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Вельмишановна Зінаїда Іванівна! 
У день Вашого ювілею прийміть від мене особисто 

сердечні привітання і найщиріші побажання добра та 
щастя, міцного здоров’я, плідного творчого довголіття, 

подальшої успішної праці на ниві педагогічної науки і освіти. 
Громадськість України і зарубіжжя знає Вас як автора і 

ініціатора багатьох цінних починань та ідей, які втілилися 
у Вашій практичній діяльності. 

Ваша натхненна праця стимулювала до наукових 
шукань молодих вчених, які сьогодні є знаними науковцями 

нашої держави. 
То ж нехай надалі, на довгі літа буде світлою та щедрою 

на радощі й добрі справи Ваша життєва доля, а Ваша праця, 
як завжди, нехай буде невичерпно плідною і корисною людям.  
 

Опанасенко Володимир Григорович, 
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри вищої математики, заступник декана з виховної 
роботи фізико-математичного факультету Ніжинського державного університету ім. М.Гоголя.   

Захистив кандидатську дисертацію у 1992р. під керівництвом З.І.Слєпкань на тему: „Методика 
розв’язання геометричних і фізичних задач з використанням елементів тригонометрії в шкільному 
курсі математики”. 
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У статті розглянуто інструктивні матеріали для проведення навчально-виховної 
практики предвипускного та випускного курсів Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя на основі наскрізної програми педагогічної практики, що розраховані на 
викладачів і студентів фізико-математичного факультету, а також – вчителів методистів 
та вчителів предметників, інших працівників закладів освіти. 

 
 

1.1. Мета і завдання практики 
 

Діяльність студентів у період навчаль-
но-виховної практики повинна бути різно-

бічною, мати навчальну та виховну спря-
мованість, сприяти формуванню науково-
го світогляду в майбутніх вчителів. 
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Метою неперервної педагогічної прак-
тики є оволодіння студентами сучасними 
методами і формами організації навчаль-
но-виховного процесу в загальноосвітній 
школі, формування у них на базі одержа-
них в університеті знань професійних 
умінь і навичок для прийняття самостій-
них рішень під час конкретної роботи в 
реальних для професійної діяльності умо-
вах, виховання потреби систематично по-
повнювати свої знання та творчо застосо-
вувати їх у практичній діяльності. 

У завдання педагогічної практики сту-
дентів передвипускного і випускного кур-
сів входить: 

- виховання професійно значимих 
якостей особистості вчителя, потреби в 
педагогічній самоосвіті; 

- виховання стійкого інтересу і любо-
ві до професії вчителя; 

- закріплення, поглиблення і збага-
чення громадсько-політичних, психолого- 
педагогічних та спеціальних знань у про-
цесі їх використання при розв'язанні кон-
кретних педагогічних завдань; 

- формування і розвиток професійних 
умінь та навичок; 

- вироблення творчого, дослідниць-
кого підходу до педагогічної діяльності; 

- ознайомлення із сучасним станом 
навчально-виховної роботи в загальноос-
вітній школі, з передовим педагогічним 
досвідом; 

- надання допомоги навчально-ви-
ховним закладам у розв'язанні завдань 
виховання учнівської молоді; 

- формування адекватної професійної 
самооцінки майбутніх вчителів. 
 

1.2. Зміст педагогічної практики на 
IV курсі 

 
1. Ознайомлення з навчально-вихов-

ною роботою школи (зустрічі-бесіди з ад-
міністрацією, вчителями, викладачами, 
класними керівниками; аналіз планів робо-
ти класних керівників 5-9 кл., планів робо-
ти дитячих та юнацьких організацій; 
аналіз розкладу навчальних занять; зна-

йомство з матеріальною базою, відвіду-
вання уроків та позакласних занять). 

2. Вивчення: 
- навчальної програми, тематичних 

та поурочних планів учителя, плану поза-
класної роботи з предмету; 

- психологічних аспектів навчально-
виховної діяльності (з урахуванням віко-
вих та індивідуальних особливостей дітей, 
особливостей пізнавальної діяльності уч-
нів, особливостей педагогічного спілку-
вання та мікроклімату на уроці тощо); 

- окремих учнів та колективу класу; 
- плану роботи класного керівника 

(особових справ учнів, медичних карток, 
щоденників, класних журналів, методики 
їх ведення). 

