




1.Опис практики 
Найменування показників Характеристика практики за 

формами навчання 

денна Заочна 

«Історія та археологія» 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика 

Вид практики обов’язкова 

Загальний обсяг кредитів ∕ годин  3 ∕ 90 

Курс 3 - 

Семестр 6 - 

Кількість змістовних компонентів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин 90 - 

Тривалість (у тижнях) 2  

Форма семестрового контролю залік - 

 

 

 

Найменування показників Характеристика практики за 

формами навчання 

денна Заочна 

«Фізична культура і спорт»: фізичне виховання 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика 

Вид практики обов’язкова 

Загальний обсяг кредитів ∕ годин  6 ∕ 180 

Курс 2 - 

Семестр 4 - 

Кількість змістовних компонентів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 6 - 

Обсяг годин 180 - 

Тривалість (у тижнях) 4  

Форма семестрового контролю залік - 

 

 

 

Найменування показників Характеристика практики за 

формами навчання 

денна Заочна 

«Філологія»: українська мова та література 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика 

Вид практики обов’язкова 

Загальний обсяг кредитів ∕ годин  1,5 ∕ 45 

Курс 2 - 

Семестр 4 - 



Кількість змістовних компонентів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів 1,5 - 

Обсяг годин 45 - 

Тривалість (у тижнях) 2  

Форма семестрового контролю залік - 

 

 

Найменування показників Характеристика практики за 

формами навчання 

денна Заочна 

«Філологія»: германські мови та літератури (переклад включно) 

Навчальна (психолого-педагогічна) практика 

Вид практики обов’язкова 

Загальний обсяг кредитів ∕ годин  3 ∕ 90 

Курс - 3 

Семестр - 5 

Кількість змістовних компонентів з розподілом: 2 

Обсяг кредитів - 3 

Обсяг годин - 90 

Тривалість (у тижнях) - 2 

Форма семестрового контролю - Залік 

 

1. Бази практики 

Пропозиції щодо визначення Баз практики (загальної середньої освіти 

м. Києва) на 2019-2020 н.р. від кафедри теорії та історії педагогіки 

(Додаток А). 

 

2. Мета та завдання практики  

Мета практики: ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього 

фаху, придбання первинних професійних умінь та навичок, систематизація 

набутих студентами теоретичних знань, вироблення вмінь та навичок 

застосовувати їх на практиці, формування готовності студентів до організації 

і здійснення освітньої роботи в учнівському колективі.  

Завдання практики:  
 розвиток стійкого інтересу до майбутньої професії; 

 розвиток потреби у самовираженні студентів в освітньому процесі; 

 розвиток у студентів здатності до міжособистісного спілкування, 

емоційної стабільності, толерантності, креативності, любові до дітей; 

 поглиблення, систематизація і збагачення професійних знань студентів; 

 розвиток у студентів здатності розв’язувати різноманітні освітні та 

науково-методичні завдання з урахуванням вікових та індивідуально-

типологічних особливостей школярів; 

 розвиток здатності до вивчення і узагальнення позитивного 

педагогічного досвіду вчителя; 



 ознайомлення з психологічними умовами організації та здійснення 

освітньої діяльності в закладах загальної освіти, що сприяє успішній 

адаптації студентів до майбутньої професійної діяльності; 

 створення оптимальних умов для формування психологічної готовності 

до професійної діяльності вчителя; 

 активізація, закріплення та систематизація знань студентів з психолого-

педагогічних навчальних дисциплін; 

 вивчення змісту суб’єкт-суб’єктних відносин в системі освітньої 

діяльності; 

 відвідування уроків, позаурочних виховних заходів та участь в їх 

обговоренні; 

 вироблення та вдосконалення вмінь щодо організації психолого-

педагогічного спостереження та складання орієнтовного плану інтерв’ю 

з учителем; 

 розвиток особистісних якостей, необхідних фахівцю в його професійній 

діяльності; 

 формування загальнокультурних та професійних компетентностей;  

 активізація та вдосконалення рефлексивних здібностей студентів щодо 

навчально-професійної та майбутньої професійної діяльності; 

 формування у студентів творчого, дослідницького підходу до 

професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів своє 

праці, потреби в самоосвіті; 

 вдосконалення навичок грамотного оформлення документації. 

   

3. Результати проходження навчальної практики 
Внаслідок опанування змісту навчальної (психолого-педагогічної) 

практики у студентів формуються такі навчальні та фахові компетентності: 

 Знати про психічні процеси як важливі компоненти людської 

діяльності, вікові етапи розвитку людини, типи темпераментів, особливості  

характеру  людини,  структуру  особистості, розвиток  психіки  і  свідомості,  

психічні  стани  особистості (емоції, почуття, тривожність), конфліктні 

ситуації та шляхи їх розв’язання (ПРН-З-8); 

 Демонструвати здатність застосовувати набуті знання у 

розв’язуванні  педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних 

завдань з  урахуванням вікових і  індивідуально-типологічних особливостей 

учнів та соціально-педагогічної ситуації (ПРН-У-9); 

 Демонструвати здатність застосовувати сучасні методики 

викладання історії (ПРН-20); 

