1. ВСТУП
Педагогічна практика – невід’ємна складова частина навчальновиховного процесу в коледжі.
Дана програма визначає і регламентує діяльність студентів, викладачів в
період проходження різних видів практики за час навчання в коледжі
відповідно до Положення про проведення практик здобувачів фахової
передвищої та вищої освіти ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського
національного університету імені Івана Франка», протокол № 8 від
16.08.2021 р.
Тривалість та терміни проходження визначається навчальним планом.
Навчальний план спеціальності 013 Початкова освіта в І та ІІ, ІІІ, IV
семестрах передбачає такі види та тривалість проходження педпрактики:
№
Вид практики
з/п
1. Навчальна (ознайомча)
практика.
2.

3.

4.

Час проходження
практики
І семестр
(1 тиждень)
3 кредити – 90 год.
ІІ семестр (3 год. на
тиждень) –
2 кредити - 60 год.

Форма звітності
Диференційований
залік

Навчальна (психологоДиференційований
педагогічна) практика.
залік
Спостереження за навчальновиховною роботою вчителя
початкових класів.
Навчальна
(педагогічна) ІІІ семестр (4 год. на Диференційований
практика.
Пробні
уроки,
тиждень)
залік
виховні години та інші види
4,0 кредити – 120
педагогічної діяльності.
год.
Виробнича практика.
ІV семестр (4 тижні) Диференційований
6 кредитів – 180 год.
залік

Бази проведення практик – початкові класи загальноосвітніх шкіл,
ліцеї, навчально-виховні комплекси «школа-садок», «школа-гімназія»
міста Львова та області, інших областей, еколого-натуралістичні центри,
Зоологічний музей ЛНУ ім. І. Франка.
За підсумками кожної педагогічної практики студентам виставляється
диференційований залік. Підсумки педпрактики обговорюються на спільному
засіданні циклових комісій педагогічно-психологічних та соціологічних
дисциплін, фахових методик на Педагогічній раді Коледжу.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИК
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 фахових методик 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.
Основними завданнями є:
- 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;
- формування у студентів 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 якостей студентів, які є
передумовою формування їх педагогічної майстерності, індивідуального стилю
професійної діяльності майбутніх фахівців.
Студенти повинні знати:
- педагогічні вимоги до підручників початкової школи;
- про урок як основну форму навчання молодших школярів;
- типи та структуру уроків;
- вимоги до сучасного уроку;
- схеми аналізу уроків;
- позаурочні форми навчання молодших школярів;
- 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);
- ранкові зустрічі, 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 психологопедагогічний аналіз уроків учителя, студента-практиканта;

- досліджувати пізнавальні інтереси учнів (навчальні, читацькі, ігрові),
мотиви учіння молодших школярів;
- розробляти план-конспект інтегрованого уроку як основну форму організації
навчання молодших школярів у рамках НУШ;
- використовувати внутрішньопредметні і міжпредметні зв’язки, які сприяють
цілісності результатів початкової освіти та переносу умінь у нові ситуації
враховуючи інтегрований характер компетентності, у процесі реалізації
Типової освітньої програми;
- 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.
2.1. Навчальна (ознайомча) практика.
Проводиться у I семестрі.
Тривалість – 90 год. (3 кредити).
Під час практики проводяться: екскурсії в Зоологічний музей
університету імені Івана Франка, парки міста Львова, еколого-натуралістичний
центр.
Метою практики є розширення знань про предмети і явища природи в
рамках інтегрованого курсу «Я досліджую світ», взаємозв‘язок між ними, а
також між природою та діяльністю людини. Серед завдань виділяємо:
- розвиток навичок планування екскурсій в природу;
- формування організаторських вмінь з організації суспільно-корисної
праці;
- розвиток та формування життєвих та природничих компетенцій учнів;
- удосконалення вмінь і навичок працювати з науково-природничою
літературою;
- удосконалення вмінь працювати з Інтернет-ресурсами, виконувати
творчі завдання за природничою тематикою, оформляти презентації;
- розвиток знань про Червону книгу України та рідного краю;
- виховання інтересу до природи та бажання її охороняти.
Набувають компетентності:
Інтегральна компетентність.
Здатність
вирішувати
типові
спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування
положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною
невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї
діяльності в освітньому процесі.
Загальні компетентності.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань
про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій,

використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК5 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Спеціальні компетентності.
СК1 Здатність до застосування психолого-педагогічних знань і умінь. Що
є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту
початкової освіти.
СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційнокомунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.
СК4 Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів,
що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.
СК12 Здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного,
розвивального, інклюзивного освітнього середовища.
СК13 Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти
власними емоційними станами.
СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття
додаткових професійних компетентностей.
Результати навчання.
РН1 Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі початкової школи.
РН2
Дотримуватися
нормативно-правових
документів,
що
регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.
РН6 Використовувати в освітньому процесі методики та систему
теоретичних знань з освітніх галузей визначених Державним стандартом
початкової освіти.
РН8 Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в
освітньому процесі.
РН13 Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище,
зорієнтоване на особистісний розвиток школярів.
Оцінювання результатів проведення практики
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль – диференційований залік.
Поточне оцінювання
Щоденник практики. У ньому повинна бути описана виконана студентом
робота та висновки щодо виконаної роботи в період практики – 40 б.;
Індивідуальні завдання:
- характеристика сезонних змін у природі – 20 б.;
- оформлення гербарію – 20 б.;
Групове завдання. Презентація звіту проходження практики – 20 б.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка в
балах

А
В
С
D

відмінно
дуже добре
добре
задовільно

90-100
81-89
71-80
61-70

Е
F, FX

достатньо
незадовільно

51-60
0-50

Екзамен,
диференційований залік
відмінно

5

добре

4

задовільно
незадовільно

Залік

зараховано

3
2

не зараховано

2.2. Навчальна (психолого-педагогічна) практика. Спостереження за
навчально-виховною роботою вчителя початкових класів
Проводиться у II семестрі.
3 год. щотижня.
Тривалість – 60 год. (2 кредити).
Мета педагогічної практики полягає в тому, щоб закріпити і розширити
знання студентів з педагогіки, психології, фахових методик, виробляти в них
педагогічні уміння і навики організації навчально-виховної роботи з
школярами.
Основні завдання навчальної (психололого-педагогічної) практики:
- вивчення студентами-практикантами змісту і системи навчально-виховної
діяльності вчителя;
- закріплення і розширення психолого-педагогічних знань студентів і
формування в них на цій основі відповідних педагогічних умінь і навиків;
- формування у студентів вміння спостерігати за учнями і педагогічною
діяльністю вчителя, аналізувати її і проводити самоаналіз своєї навчальновиховної роботи в період практики;
- нагромадження вражень, педагогічних фактів, уявлень про навчальновиховний процес в школі.
Набувають компетентності:
Інтегральна компетентність.
Здатність
вирішувати
типові
спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування
положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною
невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї
діяльності в освітньому процесі.
Загальні компетентності.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань
про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК5 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Спеціальні компетентності.
СК1 Здатність до застосування психолого-педагогічних знань і умінь. Що
є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту
початкової освіти.
СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційнокомунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.
СК4 Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів,
що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.
СК12 Здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного,
розвивального, інклюзивного освітнього середовища.
СК13 Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти
власними емоційними станами.
СК14 Здатність до усвідомлення потреби в саморозвитку з метою набуття
додаткових професійних компетентностей.
Результати навчання.
РН1 Використовувати фахову літературу та інформаційно-комунікаційні
технології в освітньому процесі початкової школи.
РН4 Здійснювати педагогічну діагностику молодшого школяра.
РН5 Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію
процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
РН6 Використовувати в освітньому процесі методики та систему
теоретичних знань з освітніх галузей визначених Державним стандартом
початкової освіти.
РН14 Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні
потреби учнів.
РН15 Розуміти мету, систему цінностей та завдання професійної
діяльності вчителя, та усвідомлювати свою роль (місію) як педагога початкової
школи.
Оцінювання результатів проведення практики
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль – диференційований залік.
Поточне оцінювання
Щоденник практики. У ньому повинна бути описана виконана студентом
робота (14 б.) та аналіз уроків, що студенти спостерігали протягом семестру
(14 уроків та 2 год ГПД – 46 б.: 14 уроків по 3 б. + 2 ГПД по 2) – 60 б.;
Індивідуальна робота: проведення пробних фрагментів уроків та веселих
перерв – 20 б.;
Групові робота: Презентація звіту проходження практики – 20 б.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
Оцінка за шкалою ЕСТS
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4
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3
2