3. Проведення навчальної і позаклас-
ної роботи з предмету спеціальності (з ма-
тематики та фізики ): 

- вивчення рівня сформованості 
знань, умінь та навичок учнів з предмету 
(аналіз класного журналу, зошитів учнів, 
їх контрольних робіт, бесіди з учителями-
предметниками і ін): 

- розробка планів-графіків проведен-
ня уроків на період практики; 

- розробка конспектів або розгорну-
тих планів уроків, лекційних та семінарсь-
ких занять, факультативних занять, гуртка 
або інших позакласних видів занять з 
предмету; 

- підготовка дидактичних матеріалів, 
наочних посібників, технічних засобів 
навчання, електронно-обчислювальної 
техніки до уроку або позакласного заходу; 

- проведення окремих уроків і поза-
класних занять з предмету спеціальності, 
їх самоаналіз, відвідування уроків учите-
лів та практикантів, участь в їх аналізі. 

4. Проведення позаурочної виховної 
роботи в класі: 

- вивчення рівня вихованості учнів 
(стан дисципліни, індивідуальні якості, 
рівень активності тощо); 

- розробка плану – графіку проведен-
ня позаурочних виховних заходів на пері-
од практики; 

- підготовка та проведення окремих 
позаурочних занять, що забезпечують єд-



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

90

ність морального, трудового, економічно-
го, правового, екологічного, естетичного, 
фізичного виховання учнів; 

- робота з батьками (відвідування 
учнів вдома, індивідуальні бесіди з бать-
ками, виступи на батьківських зборах і ін); 

5. Методична та самостійна робота: 
- участь в роботі педагогічної ради, 

методичного об'єднання, семінару класних 
керівників або вчителів-предметників; 

- систематичний аналіз своєї педаго-
гічної діяльності і досвіду навчально- 
виховної роботи школи в педагогічному 
щоденнику; 

- визначення теми курсової чи 
кваліфікаційної роботи (магістерської), 
реферату, розробка планів їх виконання, 
накопичення методичного матеріалу.  
 

1.3. Зміст стажувальної практики на 
V курсі 

 
У зміст педагогічної діяльності сту-

дентів входить: 
1. Ознайомлення із системою нав-

чально-виховної роботи школи, з основни-
ми ланками управління навчально-вихов-
ним процесом. 

2. Вивчення: учнів і колективу класу; 
- системи навчальної та позакласної 

роботи з предмету; 
- виховного процесу на основі теоре-

тичних знань з педагогіки і психології 
(врахування педагогами закономірностей 
розвитку особистості, психічного стану 
учнів, взаємовідносин у колективі, мотивів 
поведінки, професійних інтересів та 
намірів, соціальних установок особистості, 
відповідність змісту методів і прийомів 
виховної роботи класного керівника віко-
вим та індивідуальним особливостям уч-
нів і т. д.); 

- робота шкільної предметної комісії, 
семінару класних керівників, педагогічної 
ради школи. 

3. Самостійна робота та проведення 
навчальної та позакласної роботи з предме-
ту спеціальності (системи уроків, лекцій, 
семінарів з теми, позакласних занять з пред-
мету), її психолого-педагогічний аналіз. 

4. Проведення виховної роботи учнів 
у відповідності з планом класного керівни-
ка, робота з батьками. 

5. Методична та творча робота (збір 
матеріалів по темі кваліфікаційної (магіс-
терської) роботи або реферату з проблем 
педагогіки, психології чи методики нав-
чання предмету спеціальності; підготовка 
матеріалів для методичних кабінетів шко-
ли, матеріалів для виставок по підсумках 
педагогічної практики). 

Зміст діяльності студентів у період 
практики для кожного студента визнача-
ється її програмою, планами школи, вчите-
лів-предметників (математики і фізики) та 
класного керівника і має бути максималь-
но наближеним до змісту реальної профе-
сійної діяльності вчителя. 

1.4. Документація, звітність, оціню-
вання результатів практики 

1. Оцінка результатів практики дає-
ться на основі: 

- спостереження за студентами і ана-
лізу їх роботи; 

- бесіди з учителями, класними керів-
никами, студентами; 

- аналізу характеристик студентів, 
написаних керівниками шкіл; 

- аналізу якості роботи студентів на 
методичних заняттях, консультаціях, семі-
нарах в період практики; 

- аналізу результатів творчої роботи; 
- самооцінки студентами рівня своєї 

підготовленості до практичної роботи і 
якості своєї роботи; 

- аналізу документації студентів за 
підсумками педпрактики. 

Для забезпечення об'єктивності оцінки 
результатів педпрактики вона здійснюєть-
ся в такі три етапи. 

На педраді школи за поданням учите-
лів-предметників, методистів, класних ке-
рівників виставляється диференційована 
оцінка кожному студенту, оцінюється ро-
бота всієї бригади, визначаються кращі 
практиканти, висловлюються критичні 
зауваження щодо організації практики, 
окремих студентів, яким школа вважає 
неможливим зарахувати практику; 
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Тут же підводиться підсумок роботи 
вчителів, що брали участь в організації та 
проведенні практики. 