 Демонструвати здатність до роботи у складі групи, як під 

керівництвом лідера, взаємодіючи з колегами ∕партнерами ∕учнями, так і 

самостійно організовуючи внутрішньо групову взаємодію (ПРН-3); 

 Демонструвати здатність до самостійної пізнавальної та 

аналітичної діяльності, самоорганізації та саморозвитку; здатність вносити 

рекомендації щодо введення нових чи зміни існуючих вимог до якості послуг 

у сфері культури і спорту (ПРН -5); 



 Демонструвати здатність творчо і критично осмислювати 

філологічну інформацію для вирішення практичних завдань у сфері 

професійної діяльності (ПРН-12); 

 
4. Структура практики 

Згідно з наказом про затвердження «Положення про проведення 

практики студентів Київського університету імені Бориса Грінченка» від 

21.12 2018 р. практика студентів проводиться на базах, які відповідають меті, 

завданням, змісту практики та є реальним професійним середовищем для 

формування конкурентоспроможності випускників.  

 Перед початком практики проводиться установча конференція (за 3-4 

дні до початку практики), на якій студенти ознайомлюються з метою, 

головними завданнями, змістом роботи під час практики, з інструктивною і 

звітною документацією, з обов’язками студентів-практикантів, а також з 

вимогами щодо заліку результатів практики. У перший день практики 

студентів до ЗЗСО веде груповий керівник і розподіляє студентів за класами 

/вчителями. Після закінчення практики проводиться звітна конференція 

(наступний тиждень після закінчення практики), на якій підводяться 

підсумки, виголошуються доповіді, аналізуються результати, обговорюються 

проблеми  та подальші шляхи удосконалення практики.   

Навчальна (психолого-педагогічна) практика студентів проходить у два 

етапи:  

Етап перший (триває 1 тиждень). На цьому етапі студенти 

ознайомлюються з особливостями освітнього процесу у закладі загальної 

середньої освіти; здійснюють спостереження уроків з їх подальшим 

психолого-педагогічним аналізом.  

Другий етап (триває 1 тиждень) включає складання орієнтовного плану 

інтерв’ю з учителем, рефлексію власної навчально-професійної діяльності та 

діяльності, передбаченої завданнями практики. На цьому етапі студенти 

готують до здачі звітну документацію. 

 

5. Зміст практики 

Зміст діяльності Форми та методи діяльності 

1 2 

Ознайомлення з 

метою, змістом та 

завданнями 

практики 

1. Установча конференція. 

2. Консультації керівників практики. 

3. Робота з психолого-педагогічною та методичною 

літературою. 

Ознайомлення із 

завданнями і 

основними 

напрямками роботи 

ЗЗСО на сучасному 

етапі 

1. Бесіди з директором закладу освіти, завучами щодо 

управління школою, системи навчально-виховної 

роботи, режиму роботи, проблем, над якими працює 

школа. 

2. Екскурсіє по школі. 

3. Закріплення студентів за вчителями-предметниками, 

розподіл за класами ∕ вчителями. 



4. Зустрічі, бесіди з вчителями, учнями відповідних 

класів. 

 

Вивчення 

матеріальної бази 

кабінетів (історії, 

математики, 

української мови, 

спортивної зали) 

1. Ознайомлення з наявними в кабінетах наочними 

посібниками, обладнанням, ІКТ, програмним 

забезпеченням, відповідні записи в щоденнику. 

2. Участь в покращенні матеріальної бази кабінетів 

(виготовлення необхідних наочних посібників, 

розробка дидактичних матеріалів, слайдів тощо). 

Ознайомлення з 

професійно-

педагогічною 

діяльністю 

вчителів-

предметників 

1. Відвідування і спостереження уроків з обраного 

предмету в різних класах. 

2. Бесіди з вчителями. 

3. Записи в щоденнику календарних планів з обраного 

предмету на поточну чверть. 

4. Бесіда з завучем та класним керівником про 

особливості вивчення та вимоги до ведення шкільної 

документації. 

Спостереження 

психологічного 

характеру 

1. Дослідження мотивів навчальної діяльності учнів (за 

допомогою психологічних тестів). 

2. Проведення спостережень учнів та підготовка 

психолого-педагогічної характеристики учня. 

3. Проведення спостережень класного колективу та 

підготовка психолого-педагогічної характеристики 

класного колективу.   

Підведення 

підсумків практики 

1. Оформлення необхідної документації. 

2. Підготовка презентації практики. 

3. Підготовка доповіді для участі у звітній конференції. 

 

6. Контроль навчальних досягнень 

Під час практики студенти повинні підготувати такі звітні матеріали: 

 Звіт практики (Додаток Б); 

 Щоденник педагогічних спостережень (Додаток В, Додаток Г); 

 Спостереження та аналіз 5 уроків (з обраного предмету) за схемою 

(Додаток Д); 

 Електронна презентація за підсумками практики (Power Point). 

 

 Психологічний аналіз різних аспектів уроку  

Завдання 1.  Спостереження 2-х уроків з їх подальшим психологічним 

аналізом, зокрема таких аспектів: навчальна діяльність, емоційний стан 

учнів; структура та динаміка уроку; діяльність вчителя (Додаток Е, Є). 

