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Національний педуніверситет ім.М.П.Драгоманова,  
м. Київ, УКРАЇНА 

 
Виділено 5 модулів за кількістю видів педпрактики. Сформульовано основну мету і 

завдання як умови досягнення мети для педпрактики в цілому і для кожного її виду окремо. 
Подано вимоги до кожного виду практики. Пропонуються форми звітності, зазначаються 
обов�язки керівників педпрактики, права та обов�язки студента-практиканта, норми 
оцінювання їх роботи. Приведено багато додатків із розробками планів-конспектів уроків, 
позакласних заходів, зразки анкет та журналів тощо. 

 
 

Протягом п�яти років професіо-
нальної підготовки навчальним планом 
НПУ ім.М.П.Драгоманова передбачене 

проходження студентами п�яти видів 
педагогічних практик на різних етапах 
навчання (див.табл.1). 

Таблиця 1 
 

№ 
п/п Назва практики 

К
ур
с 

С
ем
ес
тр

 

Тривалість у 
тижнях 

Термін 
проведення Класи 

Кількість 
кредитів, 
годин 

1 Організаційно-
виховна 

ІІ 
або 
ІІІ 

4 
або 
6 

4-6 тижнів Час шкільних 
канікул 

 
5-
11кл. 

6-9кред. 
(216-324 
год) 

2 
Навчальна 
(підготовча) 
практика 

ІV 7 3-4 тижня 
Один день на 
тиждень 
протягом 
семестру 

5-9 
кл. 

4-6кред. 
(162-216 
год) 

3 
Педагогічна 
(виробнича) � 
рівень бакалаврів 

IV 8 6 тижнів Лютий � 
березень 

5-9 
кл. 

9кред. 
(324год) 

4 
Педагогічна 
(виробнича) � 
рівень спеціалістів 

V 9 6 тижнів Вересень � 
жовтень 

10-
11кл. 

9кред. 
(324год) 

5 
Викладацька та 
науково-
дослідницька � 
рівень магістрів 

V 10 

2 тижня або 
6-8 тижнів у 
магістр. після 
закінчення 
вузу 

Березень 
I-V 
курси 
педву
зу 

3кред. 
(108год) 
або 9-12 
кред. (324-
432 год) 

 
Педагогічна практика студентів � 

майбутніх вчителів � важливий компо-
нент їх професійного становлення. Різні 
її види дають можливість студентам 
ознайомитися з реальною системою 
навчально-виховної роботи в школі в 
цілому, з досвідом планування і прове-
дення вчителями уроків, позакласної 
роботи з предмету, організаційної і ви- 

 
ховної роботи класних керівників з 
учнями та їх батьками. 

У процесі педагогічної практики, як ні 
в якій іншій формі навчання, студентам 
доводиться виконувати великий обсяг 
самостійної роботи, є можливість виявити 
педагогічну творчість на всіх ділянках 
педагогічної діяльності, набути навички 
спілкування з учнями, вчителями, батьками. 
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В основу проведення педагогічної 
практики студентів мають бути покладені 
системний, комплексний, діяльнісний та 
особистісно-орієнтований підходи. Ефек-
тивне її проведення залежить від належ-
ного рівня організації і управління діяль-
ністю студентів. Цьому повинен сприяти 
спеціальний методичний посібник, який 
створений нами з врахуванням рекомен-
дації Болонської декларації, зокрема і 
щодо кредитно-модульної системи. 

В посібнику виділено 5 модулів за 
кількістю видів педпрактики, для кожно-
го з них зазначено кількість кредитів і 
годин щодо навчального навантаження 
студентів. Сформульовано основну мету і 
завдання як умови досягнення мети для 
педпрактики в цілому і для кожного її 
виду окремо. 

Головна мета педагогічної практи-
ки � вивчення досвіду роботи вчителів-
предметників і класних керівників та 
набуття власних навичок і умінь у 
підготовці і проведенні навчально-
виховної і позакласної роботи в школі. 