не зараховано

2.3. Навчальна (педагогічна) практика. Пробні уроки, виховні
години, інші види педагогічної діяльності
Проводиться у III семестрі.
4 год. щотижня.
Тривалість – 120 год. (4 кредити).
Метою цього виду практики є вироблення у практикантів професійних
умінь і навичок організації навчально-виховного процесу на уроці, формування
особистісної готовності до роботи вчителем початкових класів та вмінь
організовувати і проводити навчальну роботу з молодшими школярами.
Основні завдання практики:
- вдосконалення умінь та навичок спостереження за навчально-виховним
процесом та аналізу його результатів;
- навчання творчому використанню на практиці знань, одержаних при
вивченні психології, педагогіки та фахових дисциплін;.
- вироблення практичних професійних умінь і навичок організації та
здійснення навчально-виховної роботи з учнями;
- вивчення змісту і системи планування навчальної роботи вчителя
початкової школи;
- вироблення умінь використовувати різні методи і прийоми проведення
уроків і виховних заходів, а також навичок керівництва пізнавальною
діяльністю школярів відповідно до їх вікових та індивідуальних
особливостей.
Набувають компетентності:
Інтегральна компетентність.
Здатність
вирішувати
типові
спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування
положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною
невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї
діяльності в освітньому процесі.
Загальні компетентності.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань
про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій,

використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК5 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.
ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Спеціальні компетентності.
СК1 Здатність до застосування психолого-педагогічних знань і умінь. Що
є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту
початкової освіти.
СК2 Здатність до планування, моделювання, конструювання,
проектування. Організації освітнього процесу в початковій школі.
СК3 Здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційнокомунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі.
СК4 Здатність дотримуватись вимог нормативно-правових документів,
що регламентують організацію освітнього процесу в початковій школі.
СК12 Здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного,
розвивального, інклюзивного освітнього середовища.
СК13 Здатність усвідомлювати особисті відчуття і почуття, управляти
власними емоційними станами.
Результати навчання.
РН4 Здійснювати педагогічну діагностику молодшого школяра.
РН5 Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію
процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
РН6 Використовувати в освітньому процесі методики та систему
теоретичних знань з освітніх галузей визначених Державним стандартом
початкової освіти.
РН7 Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати
контроль і оцінювання учнів початкової школи.
РН8 Забезпечувати підтримку особистісного розвитку дитини в
освітньому процесі.
РН14 Враховувати при створенні освітнього середовища індивідуальні
потреби учнів.
Оцінювання результатів проведення практики
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль – диференційований залік.
Поточне оцінювання
Щоденник практики. У ньому повинна бути описана виконана студентом
робота - 25 б.
Індивідуальна робота:
- проведення пробних уроків та виховної години або виховного заходу
(8 уроків по 5 б.) – 40 б.;
- конспекти уроків та виховної години або виховного заходу (8
конспектів по 2 б.) – 16 б.;
- проведення веселих перерв (3 перерви по 3 б.) - 9 б.;
Групові робота: Презентація звіту проходження практики – 10 б.