 

 Змістовий модуль 2. Рефлексія результатів практики 

Завдання 2. Складання орієнтовного плану інтерв’ю з учителем 

(визначення мети, 6-8 питань) (Додаток Ж). 



Завдання 3. Рефлексія власної навчально-професійної діяльності та 

діяльності, передбаченої завданнями практики (заповнення таблиці) 

 

Таблиця 1 

№ Навчально-професійна діяльність Діяльність на практиці 

1 Що саме у вас виходить (не 

виходить) в навчально-професійній 

діяльності? Чому? 

Чи корисним є особисто для вас 

проходження навчальної практики? 

Чому? 

2 Чи знаходяться у рівновазі ваші 

успішність та діяльність? 

Що саме вдалося зробити, чого 

досягти, від чого отримати 

професійне задоволення? 

3 Чи достатньо маєте можливостей 

для успішного виконання власної 

навчально-професійної діяльності? 

Яких саме? 

У чому полягали основні труднощі 

під час виконання завдань, 

передбачених змістом 

психологічної компоненти 

навчальної практики? 

4 У чому бачите додаткові резерви 

для підвищення ефективності своєї 

діяльності? 

Чи відповідає наявний рівень 

ваших теоретичних знань та 

практичних навичок з 

психологічних дисциплін змісту 

завдань з практики (психологічна 

компонента)? 

 

 Змістовий модуль 3. Оформлення звітної документації 

Підготовка студентів до здачі таких звітних документів: 

 Протоколи психологічного аналізу 2-х уроків; 

 План інтерв’ю з учителем (визначення мети, 6-8 питань); 

 Результати рефлексії власної навчально-професійної діяльності та 

діяльності, передбаченої завданнями практики (Додаток З). 

Оцінювання результатів проходження практики студентом здійснюється 

за стобальною шкалою (таблиця 2)  відповідно до критеріїв оцінювання 

виконаних робіт (таблиця 3, таблиця 4) . 

Таблиця 2 

Рейтингова оцінка Оцінка за стобальною шкалою 

А 90-100 

В 82-89 

С 75-81 

D 69-74 

E 60-68 

Fx 35-59 

F 1-34 



Таблиця 3 

Критерії оцінювання практики (педагогічна компонента) 

Види робіт студента Кількість 

балів 

1. Звіт про практику 0-20 

2. Щоденник педагогічних спостережень  0-25 

3. Спостереження та аналіз 5 уроків (з обраного предмету) 0-25 

4. Електронна презентація за підсумками практики  0-25 

5. Участь в установчій та звітній конференціях 0-5 

Усього (максимальна кількість балів) 100 

  

Таблиця 4 

Критерії оцінювання практики (психологічна компонента) 

Вид діяльності студента 
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Спостереження й аналіз 

уроків, проведених вчителем 

20 2 40     

Складений план інтерв’ю з 

педагогом 

25   1 25   

Рефлексія власної діяльності 20   1 20   

Оформлення звітної 

документації  

5     3 15 

Разом  40  45  15 

Максимальна кількість балів: 100 

 

 

 

Звітну документацію про проходження практики надсилати на 

електронну пошту керівникові практики. 



ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ІСТОРІЯ ТА АРХЕОЛОГІЯ» 

Мета: ознайомлення студентів зі специфікою роботи майбутнього вчителя історії, 

придбання первинних професійних умінь та навичок, систематизація набутих студентами 

теоретичних знань, вироблення вмінь та навичок застосовувати їх на практиці, 

формування готовності студентів до організації і здійснення освітньої роботи в 

учнівському колективі.  

Завдання практики: 

 розвиток у студентів вмінь спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу з 

учнями, спираючись на знання методик викладання історії, психології, педагогіки та 

фізіології дітей та підлітків; 

 вивчення програм з історії для учнів основної та старшої школи; 

 ознайомлення студентів з умовами та методикою проведення занять з історії; 

 розвиток у студентів умінь використовувати нові технології у навчанні, в тому числі 

інформаційно-комунікаційні; 

 ознайомлення з документами планування, обліком роботи, з формами звітності в 

роботі майбутнього вчителя історії; 

 розвиток у студентів любові до педагогічної професії, стимулювати прагнення до 

вивчення позитивного передового педагогічного досвіду вчителів історії. 

 

ПЕРЕЛІК ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ СТУДЕНТ ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Після закінчення практики студенти спеціальності «Історія та археологія» повинні 

підготувати такі звітні матеріали: 

 Звіт практики. У ньому студент характеризує весь обсяг роботи, проведений під час 

практики. Звіт має бути підготовлений у відповідній формі, завірений директором 

школи, вчителем-предметником (Додаток Б). 

 Щоденник педагогічних спостережень. У щоденнику студент фіксує результати 

спостережень, аналізує їх, висвітлює зміст своєї роботи (Додаток В, Додаток Г). 

Щоденник педагогічних спостережень формується так: 

 Титульна сторінка (Додаток В); 

 І сторінка (Додаток Г); 

 ІІ сторінка: список учнів класу; 

 ІІІ сторінка: розклад уроків та розклад дзвінків; 

 ІY сторінка: індивідуальний план роботи студента на період практики (Додаток Д); 

 Звіт з аналізом результатів педагогічних спостережень. 

