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Пояснювальна  заПиска

Підготовка доброго спеціаліста потребує від випускника вищого 
навчального закладу набути певного досвіду роботи на виробництві. 
Практична  підготовка  студентів  є  обов’язковим  компонентом  про-
фесійної  підготовки,  набуття  ними  необхідних  професійних  умінь  
та  навичок.  У  бюджеті  навчального  часу  виробнича  (педагогічна) 
практика становить близько 20–25% всього навчального часу. Ефек-
тивність практики забезпечується зв’язками між вищим  навчальним 
закладом та відповідним закладом для проведення практики — гос-
подарствами,  підприємствами,  фірмами,  банками,  клініками,  лікар-
нями, школами, транспортними засобами, дитячими садками тощо.

Мета  будь  якої  практики,  крім  формування  професійних  прак-
тичних та організаторських умінь і навичок, — проходження всього 
процесу набуття кваліфікації від рядового робітника до інженера, ак-
тора, педагога, лікаря і таке інше. Організація практичної підготовки 
регламентується  певними  положеннями  і  затверджується  наказом 
Міністерства  освіти і науки України. Її неперервність  і послідовність 
зумовлюється набуттям потрібного обсягу практичних знань і вмінь 
відповідно до різних кваліфікаційних рівнів.

Залежно  від  конкретної  спеціальності  студентів  практика  може 
бути  навчальною,  технологічною,  експлуатаційною,  конструк-
торською, ознайомчою, економічною, педагогічною, науково-дослід-
ною тощо.

найважливішим завданням педагогічної практики є:
• поглиблення зв’язку теоретичних знань на основі практичного 

навчання  з  реальним  соціально-педагогічним  процесом,  вико-
ристання їх для розв’язання конкретних навчальних і виховних 
завдань,  формування  у  студентів  соціально-психологічної  го-
товності в різних освітніх структурах;

• вироблення у майбутніх фахівців педагогічних умінь та навичок 
практичної готовності до роботи в освітніх структурах;

• оволодіння  сучасними  методами  і  формами  соціально-педаго-
гічної діяльності, новими прогресивними технологіями соціаль-
но-педагогічної практики;

• формування творчого, дослідницького підходу до соціально-пе-
дагогічної діяльності.
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Зміст педагогічної практики,  форми  звітності  обумовлюються 
“Положенням про практику студентів вищих педагогічних навчаль-
них закладів України”, освітньо-кваліфікаційними характеристиками 
фахівців, що передбачені Державними стандартами вищої освіти Ук-
раїни,  навчальними  планами  спеціальностей  і  спеціалізацій  та  про-
грамами практики.

1. Мета  та  завдання  Педагогічної  Практики

мета:  поглибити й закріпити теоретичні знання, уміння іннова-
ційного характеру, навички науково-дослідницької, науково-педаго-
гічної  або  управлінської  діяльності,  отримані  слухачами  у  вищому 
навчальному  закладі,  та  навчити  застосовувати  ці  знання  й  уміння 
для вирішення завдань у відповідній сфері професійної діяльності.

Завдання: 
виробити і розвинути
• гностичні  вміння,  пов’язані  з  аналізом  професійної  діяльності, 

соціокультурного,  природного  та  сучасного  освітнього  середо-
вища, особливостей різних типів навчальних закладів, системи 
суб’єктивно-об’єктивних відношень у сучасній освітній практи-
ці;

• проектувально-конструктивні  вміння,  що  забезпечують  мо-
делювання  професійної  та  педагогічної  діяльності,  простих  і 
складних соціально-педагогічних, психолого-педагогічних і ме-
тодичних систем;

• організаційні вміння, що дозволяли б оптимально здійснювати 
різні види професійної  та педагогічної діяльності — навчально-
виховної,  науково-педагогічної,  науково-дослідницької  та  уп-
равлінської;

• комунікативні вміння, що створюють можливість кваліфікова-
но здійснювати професійну та педагогічну   діяльність з ураху-
ванням  вимог  педагогічної  етики,  принципів  ділового  та  між- 
особистісного спілкування;

• професійну  спрямованість  особистості  слухача  відповідно  до 
кваліфікаційної характеристики майбутнього фахівця.

