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 2 

 ВСТУП 

Програма вивчення «Організація педагогічної практики» складається  відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності Початкова 

освіта. 

Педагогічна практика – невід'ємна складова частина навчально-виховного процесу в 

коледжі.  

Дана програма визначає і регламентує діяльність студентів, викладачів у період 

проходження різних видів практики за час навчання в коледжі відповідно до Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджене наказом 

Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93.  

При написанні програми враховані рекомендації Міністерства освіти і науки, Головного 

управління вищої освіти та Інституту змісту та методів навчання по складанню програм 

практики студентів вищих навчальних закладів України. 

Предметом вивчення  «Організація навчальної практики»  є школа, процес навчання та 

виховання в початкових класах, яка завжди була найбільш стабільною структурною одиницею 

суспільства. За умов економічної, освітньої  та духовної кризи в суспільстві надзвичайно гостро 

постає потреба у нових, більш кваліфікованих кадрах  нового покоління.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Загальні основи педагогіки», «Історія педагогіки», 

«Психологія», «Методика навчання математики», «Методика навчання української мови», 

«Методика навчання основ здоров‘я», «Методика навчання літературного читання», 

«Методика навчання природознавства», «Методика навчання інформатики», «Фізична 

культура з методикою навчання», «Трудове навчання з практикумом», «Образотворче 

мистецтво з методикою навчання», «Музичне мистецтво з методикою навчання». 

 

  Мета та завдання навчальної дисципліни.  

  Метою педагогічної практики є: 

- оволодіння майбутніми педагогами формами, засобами, технологіями навчально-виховної 

роботи у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів; 

- розвиток у студентів умінь застосовувати у практичній діяльності знання з основ теорії 

педагогіки, психології та методики навчання, усвідомлення ними професійної значущості цих 

знань, виховання у студентів потреби постійного вдосконалення професійних знань, умінь, 

навичок та їх педагогічної майстерності; 

- розвиток творчої ініціативи кожного студента; 

- подальший розвиток дослідницьких умінь у конкретній професійній діяльності. 
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Основними завданнями є:   

- виховання у студентів любові до професії вчителя, прагнення до постійного професійного 

розвитку; 

- забезпечення умов для професійної адаптації студентів, залучення їх до активної діяльності в 

учнівських колективах; 

- закріплення і поглиблення знань студентів з психолого-педагогічних фахових дисциплін; 

- оволодіння засобами та методами застосування цих знань для розв’язання педагогічних 

завдань; 

- ознайомлення студентів із специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

- формування у практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних технологій 

навчання; 

- розвиток у практикантів уміння здійснювати виховну роботу, у тому числі на базі вивчення 

предмета із спеціальності; 

- формування у студентів творчого, дослідницького підходу до організації педагогічної 

діяльності, набуття ними вмінь здійснювати наукові дослідження з використанням ефективних 

методів і методик педагогічних досліджень, а також умінь здійснювати самоконтроль, 

самоаналіз і об’єктивну самооцінку власної педагогічної діяльності та діяльності вчителів і 

колег-практикантів; 

- оволодіння вміннями спілкуватися з вихованцями, їхніми батьками та педагогами; 

- вироблення у майбутніх педагогів самостійності у підготовці та проведенні різних форм і 

видів навчально-виховної роботи з вихованцями та особистої відповідальності за їх якість та 

ефективність; 

- сприяння розвитку та закріпленню особистісних властивостей студентів, які є передумовою 

формування їх педагогічної майстерності, індивідуального стилю професійної діяльності 

майбутніх фахівців. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

- навчальну програму початкової школи: зміст, структура, принципи побудови; 

- педагогічні вимоги до підручників початкової школи; 

-  про урок як основну форму навчання молодших школярів; 

- типи та структуру уроків; 

- вимоги до сучасного уроку; 

- схеми аналізів уроків; 

- позаурочні форми навчання молодших школярів; 
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- організацію роботи групи продовженого дня, зокрема самопідготовки молодших школярів; 

- мотиви учіння та пізнавальні інтереси молодших школярів; 

- індивідуальну та групову навчальну роботу з учнями; 

- критерії оцінювання учнівських робіт; 

- план виховної роботи вчителя початкових класів: зміст, структура, вимоги до побудови; 

- виховні можливості змісту навчального матеріалу (програм, підручників, збірок текстів 

тощо); 

- види ігор (рухливі, сюжетно-рольові, дидактичні тощо), можливості їх використання у 

вихованні молодших школярів; 

- види бесід (пізнавальні, етичні, естетичні тощо), методику їх проведення. 