 Спостереження та аналіз 5 уроків (з обраного предмету) за схемою (Додаток Д). 

 Електронна презентація за підсумками практики (Power Point). 

 

Звітну документацію про проходження практики надсилати на електрону 

пошту керівникові практики. 

 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИКИ  

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ» 

 
Мета: ознайомлення студентів зі специфікою роботи майбутнього тренера з 

обраного виду спорту, майбутнього вчителя фізичної культури, придбання первинних 

професійних умінь та навичок, систематизація набутих студентами теоретичних знань, 

вироблення вмінь та навичок застосовувати їх на практиці, формування готовності 

студентів до організації і здійснення освітньої роботи в учнівському колективі.  



 

Завдання практики: 

 розвиток у студентів вмінь спостерігати і аналізувати робот тренера з певного виду 

спорту та вчителя фізичної культури у шкільному колективі, спираючись на знання 

методик викладання спортивних дисциплін, медико-біологічних основ фізичної 

культури і спорту, психології, педагогіки та фізіології дітей та підлітків; 

 вивчення програм з фізичної культури для учнів основної та старшої школи; 

 ознайомлення студентів з умовами та методикою проведення занять з фізичної 

культури, обладнанням та інвентарем; 

 ознайомлення студентів із практичними навичками організації вчителем фізичної 

культури самостійних занять фізичними вправами та проведення активного 

відпочинку; 

 розвиток у студентів здатності організовувати індивідуальну роботу з учнями щодо 

використання фізичних вправ як одного з основних чинників здорового способу 

життя; 

 ознайомлення з документами планування, обліком роботи, з формами звітності в 

роботі вчителя фізичної культури; 

 участь студентів в організації та проведенні планових культурно-оздоровчих заходів 

з учнями під час практики; 

 розвиток у студентів любові до майбутньої професії, стимулювати у них прагнення 

до вивчення позитивного передового спортивного досвіду. 

 

 

ПЕРЕЛІК ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ СТУДЕНТ ВЕДЕ ПІД ЧАС 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ  
Після закінчення практики студенти спеціальності «Тренерська діяльність з 

обраного виду спорту», «Фізичне виховання» повинні підготувати такі звітні матеріали: 

 Звіт практики. У ньому студент характеризує весь обсяг роботи, проведений під час 

практики. Звіт має бути підготовлений у відповідній формі, завірений директором 

школи, вчителем-предметником (Додаток Б). 

 Щоденник педагогічних спостережень. У щоденнику студент фіксує результати 

спостережень, аналізує їх, висвітлює зміст своєї роботи (Додаток В, Додаток Г). 

Щоденник педагогічних спостережень формується так: 

 Титульна сторінка (Додаток В); 

 І сторінка (Додаток Г); 

 ІІ сторінка: список учнів класу; 

 ІІІ сторінка: розклад уроків та розклад дзвінків; 

 ІY сторінка: індивідуальний план роботи студента на період практики (Додаток Д); 

 Звіт з аналізом результатів педагогічних спостережень. 

 Спостереження та аналіз 5 уроків (з обраного предмету) за схемою (Додаток Д). 

 Електронна презентація за підсумками практики (Power Point). 

 

Звітну документацію про проходження практики надсилати на електрону 

пошту керівникові практики. 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЛОЛОГІЯ» 

Мета: ознайомлення студентів зі специфікою роботи вчителя української мови та 

літератури, вчителя англійської мови та зарубіжної літератури, німецької мови та 

зарубіжної літератури, іспанської мови та зарубіжної літератури, придбання первинних 

професійних умінь та навичок, систематизація набутих студентами теоретичних знань, 

вироблення вмінь та навичок застосовувати їх на практиці, формування готовності 

студентів до організації і здійснення освітньої роботи в учнівському колективі.  

Завдання практики: 

 розвиток у студентів вмінь спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу з 

учнями, спираючись на знання методик викладання української мови та літератури, 

англійської мови та зарубіжної літератури, німецької мови та зарубіжної літератури, 

іспанської мови та зарубіжної літератури, психології, педагогіки та фізіології дітей 

та підлітків; 

 вивчення програм з української мови та літератури, англійської мови та зарубіжної 

літератури, німецької мови та зарубіжної літератури, іспанської мови та зарубіжної 

літератури для учнів основної та старшої школи; 

 розвиток у студентів умінь використовувати нові технології у навчанні, в тому числі, 

інформаційно-комунікаційні; 

 розвиток у студентів здатності організовувати індивідуальну роботу з учнями щодо 

вдосконалення навичок публічного мовлення, здатності ясно та виразно 

висловлюватись в процесі комунікації;  

 розвиток у студентів вмінь готувати та використовувати дидактичний і наочний 

матеріали, обладнання кабінету української мови та літератури, англійської мови та 

зарубіжної літератури, німецької мови та зарубіжної літератури, іспанської мови та 

зарубіжної літератури;  

 розвиток у студентів любові до педагогічної професії, стимулювати прагнення до 

вивчення позитивного передового педагогічного досвіду вчителів української мови 

та літератури, англійської мови, німецької мови, іспанської мови та зарубіжної 

літератури. 
 