На нараду запрошуються і беруть 
участь в обговоренні питань вчителі-пред-
метники, завуч школи, організатор з ви-
ховної роботи, методисти, студенти-прак-
тиканти. 

Нарада протоколюється. Оригінал про-
токолу залишається в школі, копія пере-
дається університету. 

Підсумкова оцінка за проведення педа-
гогічної практики виставляється студенту 
на засіданні факультетської комісії. До 
складу комісії входять: 

- декан; 
- факультетський керівник педпрактики; 
- представники кафедр педагогічної май-

стерності і психології; 
- методисти; 
- представники громадських студентсь-

ких організацій; 
- завідуючі кафедрами (фахових, психо-

логії та педагогічної майстерності). Комі-
сію очолює факультетський керівник пед-
практики. Зарахування педпрактики про-
ходить протягом першого тижня після 
повернення студентів з практики. 

Основними критеріями оцінки резуль-
татів педагогічної практики є: 

1. Знання програм, змісту підручни-
ків із спеціальності та методики викладан-
ня всіх тем, що вивчаються в даному класі 
за період практики. 

2. Володіння комплексом дослід-
ницьких методик, які використовуються 
для вивчення школярів (проведення пси-
хологічного вивчення учня з використан-
ням методів спостереження, експеримен-
ту, бесіди, відображення матеріалів вив-
чення учнів з їх психологічним аналізом у 
педагогічному щоденнику). 

3. Науковий і методичний рівень 
проведення навчальної і позакласної робо-
ти з предмету за спеціальністю: 

а) уміння правильно розробити кон-
спекти або розгорнуті плани уроків, фа-
культативних занять, занять гуртка або ін-
ших позакласних заходів з предмету; 

б) уміння виготовити дидактичні ма-
теріали, наочні посібники до уроку або 
позакласного заходу; 

в) кількість і якість проведення уроків 
з використанням ТЗН, кількість проведе-
них уроків і позакласних заходів, їх само-
оцінка і оцінка, відвідування уроків учите-
ля практикантами, участь в їх аналізі. 

4. Уміння правильно організовувати 
роботу учнів в кабінеті з навчального 
предмету, знання вимог до кабінету мате-
матики, інформатики, фізики . 

5. Рівень проведення навчально-ви-
ховної роботи в школі, класі: 

- підготовка і проведення окремих 
позакласних занять, що здійснюють єд-
ність громадського, національного, трудо-
вого, морального та фізичного виховання 
учнів; 

- робота з батьками (відвідування уч-
нів вдома, індивідуальні зустрічі-бесіди з 
батьками, виступи на батьківських зборах 
тощо); 

- відвідування позакласних і поза-
шкільних заходів класного керівника, 
практикантів, участь в їх аналізі. 

6. Науково-методична, дослідницька і 
творча робота: 

- участь у роботі педагогічної ради, 
методичного об'єднання, семінару класних 
керівників; 

- систематичний аналіз своєї прак-
тичної діяльності і досвіду навчально- 
виховної роботи школи в педагогічному 
щоденнику; 

- підготовка матеріалів для школи, 
університету, матеріалів для виставки за 
підсумками педпрактики, робота над кур-
совими та кваліфікаційними роботами 
(написання рефератів, накопичення емпі-
ричного матеріалу). 

Кожен бригадир звітує комісії про ро-
боту, виконану протягом педагогічної 
практики. Комісія також заслуховує кож-
ного студента-практиканта (повний звіт чи 
інформацію з окремих питань). 

За підсумками педпрактики (за три дні 
до її закінчення) студент повинен здати 
методистам своєї групи таку докумен-
тацію: 



 
 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 25. – 2006. 
 

 

92

1. Особистий листок за підсумками 
практики . 

2. Робочі конспекти уроків з матема-
тики, фізики та інформатики. 

3. Конспект позакласного заходу з 
предмету (математики, фізики чи інфор-
матики на вибір). 

4. Заліковий конспект уроку (з мате-
матики, фізики і інформатики) 

5. Конспект виховного заходу та бать-
ківських зборів. 

6. Педагогічний щоденник. 
7. Психопого-педагогічну характе-

ристику особистості учня (IV курс), або 
класного колективу (V курс). 

8.Експонат на виставку "Результати 
педпрактики ". 

9. Реферат з тематики науково-дос-
лідницьких завдань. 

Підсумкова оцінка за педагогічну прак-
тику виставляється на засіданні факуль-
тетської атестаційної комісії. Виставляє 
оцінку в залікову книжку студента голова 
комісії. 