вміти: 

- аналізувати завдання, зміст навчальної роботи у початковій школі; 

- відповідно до запропонованої схеми давати детальний психолого-педагогічний аналіз уроків 

учителя, студента-практиканта; 

- досліджувати пізнавальні інтереси учнів (навчальні, читацькі, ігрові), мотиви учіння 

молодших школярів; 

- розробляти план-конспект та проводити урок як основну форму організації навчання 

молодших школярів; 

- планувати та проводити позаурочні форми навчання учнів початкової школи; 

- виготовляти наочність, роздатковий дидактичний матеріал та доцільно використовувати їх у 

процесі проведення урочної та позаурочної навчальної роботи; 

- проводити індивідуальну  та групову навчальну роботу з учнями; 

- перевіряти зошити, враховуючи критерії оцінювання учнівських письмових робіт; 

- аналізувати завдання, зміст виховної роботи у початковій школі. 
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1. ВИДИ ПРАКТИКИ 

1.1. Відповідно до навчального плану студенти проходять такі види практики 

№ 

з/п 

Вид  практики  Час проходження 

практики 

Форма звітності 

1. Навчальна (польова практика). 

Практика з основ природознавства та 

краєзнавства. 

І семестр  (2 тижні) 

1,5 кредиту – 54 год 

Залік 

2. Педагогічна практика. Позакласна та 

позашкільна  виховна робота. 

ІІ семестр (2 год. на 

тиждень) 

1,5 кредиту – 54 год 

Залік 

3. Педагогічна практика. Спостереження 

за навчально-виховною роботою 

вчителя початкових класів. 

ІІ семестр (3 год. на 

тиждень) –  

2 кредити – 72 год 

Залік 

4. Навчальна (психолого-педагогічна 

практика). Спостереження за навчально-

виховною роботою вчителя-класного 

керівника в перші дні дитини в школі. 

ІІІ семестр (1 тиждень) 

1,5 кредиту – 54 год 

Залік 

5. Педагогічна практика. Пробні уроки, 

виховні години та інші види 

педагогічної діяльності. 

ІІІ семестр (5 год. на 

тиждень) 

4,0 кредити – 144 год 

Залік 

6. Виробнича практика. ІV семестр (4 тижні) 

7,5 кредитів – 270 год 

Диференційований 

залік 

 

На вивчення організації педагогічної практики відводиться  648_ години   18,0_ кредитів 

ЕСТS.  

 

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ  

2.1.  Навчальна (польова) практика. Практика з основ природознавства та 

краєзнавства. Завдання  навчальної практики. Розширення знань про предмети і явища 

природи, взаємозв‘язок між ними, а також між природою та діяльністю людини. Екскурсії в 

Ботанічний сад, Екологічний центр, Зоологічний музей Львівського національного 

університету імені Івана Франка, парки міста Львова, еколого-натуралістичний центр. 

 

2.2. Позакласна та позашкільна  виховна робота. Спостереження та аналіз окремих видів 

позакласної роботи, що проводять учителі школи: виховні години, гурткова робота.  

Планування окремих видів групових та масових форм роботи, які відповідають 

особливостям навчання у початковій школі, спільно  з учителем.  Підготовка та проведення 

запланованої позакласної виховної години. Позашкільна робота у Будинках школяра, Центр 

творчості дітей та юнацтва, еколого-натуралістичні центри та інші.  
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2.3.  Педагогічна практика. Спостереження за навчально-виховною роботою вчителя 

початкових класів.  

  Ознайомитися з методичними рекомендаціями з практики. Підготуватися до зустрічі з 

учнями і класним керівником. Ознайомлення з навчально-виховною роботою школи, із 

науково-дослідною роботою вчителів школи. Участь у навчально-виховній роботі класу. 

Спостереження уроків та позаурочних заходів, які проводитимуть найбільш кваліфіковані 

педагоги.  

Кожна підгрупа студентів спостерігає та аналізує протягом семестру таку кількість 

уроків з навчальних предметів: 

- Українська мова (літературне читання, навчання грамоти) –  3 уроки. 

- Математика                                                                                    3 уроки. 

- Природознавство                                                                           1 урок. 

- Я у світі                   1 урок  

- Інформатика                                                                                   1 урок. 

- Трудове навчання                                                                          1 урок. 

- Основи здоров‘я                                                                            1 урок. 

- Музичне мистецтво                                                                       1 урок. 