ПЕРЕЛІК ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЯКУ ВЕДЕ СТУДЕНТ ПІД ЧАС 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Після закінчення практики студенти спеціальності «Філологія» повинні підготувати 

такі звітні матеріали: 

 Звіт практики. У ньому студент характеризує весь обсяг роботи, проведений під час 

практики. Звіт має бути підготовлений у відповідній формі, завірений директором 

школи, вчителем-предметником (Додаток Б). 

 Щоденник педагогічних спостережень. У щоденнику студент фіксує результати 

спостережень, аналізує їх, висвітлює зміст своєї роботи (Додаток В, Додаток Г). 

Щоденник педагогічних спостережень формується так: 

 Титульна сторінка (Додаток В); 

 І сторінка (Додаток Г); 

 ІІ сторінка: список учнів класу; 

 ІІІ сторінка: розклад уроків та розклад дзвінків; 

 ІY сторінка: індивідуальний план роботи студента на період практики (Додаток Д); 

 Звіт з аналізом результатів педагогічних спостережень. 

 Спостереження та аналіз 5 уроків (з обраного предмету) за схемою (Додаток Д). 

 Електронна презентація за підсумками практики (Power Point). 

Звітну документацію про проходження практики надсилати на електрону 

пошту керівникові практики. 



ДОДАТКОВІ МАТЕРІАЛИ 

Додаток А 

№ Район Заклад (номер/назва) 
Спеціальність 

практикантів 

(скорочено) 

1.  Деснянський Школа І – ІІІ ступенів № 306 
Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

2.  Деснянськиий 
Середня загальноосвітня школа 

№308 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

3.  Дніпровський 
Спеціалізована школа I-III 

ступенів №65 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

4.  Дніпровський 
Середня загальноосвітня школа 

№ 11 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

5.  Дніпровський 
Середня загальноосвітня школа 

№ 201 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

6.  Дніпровський 
Перша Русанівська середня 

загальноосвітня школа №182 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

7.  Дніпровський Спеціалізована школа №265 
Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

8.  Дніпровський Средняя школа №201 
Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

9.  Дніпровський 
Навчально-виховний комплекс 

№ 176 
 

Романські мови і 

література (переклад 

включно) 

10.  Дніпровський 
Навчально-виховний комплекс 

№ 141 
Комп'ютерні науки  та 

інформаційні технології 

11.  Дніпровський 
Спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 120 
Математика 

12.  Оболонський 
Середня загальноосвітня школа 

№256 
Комп'ютерні науки  та 

інформаційні технології 

13.  Оболонський Спеціалізована школа № 214 
Комп'ютерні науки  та 

інформаційні технології 

14.  Оболонський НВК Ліцей № 157 
Математика 

Історія та археологія 

15.  Оболонський 
Спеціалізована школа № 194 

"Перспектива" 
Комп'ютерні науки  та 

інформаційні технології 

16.  Оболонський Гімназія «Потенціал» 
Філологія (українська 

мова і література) 

17.  Оболонський 
Спеціалізована школа № 252 

імені Василя Симоненка 
Філологія (українська 

мова і література) 

18.  Оболонський 
Середня загальноосвітня школа 

№ 226 
Філологія (мова і 

література англійська) 
19.  Оболонський НВК Спеціалізована школа-ліцей Романські мови і 



№20 
 

література 

Історія та археологія 

20.  Оболонський 
Середня загальноосвітня школа 

№168 
 

Комп'ютерні науки  та 

інформаційні технології 

21.  Оболонський 
Навчально-виховний комплекс 

Школа-гімназія "Оболонь" 
 

Германські мови і 

література (переклад 

включно) 
 

22.  Оболонський 
Навчально-виховний комплекс 

№240 «Соціум» 
Філологія (мова і 

література англійська) 

23.  Оболонський ЗСО № 285 
Романські мови і 

література 

24.  Печерський 
Київо-Печерський ліцей «Лідер» 

№171 

Факультет здоров’я, 

фізичного виховання і 

спорту 

25.  Подільський 
Романо-германська гімназія № 

123 

Германські мови і 

література (переклад 

включно) 

26.  Святошинський 
Київська гімназія східних мов 

№1 
 

Східні мови і література 

(переклад включно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток Б 

 

Звіт про проходження практики студента ___ курсу Інституту 

______________________________  спеціальності «__________________» 
_______________________________________________________________, 

ПІБ 

що проходив(ла) практику ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

назва навчального закладу 

Термін проходження практики: з _________ по _____________. 

Працював під керівництвом: 

вчителя  (назва предмету)  (ПІП)___________________________________             

За період практики спостерігав (ла) ______ уроків з _________________ (предмет).  

 

Графік проведення уроків 

№пп Дата Тема уроку Клас 

1    

2    

3    

4    

5    

Вчитель (назва предмету) ____________ (ПІП) 

 

 

 

Додаток В 

Рекомендації щодо оформлення щоденника 

студента-практиканта 

У щоденнику студенти фіксують свої психолого-педагогічні спостереження за 

окремими учнями та колективом класу, свої зауваження та оцінку відвіданих уроків, 

зауваження керівників та вчителів.   

