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ВСТУП 

 

Практика здобувачів вищої освіти є невід‟ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Практика передбачає отримання 

здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне 

практичне навчання здобувачів вищої освіти. Строки проведення практик 

визначені у навчальному плані. 

Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі отриманих у закладі вищої освіти знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Дана наскрізна програма складена на підставі і відповідно до Положення 

«Про проведення практики студентів Вищих навчальних закладів», 

затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 

1993 року, та Положення «Про проведення практики здобувачів вищої освіти у 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та 

послідовність її проведення при одержання потрібного достатнього обсягу 

практичних знань відповідно до різних освітнього ступеня. 
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I. ВИДИ ПРАКТИК 

Навчальним планом підготовки фахівців галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 013 «Початкова освіта» освітнього 

ступеня «бакалавр» передбачені такі види практик: 

№ 

п 

Вид практики Курс Семестр Кількість 

ECTS 

кредитів 

Кількість 

годин 

1 Пропедевтична (ознайомча) 

практика 

 

1 2 9 270 

2 Літня педагогічна практика в 

оздоровчий період 
3 6 6 180 

2 Виробнича практика в закладах 

освіти 
2, 3, 4 4, 6, 8 33 990 

 

Наскрізна програма є основним документом, який визначає обсяг, строки 

і загальний порядок проведення практики здобувачів вищої освіти. 

Після проведення практики керівники практик від освітнього закладу 

складають письмовий звіт про виконання програми практики та вказують обсяг 

виконаної роботи в процесі її проходження. В звіті повинні висвітлюватись такі 

питання: 

1. Завдання, місце та час проведення практики. 

2. Умови та особливості проходження практики. 

3. Дотримання здобувачами вищої освіти правил з техніки безпеки. 

4. Ступінь і якість виконання практики здобувачами вищої освіти. 
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II. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ 

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

У результаті здобувач вищої освіти оволодіває такими 

компетентностями:  

Інтегральна компетентність. Здатність розв‟язувати складні 

спеціалізовані задачі та практичні проблеми у професійно-педагогічній 

діяльності, що передбачають застосування теоретичних положень і методів 

педагогіки, психології та окремих методик навчання й характеризуються 

комплексністю і невизначеністю умов. 

КЗ-1. Загальнонавчальна.Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема інноваційними методичними підходами, сучасними 

системами, методиками, технологіями навчання, розвитку і виховання учнів 

початкової школи; чинним нормативним забезпеченням початкової освіти 

тощо. 

КЗ-2. Інформаційно-аналітична.Здатність до пошуку, оброблення й 

аналізу, систематизації й узагальнення інформації, зокрема професійно-

педагогічної, з різних джерел та формулювання логічних висновків. 

КЗ-3. Дослідницько-праксеологічна.Здатність виявляти, ставити і 

вирішувати проблеми, зокрема у процесі професійно-педагогічної діяльності. 

Здатність приймати обґрунтовані рішення, працювати автономно. 

КЗ-4. Комунікативна. Здатність спілкуватися державною мовою на 

офіційно-діловому рівні; володіти навичками нормативного літературного 

мовлення (його усною та писемною формою) у різних сферах комунікації. 

Здатність до розуміння чужих і продукування власних програм комунікативної 

поведінки, адекватних цілям, сферам, ситуаціям спілкування, активній 

взаємодії з іншими мовленнєвими суб‟єктами. Уміння застосовувати 

різновидамиі стилі мовленнєвого спілкування у ситуаціях запобігання й 

уреґулюванняконфліктів. 
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КЗ-6. Етична.Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил 

культури поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі 

загальнолюдських і національних цінностей, норм суспільної моралі; 

дотримуватися принципів педагогічної етики(професійної етики вчителя 

початкової школи). 

КЗ-7. Соціокультурна.Здатність застосовувати знання, пов‟язані з 

соціальною структурою і національною специфікою суспільства, 

особливостями соціальних ролей; здатність до орієнтування у соціальних 

ситуаціях,розуміння соціального контексту художніх творів Здатність діяти 

соціально відповідально і свідомо; спроможність ідентифікувати себе з 

цінностями професійного середовища; наявність професійної позиції 

вчителя.Здатність до цінування і поваги до різноманітності і 

мультикультурності; надання рівних можливостей учням різних 

національностей та різних розумових здібностей, толерантне ставлення до 

їхньої культурної спадщини, індивідуальних особливостей. 