- Фізичне виховання                                                                        1 уроки. 

- Образотворче мистецтво                                                              1 уроки. 

- Група продовженого дня                                                              2 год. 

 

2.4.  Навчальна (психолого-педагогічна практика). Спостереження за навчально-

виховною роботою вчителя-класного керівника в перші дні дитини в школі. Перші дні 

дитини в школі:   знайомство з педагогічним колективом і основними напрямами його роботи. 

Особливості молодших школярів та їх врахування у навчально-виховній роботі. Педагогічна 

діагностика в роботі учителя і класного керівника. Методика проведення етичної бесіди з 

молодшими школярами. Робота класного керівника з батьками учнів. Планування виховної 

роботи в класному колективі.  

Під час практики студенти виступають у ролі спостерігачів та помічників учителя 

першого класу.  

У зміст практики входить:  

 спостереження за організацією навчально-виховного процесу в перші дні навчання 

дитини; 

 надання допомоги вчителю в підготовці до зустрічі першокласників; 

 виявлення рівня знань, умінь, навичок першокласників; 
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 надання допомоги вчителю у виготовленні наочних посібників, проведенні перерв, 

відправленню дітей додому; 

 ведення щоденника спостережень; 

 творчий  звіт. 

Кожний день практики завершується підведенням підсумків.   

За результатами  педагогічної практики «Перші дні дитини в школі» студент дає  

керівнику підгрупи  щоденник практики із занотованими спостереженнями перших днів дитини 

в школі. 

 

2.5. Педагогічна практика. Пробні уроки,  виховні години та інші види педагогічної 

діяльності.  

Завданням цієї практики є проведення студентами пробних уроків з навчальних 

дисциплін, передбачених навчальним планом початкової школи.  

Орієнтовний розподіл уроків, які мають провести студенти: 

1. Українська мова  (навчання грамоти)  –  1 урок. 

2. Літературне читання –  1 урок. 

3. Математика – 2 уроки. 

4. Я у світі або природознавство – 1 урок. 

5. Образотворче мистецтво або трудове навчання – 1 урок. 

6. Основи здоров‘я або фізкультура  – 1 урок. 

 

Одночасно студенти залучаються до проведення інших видів педагогічної практики. 

Кожен студент має провести 7 пробних уроків з різних навчальних предметів та 

1 позаурочну годину чи виховний захід, 2 – 3 веселі перерви.  

 

2.6. Виробнича практика. Студенти скеровуються у базові школи або у школи за місцем 

проживання (з можливістю подальшого працевлаштування) на робочі місця вчителів 

початкових класів. 

Для методичного керівництва і контролю за роботою практикантів у школах 

призначається керівник з числа викладачів Педагогічного коледжу (переважно той, хто керував 

попередніми видами практики) та досвідчені вчителі базових шкіл.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

3.1.  Навчальною (польовою) практикою керують викладачі фахових дисциплін коледжу. 

Навчальна група ділиться на дві підгрупи. 

3.2.  Педагогічна практика. Пробні уроки, виховні години та інші види педагогічної діяльності. 

Позакласна та позашкільна виховна робота – навчальні групи діляться  на підгрупи в кількості  

5-6 студентів у кожній. 

Керівниками підгруп практикантів призначаються викладачі педагогіки та фахових 

дисциплін початкової освіти.  

3.3. Навчальна (психолого-педагогічна практика). Спостереження за навчально-виховною 

роботою вчителя-класного керівника в перші дні дитини в школі – навчальні групи діляться на 

підгрупи в кількості  по  8-10  студентів у кожній. 

3.4.  На кожен семестр складається конкретний план організації практики та графік 

проведення показових занять. 

3.5.  На початку практики студенти проходять інструктаж з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  

3.6.  У коледжі ведеться така документація з педагогічної практики: 

- Наскрізна  програма педагогічної практики. 

- Робоча програма з педагогічної практики. 

- Семестрові плани і графіки проведення практики. 

- Розклад педпрактики. 

- Журнал обліку педагогічної практики (окремий на кожну академічну групу за весь 

період навчання). 

- Накази про скерування студентів на практику. 

- Накази про оплату працівникам базових установ. 

3.7.  Під час кожного виду практики студент разом з керівником підгрупи практикантів 

розробляє індивідуальний план, веде щоденник та іншу документацію за програмою кожного 

виду практики. 