 

Шаблон оформлення титульної сторінки 
 

ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ / ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ  
Студента-практиканта (ПІБ) ______________________________ 

Назва структурного підрозділу (назва інституту) _____________ 

Спеціальність ____ ______________________________________ 

Курс ________________________Група_____________________ 

Керівник від кафедри теорії та історії педагогіки _____________ 

Назва закладу освіти  ______________________________________ 

Термін проходження практики ______________________________ 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г 

Шаблон оформлення відомостей про заклад освіти 

(1-ша сторінка щоденника) 

 

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗЗСО № _________м. Києва 
Адреса ЗЗСО № ____________________________________________ 

Телефон   _________________________________________________ 

Директор закладу освіти  ____________________________________ 

Заступник директора з навчальної роботи  _____________________ 

Заступник директора з виховної роботи _______________________ 

Учитель-методист (керівник від бази практики) _________________ 

Вчителі __________________________________________________ 

На наступних сторінках зазначається інформація організаційного характеру: 

1. Розклад занять (у класах, у яких проходять практику студенти); 

2. Розклад дзвінків на уроки; 

 

 

Додаток Д 

Шаблон оформлення індивідуального плану  

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

Індивідуальний план роботи 
Студента групи  ________   _________________________ інституту Київського 

університету імені Бориса Грінченка 

______________________________________________________ 

(ПІБ) 

Тривалість практики: ______________________________________________ 

Дата 
Урок 

(за спеціальністю) 
Клас Тема 

Підпис керівника від 

бази практики 

05.04.2020 Фізичне виховання 8-А   

05.04.2020 Інформатика 6 - В   

05.04.2020 Українська мова  10-А   

05.04.2020 Історія 9-В   

 

Результати щоденних спостережень записуються у щоденнику за схемою: 

1. Дата _________ 

2. План на день ________________ 

3. Аналіз уроку (дата)_______ 

 

 

 

СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ВІДВІДАНОГО УРОКУ 

Загальні відомості про урок 

 

Дата ______       Предмет ________       Клас ________________ 

Учитель ________________________________________________ 

Тема уроку ______________________________________________ 

Мета уроку: навчальна ______________________________ 

виховна _______________________________________ 

розвивальна ___________________________________ 

Тип уроку _______________________________________________ 



 

 

ХІД ТА ЗМІСТ УРОКУ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

Початок уроку своєчасний початок уроку, наявність організаційного 

моменту, налаштування учнів на роботу, організація 

уваги і готовності учнів до роботи, наявність 

необхідного спортивного обладнання, спортивної 

форми 

Санітарно-гігієнічні умови 

проведення уроку 

дотримання гігієнічних вимог (повітряного, 

теплового, світлового режимів тощо), чистоти зали, 

спортивного майданчику. 

Дотримання 

загальнопедагогічних вимог 

щодо уроку: 

дидактичних, виховних, розвивальних, психолого-

фізіологічних, дотримання вимог безпеки. 

Тип уроку оволодіння новими видами фізичних вправ, ігор; 

урок-залік із фізичної підготовки (відповідно до 

нормативів); урок виконання вправ, тренування 

 

Зміст уроку, завдання уроку Наявність (відсутність) план-конспекту уроку; 

відповідність теми уроку навчальній програмі; 

оздоровчим завданням уроку; наявність чіткого, 

логічного плану уроку; зв'язок уроку з життям і 

досвідом учнів; доцільний відбір навчального 

матеріалу 

Використання різноманітних 

методів та прийомів 

навчання 

(за джерелом знань (словесні, наочні, практичні), за 

рівнем самостійної навчальної діяльності 

(проблемний виклад, проблемні ситуації, 

дослідницький метод). 

Продуктивність та 

різноманітність видів 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

(індивідуальної, парної, групової, колективної тощо). 

Раціональність та 

ефективність засобів 

навчання 

(слово вчителя, особистий приклад учителя, різні 

види наочності тощо). 

Формування пізнавального 

інтересу учнів на уроці 

створення проблемних ситуацій, спортивні ігри, 

навчальні дискусії, ефект здивування, емоційність 

тощо. 

Реалізація на уроці основних 

складових виховання 
 

(розумового, морального, фізичного, трудового, 

естетичного, екологічного, правового). 

Раціональність та 

ефективність методів і 

прийомів контролю 

результатів оволодіння 

навчальним матеріалом 

(педагогічне спостереження, контрольні 

випробування, тестова перевірка, практична 

перевірка тощо). 

Обґрунтоване та мотивоване 

оцінювання навчальної 

діяльності учнів 

(відповідно до критеріїв оцінювання з навчального 

предмету за 12-бальною системою). 

Поведінка вчителя на уроці 
 

вміння організувати навчальну діяльність учнів, 

забезпечити трудову дисципліну; уміння розподіляти 



та зосереджувати увагу, діяти у публічній ситуації; 

уміння активного слухання; комунікативні вміння; 

володіння педагогічним тактом; володіння 

педагогічною технікою; культура педагогічного 

спілкування; толерантність; культура педагогічного 

мовлення; темп роботи; стиль і тон роботи (жвавий, 

рішучий, повільний, байдужий); спостережливість, 

винахідливість, емоційність 

Завершення уроку підсумок уроку, мотивоване виставлення оцінок, 

повідомлення домашнього завдання, проведення 

інструктажу щодо його виконання 

Результат уроку 
 

досягнення мети; виконання плану уроку; освітнє, 

виховне, розвивальне значення уроку. 