КЗ-8. Міжособистісної взаємодії. Здатність до ефективної  

міжособистісної взаємодії; зокрема здатність успішно взаємодіяти з 

керівництвом, колегами, учнями та їхніми батьками; володіння алгоритмами 

конструктивного вирішення педагогічних конфліктів. Здатність працювати в 

команді, здатність до співпраці, групової та кооперативної діяльності. Здатність 

бути критичним і самокритичним, наполегливим щодо поставлених завдань і 

взятих зобов‟язань. 

КЗ-9. Адаптивна. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному 

середовищі та дії у нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають навчання, 

розвиток і виховання молодших школярів, спілкування з їхніми батьками,  

комунікації з адміністрацією школи й колегами. 

КЗ-10. Рефлексивна. Здатність ефективно йадекватно здійснювати 

рефлексивні процеси, що сприяє розвитку і саморозвитку учнів, творчому 

підходовідо освітнього процесу початкової школи. Здатність оцінювати 
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результати педагогічних впливів і забезпечувати якість діяльності навчання, 

розвитку й виховання учнів початкової школи; здатність до педагогічної 

рефлексії. 
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III. ПРОГРАМА ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) 

ПРАКТИКИ 

Пропедевтична (ознайомча) практика проходиться здобувачами вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта на першому курсі у другому 

семестрі. Програма пропедевтичної (ознайомчої) практики складена відповідно 

до освітньої програми підготовки бакалаврів, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальності 013 Початкова освіта. 

Пропедевтична практика проводиться в різних типах шкіл, які 

відповідають вимогам програми практики, мають необхідну навчально-

матеріальну та методичну базу і кваліфіковані педагогічні кадри. 

Здобувачі вищої освіти проходять пропедевтичну практику у базових 

школах міста Миколаєва та області. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета пропедевтичної практики: закріплення та поглиблення 

теоретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення дисциплін 

професійної підготовки, формування професійних компетенцій  майбутніх 

учителів початкової школи, розвитку внутрішньої установки на педагогічну 

професію (розвиток педагогічної позиції). 

Завдання пропедевтичної практики: 

– ознайомитися з освітнім процесом початкової школи; 

– поглибити і закріпити теоретичні знання з дисциплін професійної 

підготовки; 

– здійснювати спостереження за педагогічним процесом; 

– розвивати уміння аналізу уроків, навчальних занять, виховних заходів; 

– розвивати стійкий інтерес до професії вчителя, потреби в педагогічній 

самоосвіті; 

– формувати професійно-значущі якості особистості вчителя початкової 

школи; 

– сприяти виробленню оптимістичної професійної позиції та прагненню до 

професійного самовдосконалення й розвитку професійної компетентності. 
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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 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. 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ  

1. Ознайомлення з документацією вчителя (календарне планування, класні 

журнали, поурочні плани-конспекти, особові справи учнів. 

2. Ознайомлення з матеріальним обладнанням класної кімнати. 

3. Спостереження за організацією освітнього процесу у початковій школі. 

4. Складання аналізу відвіданих уроків. 

5. Визначення рівня сформованості вміння організувати своє робоче місце в 2-

4 класах початкової школи. 

6. Ознайомлення з наявним дидактичним матеріалом для розвитку творчих 

можливостей учнів. 

7. Ознайомлення здобувачів вищої освіти із заповненням журналу, щоденника. 

8. Визначення місця та доцільності використання ігор та ігрових ситуацій у 

початковій школі. 
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9. Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням початкової 

школи. Робота з шкільною документацією. 

10. Ознайомлення з формами і методами спільної роботи школи та сім‟ї.  

11. Ознайомлення з позакласною роботою початкової школи, з планами 

позакласної виховної роботи. 

12. Підготовка творчого індивідуального завдання. 

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. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  

Загальні вимоги до здобувачів вищої освіти під час проходження 

пропедевтичної практики: 

 – виконувати передбачені програмою практики завдання теоретичного та 

практичного характеру; 

 – вести облік виконаної роботи у щоденнику педагогічної практики; 

 – спостерігати за освітнім процесом початкової школи; 

 – підготувати звіт про виконану роботу. 

Пропедевтичну практику здобувачі вищої освіти проходять у 2-4 класах, де 

знайомляться з системою освітньої, позакласної роботи початкової школи 

загалом, з порядком ведення шкільної документації (календарним плануванням 

уроків у початкових класах; матеріальним обладнанням класної кімнати, 
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класного журналу, особових справ, планів позакласної виховної роботи, 

групи продовженого дня, щоденників та ін.); спостерігають за освітнім 

процесом. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

Послідовність звітування здобувачем вищої освіти така. 