  У щоденнику відображають: 

- відомості про базу практики; 

- спостереження за роботою вчителя і своїх однокурсників, спостереження за класом та 

окремими учнями; 

- спостереження за учнями в перші дні дитини в школі, за позакласною та позашкільною 

виховною роботою; 

- аналіз змісту, методів і форм організації навчально-виховної роботи на уроках та в 

позаурочний час. 
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4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

4.1. Підсумки практики проводяться у базових навчально-виховних закладах та під час 

заліку. За результатами кожного виду практики студентам виставляється залік, який заноситься 

у навчальний журнал, залікову відомість та залікову книжку студента і враховується 

стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з оцінками з інших 

навчальних дисциплін. 

4.2.  Звіт з виробничої практики захищається студентом перед комісією, призначеною 

директором коледжу. До складу комісії входять керівники підгруп практикантів, викладачі 

фахових дисциплін, заступник директора з навчально-виробничої роботи. 

Комісія приймає залік згідно з розкладом чи протягом перших десяти днів після закінчення 

безперервної  практики. Підсумки практики обговорюються на педраді. 

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право проходження 

практики повторно при виконанні умов, визначених коледжем. Студент, який у підсумку 

отримав незадовільну оцінку з практики, відраховується з Коледжу. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ПЕДАГОГІЧНОЮ ПРАКТИКОЮ 

5.1.  Директор Педагогічного коледжу: 

- забезпечує загальне керівництво і здійснює контроль за проведенням педагогічної практики; 

- укладає договори з базами педпрактики; 

- затверджує семестрові плани і графіки практики; 

- візує і подає ректору проект наказу на оплату за педагогічну практику працівникам базових 

шкіл; 

- розглядає і подає ректору проект наказу про скерування студентів на практику. 

 

5.2. Завідувач навчально-виробничої практики:  

- добирає бази для проведення педагогічної практики та узгоджує їх з Управлінням освіти і 

науки облдержадміністрації; 

- складає семестрові плани і графіки проведення та розклад практики, графіки консультацій і 

доводить їх до відома викладачів та студентів; 

- до початку практики організовує інструктаж з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності; 

- здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю усіх осіб, які беруть участь в 

організації та проведенні педагогічної практики; 

- контролює оформлення документації на оплату працівникам, які залучені до керівництва 

педагогічною практикою; 

- готує пропозиції до заохочення викладачів, працівників закладів освіти, студентів; 
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- організовує прийом заліків з педагогічної практики; 

- спільно з викладачами виставляє студентам підсумкові оцінки за практику і представляє для 

затвердження на педраді; 

- разом з викладачами проводить конференції з питань педагогічної практики (настановну та 

підсумкову). 

 

5.3. Керівник підгрупи практикантів: 

- спільно з адміністрацією базового закладу проводить інструктивно-методичну роботу з 

працівниками, які приймають участь у практиці, розподіляє студентів за класами, 

затверджує індивідуальні плани роботи та конспекти уроків, які проводять студенти; 

- здійснює організацію, безпосереднє керівництво і контроль за роботою практикантів своєї 

підгрупи; 

- спостерігає за роботою практикантів з учнями, аналізує і оцінює її, узгоджуючи з вчителем; 

-  підводить підсумки практики: готує студентів до підсумкової конференції, перевіряє і 

аналізує звітну документацію студентів, готує виставки методичних розробок до 

підсумкової конференції; 

- представляє характеристики студентів; 

- надає науково-методичну допомогу базовим закладам. 

 

5.4.   Керівник школи: 

-   знайомить практикантів з школою, плануванням навчально-виховної роботи, документацією, 

правилами внутрішнього розпорядку; 

- забезпечує необхідні умови для успішного проведення практики і здійснює загальне 

керівництво нею; 

-   вибірково спостерігає та аналізує роботу студентів, вчителів школи; 

-   подає тарифікаційні матеріали на працівників, залучених до педпрактики. 

 

5.5. Вчителі школи: 

- знайомлять практикантів з плануванням навчально-виховної роботи; 

- проводять показові уроки та заняття; 

- визначають теми уроків і позакласних занять практикантів, консультують їх, перевіряють 

конспекти пробних уроків і занять, дають згоду на їх проведення; 

-  присутні на пробних уроках та заняттях, беруть участь у їх обговоренні, оцінюють 

проведення уроків;  

- знайомлять практикантів з класною документацією (планування, журнал, тощо), залучають 

їх до індивідуальної роботи з учнями; 
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- складають і дають характеристику практикантів, знайомляться з веденням щоденника та 

інших документів і беруть участь у конференції за підсумками педагогічної практики. 