 

         Висновки: ________ 

4. Результати педагогічних спостережень … 

 

 

 

Додаток Е 

Київський університет  імені Бориса Грінченка 

Інститут людини 

Кафедра загальної, вікової та педагогічної психології 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ 

 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ (психологічна компонента) 

 

СТУДЕНТА _____ КУРСУ _________групи 

 

________________________________________ 

(назва інституту чи факультету) 

 

__________________________________________ 

шифр та назва напряму підготовки 

__________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по-батькові студента) 

 

(база проходження практики) 

 

(прізвище та ініціали методиста) 

 

 

Київ – 2020 



Додаток Є  

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ 

Дата  ____________                 День тижня  ______________      Номер уроку  _______                      Клас    _______ 

П.І.Б. вчителя, предмет__________________________________           ______________________________________________ 

Тема уроку________________________________________________________________________________________________ 

Мета уроку _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Мета 

спостереження__________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

№ Аспекти уроку Аналіз спостережень. 

Висновки і рекомендації 

 I. Навчальна діяльність, емоційний стан учнів  

1 Рівень активності, працездатності дітей на уроці  

2 Особливості уваги учнів: зосередженість, розподіл, переключення, стійкість, обсяг та їх 

розвиток 

 

3 Рівень пізнавальної діяльності учнів: сприймання (слова вчителя, підручник), розуміння 

(аналіз з учителем, самостійна робота), застосування (розвиток умінь) 

 

4 Співвідношення репродуктивної та творчої діяльності школярів  

5 Рівень самоорганізації учнів  

6 Домінуючі пізнавальні процеси: пам’ять, мислення, уява та ін.  

7 Переважаючі види пам’яті: образна, логічна, емоційна; механічна, довільна  

8 Використовувані учнями операції мислення: аналіз синтез, порівняння, узагальнення, 

конкретизація, абстрагування; розвиток якостей розуму (швидкість, гнучкість, 

послідовність, широта, глибина, критичність, самостійність мислення) 

 

9 Розвиток мовлення учнів на уроці: емоційність, виразність, навички усної розповіді, 

вивчення та (або) оперування термінологією, відсутність слів-паразитів 

 

10 Психологічний клімат уроку: позитивний, нейтральний, негативний  

11 Переживання на уроці основних емоцій: радість, тривога, інтерес, нудьга, роздратованість, 

байдужість та ін. 

 

12 Аналіз взаємин учнів на уроці: кооперація, конкуренція, відчуження  

13 Емоційне ставлення дітей до навчання: позитивне, негативне, нейтральне  

14 Ставлення учнів до вчителя: повага, тривожність, залежність, агресія, доброзичливість,  



байдужість, неприязнь, зневага 

 II. Структура та динаміка уроку  

1 Перевірка вчителем домашнього завдання: наявність, тривалість  

2 Активізація навчальної діяльності учнів, їх мотивування: постановка мети (майбутнє), 

формування асоціативного ряду (попередній досвід), побутова мотивація (зв’язок із 

життям)  

 

3 Аналіз мотивів (мотиву), на які (який) спирається діяльність учнів: навчальний, 

соціальний, позиційний, зовнішній, мотив оцінки, ігровий 

 

4 Повідомлення мети уроку, її зв’язок з минулими та наступними темами  

5 Основна частина уроку, її тривалість  

6 Наявність закріплення навчального матеріалу, підбиття підсумків, тривалість  

7 Роз’яснення вчителем домашньої роботи  

8 Темп уроку (відповідність можливостям учнів)  

9 Ритм уроку: паузи, зміна видів діяльності, кульмінація, «емоційне завершення»  

 III. Аналіз діяльності вчителя  

1 Початок уроку, психологічна готовність педагога до уроку  

2 Рівень організації перевірки домашнього завдання з подальшим переходом до нової теми  

3 Доведення педагогом важливості теми  

4 Застосування вчителем проблемно-евристичного навчання  

5 Опора на вивчений матеріал  

6 Використання педагогом форм роботи (їх різноманітність)  

7 Застосування спонукань (позитивні коментарі, жести, стимул інтересу, вольові зусилля, 

ефект раптовості, зміна діяльності), заохочення (схвалення, подяка, позитивний приклад), 

примус (погрози оцінкою, різкі зауваження, нотації, пересаджування, запис у щоденник, 

фізичний вплив) 

 

8 Форми контролю й оцінювання, наявність самооцінювання  

9 Ставлення вчителя до помилок учнів  

10 Дотримання педагогом правил поведінки, реакція на порушення дисципліни  

11 Провідна модальність сприйняття (візуальна, аудіальна, кінестетична) або їх поєднання  

12 Особливості мовлення вчителя  

13 Рівень працездатності педагога під час уроку: високий, середній, низький  

14 Психологічна позиція вчителя: над, під, поруч, разом, на відстані  

15 Стиль спілкування та керівництва групою учнів  



16 Педагогічний такт  

17 Настрій вчителя: позитивний (задоволеність, енергійність, оптимізм, гумор), негативний 