Наступного дня після завершення пропедевтичної практики здобувачі 

вищої освіти здають керівнику практики всі звітні документи для їх 

попередньої оцінки. Упродовж 10 днів після завершення практики на кафедрі 

відбувається підсумковий залік, на якому здобувачі вищої освіти перед 

комісією захищають матеріали практики. Комісія призначається рішенням 

кафедри і складається з завідуючого кафедрою, провідного спеціаліста даного 

напрямку та керівника практики від кафедри. На заліку присутні всі здобувачі 

вищої освіти-практиканти.  

Для підведення підсумків практики та кінцевої оцінки роботи здобувачів 

вищої освіти-практикантів керівник практики інформує комісію про фактичні 

терміни початку та завершення роботи, склад групи здобувачів вищої освіти, 

які пройшли практику, їх дисципліну, а також з інших питань організації та 

проведення практики. До захисту практики допускаються здобувачі вищої 

освіти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно оформили 

звітну документацію. 

При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка 

керівників від бази практики і від кафедри та результати захисту підсумкової 

роботи практики.  

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Орієнтовна оцінка видів діяльності 

 

№ Види діяльності Бали 

1 Якість оформлення щоденника педагогічних спостережень 40 

2 Звіт про проходження практики 20 

3 Творче індивідуальне завдання 40 

 Всього 100 
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Загальна оцінка з пропедевтичної 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. 
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IV. ПРОГРАМА ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В 

ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 

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. 

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; 
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- 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. 

 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 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. 

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. 
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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; 

- 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. 

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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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. 

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. 
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V. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ 

ОСВІТИ 

Виробнича практика в закладах освіти проходиться здобувачами вищої 

освіти спеціальності 013 Початкова освіта на другому курсі у четвертому 

семестрі, третьому курсі у шостому семестрі та четвертому курсі у восьмому 

семестрі. Програма виробничої практики в закладах освіти складена відповідно 

до освітньої програми підготовки бакалаврів, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

спеціальності 013 Початкова освіта. 

Виробнича практика в закладах освіти проводиться в різних типах шкіл, 

які відповідають вимогам програми практики, мають необхідну навчально-

матеріальну та методичну базу і кваліфіковані педагогічні кадри. 

Здобувачі вищої освіти проходять виробничу практику у базових школах 

міста Миколаєва та області. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета виробничої практики в закладах освіти: вироблення і 

вдосконалення практичних вмінь та навичок, які необхідні майбутньому 

вчителю при організації освітньої роботи з дітьми. 

Основними завданнями педагогічної практики майбутніх учителів 

початкових класів є: 

- ознайомитися з основними напрямами та змістом педагогічної діяльності; 

- проаналізувати навчальні програми і підручники із фахових методик 

початкової школи; 

- планувати власну освітню і методичну роботу на період практики; 

- опанувати загальними прийомами роботи з дітьми молодшого шкільного 

віку, використовувати індивідуальний підходу у роботі з ними; 

- формувати уміння і навички розв‟язання типових соціально-педагогічних 

ситуацій, які виникають у роботі з учнями; 

- розвивати уміння самостійно використовувати теоретико-методичні 

знання у освітній практиці; 
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- аналізувати результати педагогічної діяльності; 

- проектувати розвивальне освітнє середовище у початковій школі; 

- використовувати інноваційні педагогічні технології у практичній 

діяльності; 

- виконувати функції класного керівника; 

- брати участь у проведенні батьківських зборів, конференцій, лекторіїв, 

консультування батьків щодо підвищення рівня їхньої педагогічної культури, 

діагностування рівня вихованості дитини; 

- налагоджувати суб‟єкт-суб‟єктну взаємодію з учнями початкових класів, 

їхніми батьками, колегами; 

- планувати методичну і науково-дослідницьку діяльність щоденника 

практики та іншої документації; 

- вивчити кращий досвід роботи педагогів школи; 

- брати участь у засіданнях ради школи, методичних об‟єднаннях класних 

керівників і предметних комісій. 

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 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. 

Від проходження виробничої практики звільняються здобувачі, які працюють 

вчителями початкових класів у початковій школі і мають відповідний запис про це 

у трудовій книжці. 
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ЗМІСТ ПРАКТИКИ  

План виробничої практики в закладах освіти: 

І. Організаційне заняття. 