Комісія підбирає і рекомендує на вис-
тавку кращі звіти, розробки, наочні посіб-
ники та інші документи, виготовлені сту-
дентами. 

Підсумкова науково-методична кон-
ференція на факультеті є останнім етапом, 
що завершує практику. Керують конфе-
ренцією декан та науково-методичний ке-
рівник практики університету. 

Конференція проводиться наступного 
тижня після підведення підсумків на фахо-
вій комісії. У конференції беруть участь 
усі студенти-практиканти, методисти, чле-
ни кафедр педагогічної майстерності, 
представники шкіл. На конференції шля-
хом доповідей, повідомлень висвітлюють-
ся позитивний досвід роботи бригади, 
окремих студентів, керівників практики, 
результат творчої науково-дослідницької 
роботи, а також інші сторони практики. 

Під час роботи конференції організо-
вується виставка студентських робіт, віді-
браних комісією по зарахуванню практики. 

Факультетський керівник, декан фа-
культету підводять підсумки проведеної 
роботи, ставлять завдання до наступного 

туру практики студентів факультету (IV 
курс). 

Хід конференції протоколюється. 
Наслідки практики висвітлюються в спе-
ціальному бюлетені факультету. 

 
2. Керівництво педагогічною 

практикою 
 

2.1. Методист-керівник педагогічної 
практики студентів факультету: 

- згідно з угодами, укладеними між 
університетом та базовими закладами 
освіти про проведення практики, прово-
дить розподіл студентів-практикантів за 
базами практики та готує необхідні мате-
ріали для відповідного розпорядження 
декана факультету; 

- перед початком практики перевіряє 
підготовленість баз практики та забезпе-
чує студентів-практикантів, методистів і 
керівників базових закладів освіти необ-
хідною документацією; 

- забезпечує проведення всіх органі-
заційних заходів перед вибуттям студентів 
на практику: настанови щодо порядку про-
ходження практики та інструктаж з техні-
ки безпеки тощо; 

- повідомляє студентам про порядок 
звітності з практики; 

- у тісному контакті з методистами 
відповідних кафедр та керівниками баз 
практики забезпечує належний рівень її 
проведення згідно з програмою; 

- контролює умови праці і побуту 
студентів та проведення з ними на місці 
обов'язкових інструктажів з охорони праці 
і техніки безпеки; 

- контролює виконання студентами-
практикантами правил внутрішнього тру-
дового розпорядку базового закладу осві-
ти, організовує відвідування бази практи-
ки студентами і методистами; 

- у складі комісії бере участь у підве-
денні підсумків практики та оцінюванні її 
результатів; 

- подає науково-методичному керів-
никові практики університету письмовий 
звіт про проведення практики із зауважен-
нями і пропозиціями щодо подальшого 



 
 
 

© Opanasenko V., Barilo N. 
 

 

93

вдосконалення та організації її проведення. 
2.2 Методист фахової кафедри: 
- разом з керівником базового закла-

ду освіти розподіляє студентів за класами, 
а з вчителем-предметником визначає теми 
уроків і позакласних заходів, які будуть 
проведені практикантами; 

- допомагає студентам скласти інди-
відуальний план на весь період практики, 
конкретизувати у відповідності з програ-
мою практики зміст навчальних, позаклас-
них виховних занять, тему науково-дос-
лідної методичної роботи; 

- затверджує індивідуальні плани 
практикантів після погодження їх з мето-
дистами кафедр педагогічної майстерності 
та психології; 

- організовує відвідування й обгово-
рення студентами уроків та інших заходів, 
проведених досвідченими вчителями школи; 

- забезпечує проведення студентами 
уроків та позакласних заходів з предмету, 
консультує практикантів при підготовці до 
уроків і позакласних заходів з предмету, 
перевіряє і затверджує їх плани і конспек-
ти, відвідує уроки і позакласні заняття, що 
проводять студенти, аналізує і оцінює їх, 
контролює виконання індивідуальних пла-
нів роботи студентів-практикантів; 

- аналізує документацію, подану сту-
дентами, складає звіт за наслідками прак-
тики і подає його факультетському керів-
никові; 

- бере участь в настановчій і підсум-
ковій конференціях з педагогічної практи-
ки, а також нарадах з питань практики в 
університеті і на факультеті; 

- бере участь у проведенні заліку з 
практики і разом з методистами кафедр 
психології та педагогічної майстерності 
оцінює результати практики. 