Для досягнення цієї мети необхідно 
виконання таких основних завдань: 

• поглибити і закріпити теоретичні знан-
ня щодо навичок і умінь, діяльності вчителя, 
навчити застосовувати їх на практиці; 

•  ознайомитись із системою нав-
чально-виховної, позакласної та поза-
шкільної роботи школи в цілому; 

•  ознайомитись з обладнанням шкіль-
них приміщень і предметних кабінетів 
(математики, інформатики, фізики, еко-
номіки та ін.); 

• вивчити календарні, тематичні плани 
вчителів-предметників та плани організа-
ційної та виховної роботи класних керів-
ників; скласти власні щотижневі плани 
педагогічної практики; 

• озброїти студентів уміннями спосте-
рігати та аналізувати навчально-виховну 
роботу з учнями з врахуванням їхніх 
вікових та індивідуальних особливостей; 

•  підготувати плани-конспекти різ-
них типів уроків, позакласних і вихов-
них заходів, проводити їх, приймати 

участь у спостереженні та обговоренні 
уроків студентів-практикантів; 

• набути перші уміння у проведенні 
науково-дослідної та експериментальної 
роботи, зокрема зібрати матеріали з досві-
ду роботи вчителів для написання курсо-
вих та дипломних робіт, експерименталь-
но перевірити власні методичні рекомен-
дації, які містяться в цих роботах; 

• вести психолого-педагогічний щоден-
ник студента. 

Далі в посібнику подаються вимоги 
до кожного виду практики. Зокрема, крім 
формулювання мети і завдань, вказується 
зміст кожного з трьох основних видів 
діяльності студентів під рубриками: 

1. Ознайомитися. 
2. Вивчити. 
3. Формувати власні навички і 

уміння майбутньої педагогічної діяльності. 
В кінці вказано форму звітності за 

даний вид педпрактики. 
Для приклада розглянемо характе-

ристику одного виду виробничої 
педпрактики (рівень бакалавра, ІV курс). 

Педагогічна (виробнича) практика 
(рівень бакалавра). Зміст і характер діяль-
ності студентів підчас цього виду практи-
ки відрізняється більшою різноманіт-
ністю і самостійністю, вона має бути 
максимально наближеною до реальної 
професійної діяльності вчителя і класного 
керівника. 

Мета і завдання. Головна мета � 
формування у студентів навичок і вмінь 
проведення навчальної і позакласної 
роботи з і спеціальності та виховної 
роботи в колективі учнів 5-9 класів. 

Для досягнення мети необхідне 
виконання таких завдань: 

• На основі вивчення класного 
колективу, методичних особливостей ро-
боти вчителя-предметника та класного 
керівника, готувати і проводити уроки зі 
спеціальності, позакласні заходи з предме-
ту та виховну роботу в якості помічника 
класного керівника. 

• Складати індивідуальний план 
студента-практиканта по тижнях на весь 
період педпрактики та вести щоденник, в 
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якому фіксувати результати спостережен-
ня уроків вчителів, студентів-практикан-
тів, класних керівників, результати власної 
діяльності. 

•  Зібрати матеріал з досвіду 
роботи вчителів по темі курсової роботи 
та результати експериментальної пере-
вірки власних методичних рекоменда-
цій, що містяться в ній. 

• Виконати завдання кафедр педа-
гогіки, психології, педагогічної творчості. 

У зміст діяльності студента-
практиканта входить: 

1. Ознайомитися: 
•  з системою навчально-виховної, 

позакласної та позашкільної роботи ос-
новної школи в цілому, з порядком веден-
ня шкільної документації (з бесіди дирек-
тора школи чи заступників директора з 
навчальної і виховної роботи); 

•  із предметними шкільними 
кабінетами; 

•  із специфікою методики роботи 
вчителів та позакласних керівників, 
прикріплених до класу; 

•  із специфікою позакласної 
роботи вчителя-предметника; 

•  зі змістом роботи методичних 
об�єднань вчителів по спеціальності та 
класних керівників. 

2. Вивчити: 
•  зміст календарних і тематичних 

планів уроків вчителя-предметника, 
плану його позакласної роботи; 

•  план організаційної і позаклас-
ної роботи класного керівника; 

•  анатомо-фізіологічні, психоло-
гічні та індивідуальні особливості 
класного колективу і зокрема педагогіч-
но запущених учнів та тих, хто 
навчається на високому рівні 
успішності; 

•  досвід роботи вчителів по темі, 
яка розробляється в курсовій роботі. 

3. Формувати власні навички і 
уміння майбутньої педагогічної 
діяльності: 

•  прийняти участь в роботі наста-
новної і підсумкової конференції з пед-
практики; 

•  скласти індивідуальний план 
роботи студента по тижнях; 

•  підготувати і провести уроки по 
спеціальності у відповідності з планом 
вчителя-предметника; 

•  систематично відвідувати уроки 
вчителів та студентів-практикантів; здій-
снювати їх аналіз та фіксувати результати 
спостережень і аналізу у щоденнику; 

•  підготувати і провести поза клас-
ні заходи по спеціальності (додаткові 
заняття з відстаючими у навчанні 
учнями, гурткові та інші види роботи з 
учнями, хто добре навчається і виявляє 
інтерес до предмету); 