Ознайомлення здобувачів вищої освіти із завданнями та змістом виробничої 

практики. Обговорення змісту й організаційного плану роботи. 

ІІ. Розподіл практикантів за школами та робочими групами. 

Ознайомлення з методикою майбутньої роботи, порядком ведення робочих 

зошитів педагогічної практики, спостережень і нотаток, збору й обробки 

матеріалів. 

ІІІ. Зміст навчальної роботи. 

1. Ознайомитися: 

– з місцем проходження педпрактики (школою, її історією, традиціями, 

освітніми та виховними функціями); 

– з системою освітньої, позакласної та позашкільної роботи основної школи в 

цілому, з порядком ведення шкільної документації (з бесіди директора школи чи 

заступників директора з навчальної і виховної роботи); 

– документацією школи (календарним плануванням уроків у початкових 

класах; матеріальним обладнанням класної кімнати; оформлення та ведення 

класного журналу, особових справ, планів позакласної виховної роботи, групи 

продовженого дня, щоденників, протоколів та ін.); 

– з специфікою методики роботи вчителів початкових класів певного класу (2 

– 4 кл.); 

– роботою методичного кабінету початкової ланки освіти та змістом роботи 

методичних об'єднань вчителів початкових класів; 

– із специфікою позакласної роботи. 

2. Вивчити: 

– зміст календарних і тематичних планів уроків вчителя початкових класів, 

плану його позакласної роботи; 
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– анатомо-фізіологічні, психологічні й індивідуальні особливості 

класного колективу, зокрема педагогічно занедбаних учнів і тих, хто має високий 

рівень знань, умінь і навичок; 

– досвід роботи вчителів з теми, яка розробляється в курсовій роботі з 

фахових методик. 

3. Формувати навички й уміння майбутньої педагогічної діяльності: 

– планування освітнього процесу та проведення уроків з різних навчальних 

дисциплін; 

– відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів; 

– підготовка і проведення не менше 20 уроків з різних дисциплін у 

закріпленому класі; 

– підготовка і проведення уроків із додаткової спеціалізації; 

– самостійна підготовка та проведення 2-3 залікових уроків різних типів; 

– підготовка дидактичного матеріалу до залікових уроків; 

– проведення психолого-педагогічних спостережень; 

– проведення індивідуальних бесід з учнями; 

– участь у батьківських зборах; 

– участь у роботі методичних об'єднань учителів початкових класів, 

семінарах, засіданнях педагогічної ради школи, в підсумкових конференціях з 

виробничої практики. 

4. Зміст позакласної роботи: 

– ознайомитися з змістом та особливостями позакласної та виховної роботи в 

закріпленому та паралельних класах (планування, методика, особливості 

педагогічної майстерності вчителів); 

– підготувати та провести виховну роботу з учнями в закріпленому класі 

згідно з планом роботи вчителя; 

– опанувати знаннями та вміннями з питань підготовки та проведення 

позакласної роботи: вечорів (ранків), бесід, диспутів, екскурсій; газет та ін., а отже 

спільно з учителем підготувати виховний захід: українознавчого спрямування 

(«Роде мій красний», «Верба та калина – символи України» тощо); пізнавального 
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змісту (КВК , «Поле чудес» та ін.); рухливі ігри та розваги («Козацькі 

забави», «Конкурс спритних і сміливих» та ін.) – в класі, у групі продовженого дня; 

– провести виховну годину; 

– здійснювати контроль за поведінкою та спілкуванням учнів; 

– проводити індивідуальні бесіди з учнями; 

– виконувати індивідуальні творчі завдання; 

– збирати матеріал для психолого-педагогічної характеристики учня. 

IV. Виконання індивідуальних завдань з метою надбання здобувачами 

вищої освіти вмінь і навичок самостійного розв‟язання науково-творчих завдань у 

руслі обраної професії та вдосконалення умінь і навичок з фахових методик. 

V. Перевірка робочих зошитів виробничої практики та напрацьованих 

матеріалів. 

VI. Підсумкова конференція. 

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. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  

Основними звітними документами з виробничої практики є: 

1. Індивідуальне завдання на практику. 

2. Щоденник практики - зошит, у який здобувач має занотовувати усю 

інформацію про свою діяльність. У щоденник мають бути занесені аналізи 

відвіданих уроків та інші види робіт. Записи повинні робитися щоденно, бути 

обґрунтованими і розгорнутими.  
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3. Три поширені конспекти уроків (на вибір здобувача). 