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
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2.4. Виробнича практика
Проходить у IV семестрі.
Тривалість: 4 тижні.
180 год. (6 кредитів).
Виробнича практика є важливою складовою підготовки фахових
молодших бакалаврів для початкової освіти.
Метою виробничої практики є подальше вдосконалення вмінь та
навиків педагогічної діяльності.
Основні завдання виробничої практики:
- подальше формування і вдосконалення педагогічних вмінь і навичок
студентів для здійснення навчально-виховної роботи в школі;
- залучення студентів до виконання таких видів професійно-педагогічної
діяльності вчителя:
 навчальної (проведення уроків і позаурочних занять з предмету);
 виховної (планування виховної роботи та проведення її з учнями
класу);
 методичної (підготовка наочних посібників і дидактичного матеріалу,
участь в роботі методичного об`єднання вчителів початкової школи).
Набувають компетентності:
Інтегральна
компетентність.
Здатність
вирішувати
типові
спеціалізовані задачі в професійній діяльності, що вимагає застосування
положень і методів психолого-педагогічної науки та характеризується певною
невизначеністю умов, а також нести відповідальність за результати своєї
діяльності в освітньому процесі.
Загальні компетентності.
ЗК2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні та наукові
цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та
закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі знань
про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій,
використовувати різні види та форми рухової активності для активного
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК4 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
ЗК5 Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями.

ЗК6 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
ЗК7 Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Спеціальні компетентності.
СК1 Здатність до застосування психолого-педагогічних знань і умінь. Що
є базовими для реалізації змісту освітніх галузей Державного стандарту
початкової освіти.
СК2 Здатність до планування, моделювання, конструювання,
проектування. Організації освітнього процесу в початковій школі.
СК6 Здатність вивчати мету та завдання освітнього процесу, коригувати
його шляхом зіставлення проміжних результатів із запланованими.
СК7 Здатність добирати доцільні методи, засоби і форми навчання
відповідно до визначених мети і завдань уроку, іншої форми навчання з
урахуванням специфіки змісту навчального матеріалу та індивідуальних
особливостей учнів.
СК8 Здатність до проведення формувального та підсумкового
оцінювання навчальних досягнень учнів.
СК12 Здатність до організації здоров’язбережувального, безпечного,
розвивального, інклюзивного освітнього середовища.
Результати навчання.
РН3 Планувати роботу вчителя, а саме здійснювати: календарнотематичне планування змісту освітніх галузей, поурочне планування,
планування виховної роботи, планування професійного саморозвитку вчителя.
РН5 Розуміти сутність, принципи, зміст, методи, форми та організацію
процесу навчання, виховання і розвитку молодших школярів.
РН6 Використовувати в освітньому процесі методики та систему
теоретичних знань з освітніх галузей визначених Державним стандартом
початкової освіти.
РН7 Проводити моніторинг якості навчальних досягнень, здійснювати
контроль і оцінювання учнів початкової школи.
РН11 Створювати безпечні, психологічно комфортні умови освітнього
процесу, використовувати прийоми попередження та протидії булінгу, надавати
домедичну допомогу.
РН13 Створювати здоров’язбережувальне освітнє середовище,
зорієнтоване на особистісний розвиток школярів.
Оцінювання результатів проходження виробничої практики
проводиться з урахуванням результатів спостереження за діяльністю студента
на основі:
- визначення якості виконання кожного завдання;
- аналізу професійних рис практиканта (дисциплінованість, уміння
організовувати власний робочий час, ініціативність, творче ставлення до
справи та інші);
- оцінних суджень, висловлених вчителем, адміністрацією, працівниками
бази практики;
- аналізу змісту та якості звітної документації студента;
- самооцінки студентом ступеня своєї підготовленості до самостійної
практичної діяльності та якості виконаної роботи.
Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.
Підсумковий контроль – диференційований залік.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Поточне оцінювання
Залікові уроки (9 уроків по 4 б.) – 36 б.;
Заповнення класного журналу - 5 б.;
Конспект виховної години - 5 б.;
Самоаналіз – 4 б.;
Характеристика класу – 5 б.;
Звіт студента про проходження виробничої практики - 15 б.;
Ведення та оформлення звітної документації виробничої практики – 5 б.;
Оформлення конспектів уроків – 10 б.;
Презентація звіту проходження практики - 15 б.
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною шкалою
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