(незадоволеність, роздратування, гнів, байдужість), нейтральний 

 

18 Емоційна стійкість, опанування емоцій  

19 Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів  

20 Використання педагогом прийомів для досягнення розвивальної мети уроку  

21 Досягнення психологічної мети уроку  

 

Висновок: ……………… (узагальнення у формі 6-7 речень), зверніть увагу на Додаток Ж 



Додаток Ж 

 

 

Аспекти, на які слід звертати увагу при психолого-педагогічному 

аналізі уроку та формулюванні висновків 

 

Оцінка зовнішніх умов,  

що впливають на ефективність навчальної діяльності учнів: 
- розмір класної кімнати, температура повітря, освітлення, 

- провітрюваність, розмір та розташування парт, дизайн інтер'єру, дидактичне 

- оформлення, наявність предметів шкільного побуту, затишок у класі.  

 

1) Навчальна діяльність та емоційний стан учнів: 

- позиція школярів: активна (суб'єкт навчальної діяльності діє за власним 

спонуканням), чи пасивна (об’єкт –  виконавець цілей та завдань учителя); 

- володіння основними компонентами навчальної діяльності: постановка цілей, їх 

усвідомлення, вибір засобів рішення навчальних завдань, самоаналіз, 

самооцінка процесу і результатів навчальної діяльності; 

- провідна мотивація до навчання, яка виявляється на даному уроці; 

- наявність творчої або виконавчої позиції у дітей, тяжіння до дій за алгоритмом 

або евристичного розв'язування навчальних завдань, варіативності в рішеннях; 

- прояви у дітей відповідальності за свої дії, уміння оцінювати себе та інших, 

наявність питань, доповнень, коментарів з боку учнів; ставлення до помилок – 

своїх і товаришів (чи є напруження, страх в ситуації помилки чи вона викликає 

жвавий інтерес і потребу її проаналізувати); 

- схильність учнів до кооперації або конкурентності – групова, парна робота, 

дискусії, колективні розв'язання навчальних завдань, взаємодопомога; 

- співчуття в ситуаціях невдач, радість за успіхи товаришів; 

- ставлення учнів (дітей) до педагога (повага, байдуже, підкорене, 

недоброзичливе, співчутливе, поблажливе тощо); 

- переважаючий настрій дітей на уроці  

2) Структура та динаміка уроку: 

- рівень організованості уроку; 

- співвідношення монологічного та діалогічного спілкування між педагогом та 

дітьми; 

- спрямованість уроку: на процес або на результат навчальної роботи; 

- темп і рівень складності уроку, їх адекватність віку і контингенту класу. 

- відповідність форм і методів навчальної роботи віковим особливостям учнів; 

- наявність умов для успіху дітей, підвищення їхньої самооцінки, позитивного 

настрою. 

- оснащеність уроку засобами, які оптимізують навчальну діяльність дітей різних 

вікових категорій і психологічних типів (аудіальні, візуальні, кінестетичні); 

- рефлексія уроку (заняття): обговорення з учнями (дітьми) знань, умінь, 

навичок, якими вони оволоділи під час роботи. 

 

3) Аналіз діяльності вчителя: 

- наявність фізичної або психологічної дистанції між учителем і дітьми («над», 

«під», «поруч», «разом»); переважаюче ставлення до класу; 

- комунікабельність, вміння налагоджувати контакт з класом і кожним учнем; 

вміння слухати, емпатійність; 

- засоби активізації роботи учнів, їх різноманітність та педагогічна доцільність; 

- здатність до делегування повноважень школярам; 



- співвідношення заохочень та покарань учнів (позиція «червоного олівця» або 

психологічної підтримки); 

- здатність до диференціації та індивідуалізації навчальної роботи учнів; 

- стимулювання запам'ятовувань або розуміння, самостійності розумових 

- дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, класифікація, 

систематизація); 

- емоційна стійкість, володіння собою, переважаючи емоції; 

- захопленість навчальним предметом, який викладається педагогом; 

- адекватність індивідуальної манери поведінки педагога і особливостей його 

типу темпераменту. 

 

 

 

Додаток З 

 

Рефлексія навчально-професійної діяльності  

та діяльності, передбаченої завданнями практики: 

 

№ Навчально-професійна діяльність Діяльність на практиці 

1 Що саме у вас виходить (не виходить) в 

навчально-професійній діяльності? Чому? 

Чи корисним є особисто для вас 

проходження навчальної практики? 

Чому? 

2 Чи знаходяться у рівновазі ваші 

успішність та діяльність? 

Що саме вдалося зробити, чого досягти, 

від чого отримати професійне 

задоволення? 

3 Чи достатньо маєте можливостей для 

успішного виконання власної навчально-

професійної діяльності? Яких саме? 

У чому полягали основні труднощі під 

час виконання завдань, передбачених 

змістом психологічної компоненти 

навчальної практики? 

4 У чому бачите додаткові резерви для 

підвищення ефективності своєї 

діяльності? 

Чи відповідає наявний рівень ваших 

теоретичних знань та практичних 

навичок з психологічних дисциплін 

змісту завдань з практики (психологічна 

компонента)? 

 

 

 


