практики є сумарною оцінкою за видами її діяльності. Якщо один з 

видів діяльності оцінено в 0 балів, то й загальна оцінка з практики виставляється – 0 балів. 

Підсумкова оцінка практики може бути визначена за допомогою наступної шкали: 

 

“Відмінно” (90-100 балів): наявні всі необхідні документи з практики з усіма 

реквізитами; звіт написано самостійно з дотриманням формальних вимог; завдання практики 

виконані і висвітлені повністю; здобувачем вищої освіти продемонстрований високий рівень 

обгрунтування власних ідей, висновків, творчий підхід; звіт захищено успішно та отримано 

відповіді на запитання зі звіту. 
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“Добре” (82-89, 75-81 балів): наявні всі необхідні документи з практики, проте деякі 

реквізити відсутні; звіт написано самостійно, але деякі формальні вимоги порушені; завдання 

практики виконані і висвітлені не всебічно; здобувачем вищої освіти продемонстрований 

високий рівень обгрунтування власних ідей, висновків, проте вони суперечливі чи 

взаємовиключні; звіт захищено успішно, із зауваженнями. 

 

“Задовільно” (67-74, 60-66 балів): наявні всі необхідні документи з практики, проте 

деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт засновано на плагіаті без 

використання посилань та/або деякі формальні вимоги порушені чи недотримані взагалі; 

завдання практики виконані і висвітлені не в повному обсязі; здобувач вищої освіти 

продемонстрував схильність до механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони 

суперечливі чи взаємовиключні; звіт ледве захищено через малоадекватні відповіді на 

запитання для захисту. 

 

“Незадовільно” (35-59, 1-34 балів): відсутні один чи більше документів з практики, 

деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт повністю засновано на плагіаті 

без використання посилань та/або багато формальних вимог порушено чи недотримано 

взагалі; завдання практики пророблені і висвітлені не належним чином; здобувач вищої 

освіти продемонстрував схильність до механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони 

суперечливі, взаємовиключні і можуть бути майже не пов’язаними з матеріалами практики; 

звіт не захищено через неадекватні відповіді на запитання для захисту і слабку орієнтацію в 

матеріалах звіту. 

 



ДОДАТОК 1 

 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики 

 

ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 ІМЕНІ ПИЛИПА ОРЛИКА» 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

про виконання програми ____________________практики 

                                                        (вид практики) 

 

Здобувача вищої освіти_________________________________ 

                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи ____________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Освітній рівень _____________________ 

 

База практики _____________________________________________ 

                                                          (повна назва) 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики                                            Керівник практики від 

від бази практики                                              закладу вищої освіти 

____________________________                  __________________________ 
(посада, прізвище, ініціали)                                              (посада, прізвище, ініціали) 

 

 

Звіт захищений 

«_____» _______________201___р. 

______________________________ 

                                        (підпис) 

 

Миколаїв - 2019 

 

 

 

 

 



 

 10 

ДОДАТОК 2 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

Індивідуальне завдання на практику 

_______________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

Здобувач вищої освіти ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет _____________________________________________________________________ 

Кафедра _______________________________________________________________________ 

Освітній рівень _________________________________________________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки)_________________________________________________ 

                                                                     (назва) 

_________ курс, група ___________ 

 

Календарний план проходження практики 

 

 

№ 

з/

п 

Завдання 

Строк 

виконання 

завдання  

Примітка 

1 2 3 4 
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Керівники практики: 

від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» ___________ _______________________ 

                                                                                    (підпис)               ( прізвище та ініціали) 

      від підприємства, організації, установи _____________  ______________________ 

                                                                                                    (підпис)             (прізвище та ініціали) 

Здобувач вищої освіти _________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув (ла) на підприємство, організацію, установу 

Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 

    ______________________________________________________________________________ 

         (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)  

 

 

Вибув (ла) з підприємства, організації, установи 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

________________________________________________________________________________ 

                (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)  

 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 

________________________________________________________________________________________________ 

                       (назва підприємства, організації,  установи) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи      ________  ________________________ 

                                                              (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

            Печатка        «______» __________________  20 __ року 

 

Висновок керівника практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 

 про проходження практики 

_______________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  

                                                                               (словами) 

кількість балів _________________________________ 

   (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________  

Керівник практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 

____________ ______________________  

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

Примітка: Індивідуальне завдання – перший аркуш у звіті студента (двосторонній при роздрукуванні) 
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                 ДОДАТОК 3 

         Місце кутового штампа  

МКУ ім. Пилипа Орлика          

 

               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 

      ________________________________ 

       ________________________________ 

        

 ________________________________ 

        

 ________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

  

Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

 

направляємо на практику здобувачів вищої освіти ____ курсу, які навчаються за напрямом 

підготовки (спеціальністю) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 Назва практики ____________________________________________________________ 

  

Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року 

               по „___” ________________________________________   20 ___ року 

 

Керівник практики від кафедри ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

М.П.      Керівник  практики МКУ ім. Пилипа Орлика  _____________       ___________ 
                                                                                                                     (підпис)              (прізвище та ініціали)  
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ДОДАТОК 4 

Звіт керівника практики 

 

ЗВІТ 

________________________________________________________________________________ 

щодо керівництва __________ практикою здобувачів вищої освіти ____ курсу кафедри 

_______________ факультету ____________________________ 

Відповідно до наказу ректора МКУ ім. Пилипа Орлика мною з _____ до _____ 20__ 

року  здійснювалося керівництво виробничою практикою здобувачів вищої освіти у таких 

закладах (установах) ______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ здобувачів вищої освіти.  

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.  

Загальна характеристика та оцінка роботи здобувачів вищої освіти 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________. 

 

Підсумкова оцінка здобувачів вищої освіти за виробничу практику: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Практика засвідчила, що під час підготовки здобувачів вищої освіти необхідно 

звернути увагу на 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення виробничої 

практики 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Підпис _________________________ 

 

Дата ___________________________ 

 

 

 

 