У результаті проходження педагогічної практики студенти повинні
уміти:
• виконувати загальні  функції викладача освітнього закладу;
• приймати оперативні рішення в межах своєї компетенції;
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• здійснювати функціональну  та інформаційну підготовку рішень 
у сучасній педагогічній практиці;

• проводити лекційні, семінарські, практичні та інші форми нав-
чально-виховних занять у закладі освіти;

знати:
• призначення і специфіку роботи освітнього закладу, його струк-

туру, схему управління тощо;
• закони України щодо освіти, накази Міністерства освіти і науки 

України, методичні вказівки та інші директивні документи, які 
регламентують діяльність системи освіти.

2.  зМіст  Педагогічної  Практики

Зміст  педагогічної  практики  визначається  освітньо-виховними 
цілями, закладеними в навчальні плани відповідно до програм підго-
товки майбутніх фахівців (бакалаври, магістри).

Основними завданнями  студента-практиканта  є:
• збір  та  обробка  необхідних  матеріалів  для  написання  магіс-

терської роботи;
• ознайомлення  з  навчально-методичним  забезпеченням  дис-

циплін  (навчальні  плани,  робочі  навчальні  програми,  плани 
семінарських та лабораторних занять тощо);

• ознайомлення з основними формами організації навчання та ви-
дами навчальних занять у освітньому  закладі;

• відвідування різних типів навчальних занять у провідних викла-
дачів та підготовка аналітичної довідки на друге відвідання за-
няття;

• розробка методичної моделі та проведення відкритої лекції (ба-
жано за темою наукового  дослідження) і 4–6 практичних (семі-
нарських) занять з фахових дисциплін;

• розробка моделі та проведення виховного заходу зі студентами 
(тематика та форми за вибором);

• вивчення академічної групи та складання на неї психолого-пе-
дагогічної характеристики.

Всі завдання практики мають бути відбиті у програмах практики 
(відповідно до специфіки спеціальності) та звітній документації  сту-
дента-практиканта.

Програми  практик  розробляються  на  випускаючій  кафедрі  і  за-
тверджуються на засіданні кафедри.
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3. організація  та  Проведення 
Педагогічної  Практики

База практики. Педагогічна практика проходить на базі закладів 
освіти. Програма практики передбачає вивчення студентом організа-
ції діяльності закладу освіти.

Базою практики може бути коледж, технікум, інститут чи інший 
структурний підрозділ МАУП або будь-який освітній заклад.

Базу практики визначає керівництво МАУП, керуючись догово-
рами, укладеними із закладами освіти незалежно від їх організацій-
но-правових форм і форм власності.

Студенти можуть також самостійно (за погодженням  з керівниц-
твом вищого навчального закладу) вибирати базу практики.

обов’язки закладу освіти, що є базою педагогічної практики:
• призначення  кваліфікованих  спеціалістів  для  безпосереднього 

управління практикою;
• створення необхідних умов для виконання студентами програ-

ми практики, не використовувати їх на посадах і роботах, що не 
відповідають програмі практики;

• забезпечення студентам умов безпечної роботи на кожному ро-
бочому місці;

• надання  студентам-практикантам  і  керівникам  практики  від 
МАУП можливості користуватися бібліотекою, технікою та до-
кументацією, необхідною для виконання програми практики.

обов’язки керівника педагогічної практики від  маУП:
проведення  установчої  конференції  щодо  змісту,  організації  та 

проходження педагогічної практики:
• підготовка кожного студента до виконання  функцій та обов’язків 

студента-практиканта в закладах освіти;
• консультація щодо складання індивідуального плану педагогіч-

ної практики кожним студентом-практикантом;
• проведення  поточної  організаційно-педагогічної  роботи  (конт-

роль за відвідуванням педагогічної практики  тощо);
• підготовка та проведення  соціально-педагогічних заходів прак-

тичного характеру;
• ведення  журналу педагогічної практики, оформлення докумен-

тації, перевірка щоденників студентів-практикантів тощо.
Студенти вищого навчального закладу під час проходження педа-

гогічної практики зобов’язані:
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• виконувати  системний  аналіз  соціально-педагогічних  заходів 
різного характеру  і давати  оцінку їх  ефективності, робити са-
моаналіз власної педагогічної практики;

• вивчати  інноваційний  досвід  сучасної  соціально-педагогічної 
практики;

• поглибити  і  закріпити  теоретичні  знання,  набуті  студентами  у 
вузі;

• постійно дбати про  професійне самовдосконалення і педагогіч-
ну творчість у науково-дослідницькій діяльності;

• застосувати  теоретичні  знання на практиці;
• надалі  розвивати  навички спостереження і аналізу навчально-

виховної роботи;
• формувати вміння проводити навчальні заходи різного типу із 

застосуванням  різноманітних  методів,  що  активізують  пізна-
вальну діяльність студентів, а також вести позаурочну роботу зі 
спеціальності;

• ознайомитися з роботою викладача, педагога і вихователя, вести 
індивідуальну роботу з учнями і батьками;

• закріпити інтерес до педагогічної професії.