• виготовити не менше двох наочних 
посібників з предмету; розробити варіанти 
комп�ютерної підтримки уроків чи 
позакласних та виховних заходів; 

•  проводити контролюючу діяль-
ність (перевіряти самостійні, контроль-
ні, домашні роботи учнів з предмету; 
ведення щоденників учнями); 

•  розробити і провести виховний 
захід в класі в якості помічника 
класного керівника; здійснювати аналіз 
виховних заходів інших студентів-
практикантів; 

•  зібрати матеріали з досвіду 
роботи вчителів для написання курсової 
роботи та провести експериментальну 
перевірку власних методичних 
рекомендацій, що містяться в ній; 

• скласти психологічну характерис-
тику учня за пропонованою схемою. 

Форма звітності: 
1) психолого-педагогічний 

щоденник студента-практиканта за 
пропонованою схемою; 

2) два конспекту уроків з 
математики; 

3) конспект позакласного заходу з 
предмету; 

4) конспект та аналіз виховного 
заходу; 
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5) звіт студента-практиканта, 
підписаний вчителем-предметником та 
класним керівником; 

6) психологічну характеристику 
учня класу; 

7) один протокол обговорення уроку. 
Звітна документація подається 

методисту за два дні до завершення 
педпрактики. 

В запропонованому методичному 
посібнику зазначені обов�язки керівників 
педпрактики (методиста-предметника 
(групового керівника), викладачів кафедр 
педагогіки, психології, педагогічної твор-
чості), права та обов�язки студента-
практиканта, норми оцінювання їхньої 
роботи. Щодо останнього, то диферен-
ційована інтегрована оцінка за педпрактику 
кожному студенту виставляється на основі 
оцінювання всіх видів навчально-виховної і 
позакласної роботи, оцінок за виконання 
завдань кафедр педагогіки, психології, 
педагогічної творчості, з врахуванням 
думки про роботу студентів вчителів, 
класних керівників і заступників директора 
закладу з навчальної і виховної роботи. 

Приймається до уваги участь 
студентів в настановчій і підсумковій 
конференції з педагогічної практики, 
якість ведення психолого-педагогічного 
щоденника, участь в проведенні аналізів 
уроків, позакласних і виховних заходів 
інших студентів групи. 

Оцінка «відмінно» виставляється 
за умови одержання не менше 75% 
відмінних оцінок за уроки, відмінних 
оцінок за проведення позакласних 
заходів з предмету виховних заходів, 
відмінних оцінок за виконання завдань 
кафедр педагогіки, психології, педаго-
гічної творчості, активної участі у 
проведенні підсумкової конференції з 
педпрактики. 

Оцінка «добре» виставляється при 
умові одержання не менше 75% оцінок 
«відмінно» і «добре» за уроки, позакласні і 
виховні заходи, за завдання кафедр 
педагогіки, психології, педагогічної творчості. 

Оцінка «задовільно» виставляєть-
ся при умові одержання не менше 75% 
позитивних оцінок за зазначені вище 
види педагогічної діяльності. 

Оцінка «незадовільно» виставляється 
при умові одержання 50% незадовільних 
оцінок за уроки, і систематичні пропуски 
занять в школі, невиконанні вимог 
вчителів, методистів, керівництва школи. 

В методичному посібнику зазначе-
но порядок проведення настановчої і 
підсумкової конференції з педпрактики. 

Із загального обсягу методичного 
посібника 76% відведено на додатки. Ми 
виходили з того, що студенти-практи-
канти при виконанні всіх завдань пед-
практики об�єктивно протягом 6 тижнів 
не мають можливості відвідувати бібліо-
теку навіть педагогічного університету та 
кабінети відповідних кафедр з метою 
добору тематики позакласних і виховних 
заходів, ознайомлення із зразками різного 
виду документації, що стосується її 
проведення. Тому постало завдання 
необхідну інформацію запропонувати в 
методичному посібнику. Зміст додатків 
посібника такий: 

Додаток 1. Орієнтовні зразки 
календарних і тематичних планів уроків 
математики. 

Додаток 2. Орієнтовні зразки 
планів-конспектів основних типів 
уроку. Тут пропонується 

2.1 Форма план-конспекту уроку 
2.2 План-конспект комбінованого уроку. 
2.3 План-конспект уроку форму-

вання навичок і умінь. 
2.4План-конспект уроку система-

тизації і узагальнення знань з певної теми. 
2.5 План-конспект семінару з 

певної теми. 
2.6 Схема аналізу уроку. 
Додаток 3. Орієнтовний план-

конспект позакласного заходу, зразок 
плану проведення тижня математики, 
перелік можливих тем занять матема-
тичного гуртка та список рекомендо-
ваної літератури з позакласної роботи. 