2.3 Методист з педагогіки: 
- здійснює загальнопедагогічне мето-

дичне керівництво педагогічною практи-
кою студентів, консультує їх з актуальних 
питань навчання, виховання, професійної 
орієнтації учнів, роботи з батьками тощо; 

- планує разом з класним керівником 
(вихователем) виховну роботу практикан-
тів з учнями, консультує їх і забезпечує 

виконання завдань; 
- відвідує уроки і позакласні заходи 

практикантів, надає методичну допомогу в 
їх підготовці й проведенні, разом з мето-
дистом фахової кафедри оцінює проведені 
студентами уроки та інші види навчальних 
занять і позакласні заходи; 

- надає допомогу студентам в органі-
зації індивідуальної роботи з учнями; 

- надає допомогу практикантам у ви-
конанні науково-дослідної роботи (курсо-
вої, дипломної роботи, завдання з НДРС); 

- бере участь у настановчій та під-
сумковій конференціях з педагогічної 
практики, а також в нарадах з питань 
практики; 

- бере участь у проведенні заліку з 
практики і оцінюванні її результатів; 

- подає завідуючому кафедрою педа-
гогічної майстерності звіт про підсумки 
практики із зауваженнями і пропозиціями 
щодо подальшого поліпшення її органі-
зації та проведення. 

2.4 Методист з психології: 
- відвідує (вибірково) уроки і поза-

класні заходи практикантів та бере участь 
в їх аналізі; 

- керує роботою студентів з вивчення 
особистості й колективу учнів, а також 
виконанням інших завдань з психології, 
передбачених програмою практики; 

- бере участь в настановчій і підсум-
ковій конференціях студентів-практикан-
тів, інших нарадах з питань організації 
практики; 

- бере участь у проведенні заліку з 
практики і оцінюванні результатів прак-
тики. 

2.5 Адміністрація школи несе відпові-
дальність за організацію практики в своє-
му навчальному закладі: 

- бере участь в розробці спільних 
заходів школи і університету; 

- організовує і контролює роботу пе-
дагогічного колективу із студентами-прак-
тикантами; 

- знайомить студентів з режимом 
школи, розміщенням навчальних кабінетів, 
розкладом уроків і позакласних заходів; 

- створює необхідні умови для прове-
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дення занять на базі школи; 
- виділяє кабінет для методичної ро-

боти з студентами; 
- бере участь в оцінюванні підсумків 

практики. 
2.6 Класний керівник (вихователь, 

майстер виробничого навчання): 
- знайомить студентів із складом уч-

нів класу, з їх особовими справами, дани-
ми про успішність, відвідування, поведін-
ку, з основними виховними завданнями та 
планом своєї роботи; 

- разом з викладачем кафедри пед-
майстерності і груповим керівником 
конкретизує виховні завдання програми 
практики, допомагає студентам при скла-
данні індивідуального плану роботи (роз-
діл "Виховна робота"), затверджує план, 
контролює його виконання, дає консуль-
тації; 

- відвідує самостійні залікові виховні 
заходи студентів, бере участь в їх обгово-
ренні й оцінюванні; 

- залучає студентів до виховної 
роботи з класом (чергування, відвідування 
дітей вдома, бесіди з батьками тощо); 

- готує характеристики студентів, 
оцінює їх виховну роботу; 

- бере участь в нарадах, що прово-
дяться керівниками базового закладу осві-
ти з педагогічної практики, а також, при 
можливості, в настановчих і підсумкових 
конференціях в університеті. 

2.7 Учитель-предметник базового зак-
ладу освіти: 

- знайомить закріплених за ним сту-
дентів з класом, планами навчально-ви-
ховної роботи, проводить відкриті уроки і 
позакласні заходи, організовує їх обгово-
рення; 

- разом із груповим керівником прак-
тики визначає і розподіляє між студентами 
теми уроків та позакласних заходів з 
предмету; 

- консультує студентів при підготовці 
їх до проведення уроків, переглядає і 
затверджує плани-конспекти уроків; 

- надає студентам допомогу при під-
готовці до уроків різного типу, проведенні 
лабораторних і практичних робіт тощо; 

- бере участь в аналізі й оцінюванні 
проведених студентами уроків; 

- доручає студентам проведення ін-
дивідуальних занять з невстигаючими 
учнями, гурткових занять, перевірку зоши-
тів, виготовлення наочних посібників, 
демонстрацію навчальних кіно-, відео-, 
діафільмів, підготовку лабораторних робіт 
тощо; 

- готує письмові характеристики сту-
дентів-практикантів, оцінює їх навчальну 
роботу; 

- бере участь у нарадах, що прово-
дяться керівниками базового закладу осві-
ти з педагогічної практики, а також, при 
можливості, в настановчих і підсумкових 
конференціях в університеті. 
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