офорМлення  результатів 
ПроХодження  Педагогічної  Практики

Після закінчення практики студент зобов’язаний подати таку звіт-
ну документацію:

• звіт про педагогічну практику;
• конспекти лекційних занять — 2;
• конспекти семінарських занять;
• щоденник педагогічної практики;
• характеристику з бази практики, завірену печаткою.
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додатки

Додаток 1
Зразок оформлення листа про проходження практики

Директору  ___________________
(повна назва інституту, 
прізвище та ініціали)

 _____________________________
        (прізвище та ініціали студента)

Група ________________________  
Спеціальність  _________________
Форма навчання  _______________

Прошу дозволити проходження____________________в термін
           (вказати вид практики)

з “__”____до “__”              на базі _________________________
          (повна назва закладу)

Керівник практики від
___________________________________________________
___________________________________________________

(повна назва бази практики, прізвище та ініціали, посада)

Погоджено:

Підпис керівника         _______________  (прізвище та ініціали)

(від бази практики)

(дата) 

Підпис керівника практики ___________  (прізвище та ініціали)

(від навчального закладу)

(дата)

МП

(підпис студента)

(дата)

Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2 місяці до початку практики.
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Додаток 2

Щоденник практики студента
Щоденник розроблено за формою, визначеною “Положенням про 

практику студентів МАУП”, затвердженого наказом Президента Ака-
демії від 17 січня 2005 р. № 04-о, і містить такі складові:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, навчаль-
ний підрозділ, курс, групу, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• відгук  керівника  практики  від  підприємства  з  оцінкою  роботи 

студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу студента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час установчої 

конференції (на випускній кафедрі, в навчальній частині, деканаті).
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Додаток 3

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання
_________________________________практики

(вид практики)

студентом спеціальності ___________________

Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗВІТ
про виконання програми    _____________________    практики
    (вид практики)

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

Групи_____________________________
Спеціальність______________________

Кваліфікаційний рівень____________

База практики  
_______________________________
_______________________________
    (повна назва)

Керівник практики      Керівник практики від
від бази практики      випускної кафедр
(посада, прізвище, ініціали)    (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений     “_” ___________200_ р.

Київ — 200_
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Додаток 4

Методика системного аналізу та оцінювання ефективності
навчального заняття, проведеного практикантом

  1.  Оцінювання основних особистісних якостей практиканта.
  1.1. Знання предмета та загальна ерудиція практиканта загалом.
  1.2. Рівень педагогічної майстерності.
  1.3. Культура  мовлення,  дикція,  інтенсивність,  образність,  емо-

ційність, загальна та специфічна грамотність.
  1.4. Ступінь тактовності та демократичності стосунків зі студен-

тами.
  2.  Оцінювання основних характеристик студентів на занятті.
  2.1. Ступінь пізнавальної активності, творчості та самостійності 

студентів.
  2.2. Рівень навчальних умінь і навичок студентів.
  2.3. Наявність та ефективність групових форм роботи.
  2.4. Ступінь  дисциплінованості,  організованості  та  зацікавле-

ності.
  3.  Оцінювання змісту діяльності практиканта та студентів.
  3.1. Науковість.
  3.2. Доступність навчального матеріалу.
  3.3. Актуальність і зв’язок з життям (теорії та практики).
  3.4. Ступінь новизни, проблемності та привабливості навчально-

го матеріалу.
  3.5. Оптимальність обсягу матеріалу, який пропонується для за-

своєння.
  4.  Оцінювання ефективності способів діяльності практиканта і сту-

дентів під час заняття.
  4.1. Раціональність та ефективність використання часу заняття, 

оптимальність його темпу, а також чергування та зміна видів 
діяльності.

  4.2. Ступінь  доцільності  та  ефективності  використання  техніч-
них засобів навчання.

  4.3. Ступінь раціональності та ефективності використання форм 
і методів роботи.

  4.4. Рівень зворотного зв’язку зі студентами у процесі заняття.
  4.5. Ефективність контролю за роботою студентів і рівень вимог, 

на якому оцінювалися їхні знання та вміння.
  4.6. Ступінь естетичного впливу заняття на студентів.
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