4. План-конспект одного виховного заходу. 

5. Психолого-педагогічну характеристику учня. 

6. Звіт практиканта. Стисле повідомлення про виконану здобувачем роботу за 

період практики. Оформлюється на аркуші паперу форматом А-4 друкованим 

текстом, підписується здобувачем, керівником практики. 

7. Характеристика на практиканта від керівника практики. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

Оцінювання діяльності здобувача вищої освіти під час проходження 

виробничої практики здійснюється за такими критеріями: 

 – активність, творчість, якість виконання роботи; 

 – результати аналізу освітнього процесу; 

 – результати аналізу роботи вчителів; 

 – якщо здобувач вищої освіти не з‟явився на виробничу 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. 

При виставленні загальної оцінки з виробничої практики враховуються 

оцінки за всі види діяльності здобувача-практиканта: 

– її виставляє керівник від кафедри з фаху; 

– її виставляє керівник від кафедри з фаху; 

– її виставляє її виставляє керівник від 

кафедри з психології; 

– її виставляє її виставляє керівник від кафедри з 

фаху; 

Оцінка з виробничої практики прирівнюється до семестрової оцінки з 

будь-якого предмету і може бути не більшою за 100 балів, які за видами 

діяльності практиканта розподіляються так: 
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Орієнтовна оцінка видів діяльності 

 

№ Види діяльності Бали 

1 Навчальна робота 50 

2 Позакласна робота 10 

3 Виховна робота 30 

4 Оцінка за характеристику учня 10 

 Всього 100 

Загальна оцінка з пропедевтичної 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. 
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VI. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

“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. 

“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; 
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звіт не захищено через неадекватні відповіді на запитання для захисту і 

слабку орієнтацію в матеріалах звіту. 
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Додаток 1 

ДОГОВІР №___________ 

на проведення практики здобувачів вищої освіти 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

місто Миколаїв      “______” _________________20___ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» (далі ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»), в 

особі ректора Матвієнко Людмили Павлівни, що діє на підставі Статуту ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика» і, з другої сторони __________________________ 
                                                                                                                                    (назва підприємства, організації, установи) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(далі – база практики), в особі __________________________________________ 
                                                           (посада,

 

______________________________, що діє на підставі _____________________ 
прізвище та ініціали)

                                         
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

 

уклали між собою цю угоду на проведення практики здобувачів вищої освіти: 

 

1. База практики зобов‟язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» 

на практику згідно з календарним планом: 
 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Курс Вид практики Кількість 

студентів 

Строки 

практики 

1      

2      

3      

4      

      

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для використання здобувачами вищої освіти 

програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на 

кожному робочому місці. Проводити обов„язкові інструктажі з охорони праці: 

ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти-

практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 
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1.5. Надати здобувачам вищої освіти-практикантам і керівникам практики 

від ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» можливість користуватись 

лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти-

практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього 

розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад вищої освіти. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного здобувача 

вищої освіти-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним 

звіту. 

1.8. Додаткові умови: 

 Дана Угода укладена терміном на 3 роки. 

2. Заклад вищої освіти зобов‟язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для 

погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список 

здобувачів вищої освіти, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової 

дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні 

комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами 

вищої освіти під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов„язків 

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю 

України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, 

вирішуються у встановленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця 

практики згідно з календарним планом. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика». 

4. Місце знаходження сторін і розрахункові рахунки: 
 

ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»:      База практики: 
 

54003 м. Миколаїв, вул. Котельна, 2   _____________________________ 

тел.: (0512) 55-07-36   _____________________________ 

Код ЄДРПОУ 37992250   _____________________________ 

р / р 26004455006259  _____________________________ 

МФО 300528   _____________________________ 

  _____________________________ 

 

Підписи та печатки: 

ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»: 

___________                Матвієнко Л. П. 
        (підпис)                                         (прізвище та ініціали) 

База практики: 
_________   _________________________ 
      (підпис)                              (прізвище та ініціали) 
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М.П. “____” ________ 20__ року 
 

М.П. “_____” ________ 20___ року 

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 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівники практики: 

від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» ___________ _______________________ 
                                                                                                   (підпис)               ( прізвище та ініціали) 
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      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» 
____________ ______________________  
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        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

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

Додаток № 3 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

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) 
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