 

5.6. В період проходження педагогічної практики студенти-практиканти зобов'язані: 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку школи, вимоги керівників практики, 

слідкувати за дотриманням правил техніки безпеки і охорони праці, бути прикладом 

ввічливості, організованості, дисциплінованості; 

- виконувати всі види робіт, які передбачені програмою педагогічної практики; якісно 

готуватись до проведення навчально-виховної роботи з учнями; складати конспекти чи 

розгорнуті плани уроків; узгоджувати їх з учителем і затверджувати у викладача-керівника 

підгрупи практикантів; 

-   бути присутнім на всіх заняттях, які передбачені педагогічною практикою згідно з планом;   

брати активну участь в аналізі занять та інших форм роботи з дітьми, вести щоденник 

встановленого зразка. 
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6. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Іванченко А. В., Дубасенюк О. А., Сбруєва А А., Антонова О. Є. Педагогічна практика. 

Навчально-методичний посібник. / А.В.Іванченко, О.А. Дубасенюк, А.А. Сбруєва,               О.Є. 

Антонова. – Житомир, 2005. – 64 с. 

2. Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої 

освіти усіх типів та форм власності (наказ МОН України від 14.04.2008 р. № 319, 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 6 травня 2008 року за №383/15074), згідно якої 

у кінці навчального року на кожного учня 1-го класу учитель складає характеристику, яка 

заноситься до особової справи учня (п. 5.2 Інструкції). 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 2009 р. №1121 «Про затвердження 

Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»).  

організації гарячого харчування; 

облаштуванню кімнат для відпочинку (сну); 

приміщень для організації рухливих ігор, щонайменше одного на паралель класів; 

обладнанню відокремлених туалетів (вбиралень); 

обладнанню відокремлених гардеробів з обов’язковим виділенням секцій для кожного класу 

тощо. 

4. Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 р. № 572 «Типові 

навчальні плани початкової школи». 

5. «Положення про індивідуальну форму навчання в ЗНЗ» затверджене наказом МОНУ від 

20.12.2003р №732. 

6. Постанова МОН України від 05.07.2004 «Про затвердження Державного стандарту 

початкової загальної освіти для дітей, які потребують корекції фізичного або розумового 

розвитку». 

7. Лист МОН України від 10.12.04 № 1/9-633, про організацію необхідних умов для учнів 1 

класу . 

8. Лист МОН молодьспорту України від11.09.2007№1/9532 «Вимоги до ведення класного 

журналу в1-4 класах ЗНЗ». 

9. Лист Міністерства освіти і науки України від 06.02.2008 р. № 1/9-61, «Зміст та форма 

проведення навчальних екскурсій для учнів початкових класів». 

10. Постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження 

Державного стандарту початкової загальної освіти». 

11. Лист МОН молодьспорту України від 19.08.2011р.№1/9-634 « Про забезпечення взаємодії в 

освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку і молодшого шкільного віку». 
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12. Наказ МОН, молоді і спорту України від 30.08.2011 № 996 "Орієнтовні вимоги до 

оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів 

інваріантної складової навчального плану" (додатки 1 - 12). 

13. Наказ МОН, молоді і спорту України від 12.09.2011 р. «Про навчальні програми для 1-4 

класів загальноосвітніх навчальних закладів» та лист МОН, молоді і спорту України від 

23.05.2012 №1/9-399 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 

2012/2013 навчального року». 

14. Підручникам для 1,2 класів – переможцям Всеукраїнського конкурсу надано гриф 

«Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України» надано відповідно до 

наказу МОНмолодьспорту України від 07.02.2012 р. № 118 «Про надання грифа навчальній 

літературі». 

 

Інформаційні ресурси 

1. Навчальні програми для початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів розміщені 

на сайті МОНмолодьспорту України: www.mon.gov.ua та Інституту інноваційних технологій і 

змісту освіти: www.iitzo.gov.ua.  

 

7. Форма підсумкового контролю успішності навчання – диференційований 

залік   

 

8.  Засоби діагностики успішності навчання    

За проведені уроки, виховний захід практиканту виставляється оцінка. Аналізи  проведених 

та спостережуваних  уроків записуються у щоденнику.  Після завершення практики студент 

опрацьовує зібраний матеріал і складає звіт, у якому подає аналіз всіх напрямів своєї роботи під 

час безперервної практики. Звіт з безперервної практики захищається студентом перед 

комісією, призначеною директором коледжу.   

 
 

http://www.iitzo.gov.ua/