Додаток 4. Зразок плану-кон-
спекту виховного заходу та зразок його 
аналізу. Перелік можливих тем 
виховних заходів по класах та список 
рекомендованої літератури. 

Додаток 5. Орієнтовні схеми 
вивчення досвіду вчителя-предметника і 
класного керівника. 
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Додаток 6. Орієнтовні схеми вивчен-
ня учня і класного колективу та складання 
їхніх психологічних характеристик. 
Інструкція до виконання завдання з 
педагогічної творчості для студентів IV 
курсу (заповнення технологічної карти). 

Додаток 7. Зразки анкет для вивчен-
ня, моральної орієнтації особистості та 
вивчення взаємин у колективі. 

Додаток 8. Орієнтовний план-сітка 
роботи зміни в оздоровчому таборі та 
орієнтовний перелік математичної темати-
ки для інтелектуального дозвілля. 

Додаток 9. Орієнтовна схема 
проведення педагогічного дослідження 
(експерименту). 

Додаток 10. Форма психолого-
педагогічного щоденника студента-прак-
тиканта, журналу обліку роботи старос-
тою групи, схема звіту студента за педа-
гогічну практику, звіту групового керівни-
ка та орієнтовна форма протоколу аналізу 
уроків, позакласних і виховних заходів 
студентів-практикантів. 

В кінці пропонується загальний 
список літератури з педпрактики. 

На завершення вважаю не обхідним 
зазначити дві проблеми, які заважають на 
сучасному рівні організовувати і проводити 
педагогічну практику у відповідності з 
рекомендаціями Болонської декларації. 

Перша з них пов�язана з впро-
вадженням Європейської кредитно-транс-
ферної системи (ECTS), одним із завдань якої 
є унормування і кількісний вимір 

трудомісткості засвоєння студентом освітніх 
програм, облік трудомісткості діяльності 
викладачів, порядок розрахунку заробітної 
плати та інші розрахункові процедури. Що 
стосується педагогічної практики, то в 
навчальному посібнику ми зазначили 
кількість кредитів і годин і види діяльності 
щодо обліку трудомісткості діяльності 
студентів. Разом з тим сучасний стан обліку 
навчального навантаження викладачів, 
наприклад в нашому педуніверситеті, 
ставить під загрозу належний рівень 
організації і управління педпрактикою. 
Шість годин, які відводяться груповому 
керівнику за кожного студента, аж ніяк 
адекватно не відображає трудомісткість 
роботи викладача за шеститижневі педпрак-
тики. До перебудови системи педагогічної 
освіти в Україні відводилось 24 години на 
кожного студента, пізніше 18 годин, а зараз 6. 
Наша письмова заява ректору і зустріч з 
цього приводу всіх завідуючих кафедр з 
ректором поки що не привели до позитивних 
зрушень. Друга проблема пов�язана з тим, 
що за шість тижнів на V курсі студенти не 
встигають провести навіть мінімальну 
кількість уроків в старшій школі, де за 
навчальним планом масових шкіл 
відводиться 3 години математики на 
тиждень. Кафедра методики математики 
звернулась до ректорату з пропозицією 
збільшити тривалість педпрактики на V курсі 
хоч би до восьми тижнів. Поки що кафедрою 
не одержано відповіді на цю пропозицію. 
 

 
 
Резюме. Слепкань З.И. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА � ВАЖНЫЙ КОМПОНЕНТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ. 
Приведены 5 модулей по количеству видов педпрактики. Сформулированы основная цель и задания как 
условия достижения цели для педпрактики в целом и для каждого ее вида отдельно. Представлены 
требования для каждого вида педпрактики. Предлагаются формы отчетности, обозначаются 
обязанности руководителей педпрактики, права и обязанности студентов-практикантов, критерии 
оценивания их работы. Содержится множество приложений с разработками планов-конспектов 
уроков, внеклассных мероприятий, образцы анкет и журналов. 

 
Summary. Slepcan Z. FIELD EXPERIENCE AS AN IMPORTANT COMPONENT OF 

PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A PROSPECTIVE MATHEMATICS TEACHER. 
There are transferred 5 modules by numbers of teacher practice forms. Radical number and tasks are formulated as 
condition coming up to target teacher practice in all and for every aspect of teacher practice. There are produced 
form presidents, indicated duties of instructor�s practice, equities and duties of practice students, criterions to appraise 
their works. There are keep many appositions with working up of lessons curriculum-summary, out-of-school actions, 
samples of questionnaires and magazines. 
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