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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Виробнича цільова педагогічна практика в школі 

Викладач (-і) Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна 

Контактний телефон 

викладача 

596106 

E-mail викладача tamara.halytska@pnu.edu.ua  

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.2. Практична підготовка 

Обсяг дисципліни 270 год.; кількість кредитів ECTS – 9 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком нових форм і методів професійно – педагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Важливе місце серед них посідає практика. Особливості цієї практики є у тому, що вона спрямована на конкретну професіоналізацію та збільшує 

можливості самореалізації майбутніх учителів, мобілізує особистісний потенціал та виявляє приховані здібності студента, забезпечує появу ідей у 

ситуації вирішення педагогічної проблеми, допомагає усвідомленню та почуттю задоволення від власної діяльності. Програма практики студентiв 

розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про організацію та проведення практики у Державному вищому 

навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» вiд 26 березня 2013 р., «Стратегії розвитку ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020-2025 рр.», навчального плану спеціальності й кваліфікаційній 

характеристиці, освітній програмі, інструкції з охорони праці та навколишнього середовища, Наскрізної програми практики спеціальності 014 – 

«середня освіта (історія)» Факультету історії, політології і міжнародних відносин. Під час педагогічної практики поглиблюються і закріплюються 

знання студентів спеціальності 014 – «середня освіта (історія)» із вступу до спеціальності, психології, педагогіки, сучасних освітніх технологій, 

методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, інших фахових предметів («Давня та середньовічна історія України», «Історія 

стародавніх Греції і Риму», «Історія України І-ої пол.ХХ ст.» ін.), а також знання здобуті під час навчальної практики в закладах освіти 

(ознайомлюючої). Під час практики виробляються навички педагогічної праці, удосконалюються сформовані методичні уміння.  

 Практика триває шість тижнів (9 кредитів). Вона складається з трьох етапів: 

І етап – підготовчий. На цьому етапі проводиться настановча конференція, в ході якої студенти знайомляться із особливостями практики, звітною 

документацією, формами контролю, критеріями оцінювання, порадами фахівців. А також здійснюється аналіз організаційно-функціональних 

особливостей бази практики. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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II етап – самостійна організація студентами спеціальності 014 «Середня освіта (історія)» навчально-виховного процесу в умовах конкретного 

навчального закладу. 

III етап – підсумковий. Включає підготовку звіту, його захист і підсумкове оцінювання результатів практики. 

Базами педагогічної практики є навчальні заклади та їх структурні підрозділи, які забезпечені висококваліфікованими кадрами (вчителі вищої 

категорії, вчителі-методисти) і відповідають вимогам програми практики ОР бакалавр спеціальності 014 «Середня освіта (історія)». Це Івано-

Франківська гімназія №1, №2, №3, Івано-Франківський академічний ліцей для обдарованих дітей із сільської місцевості, Фізико-технічний ліцей, 

ЗОШ № 1, 5, 21, 23, 28 ін. Залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу базується на відповідних договорах (угоди про 

співпрацю між Департаментом освіти, науки та молодіжної політики Івано-Франківської ОДА та ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» (№ 83с/16 від 21 грудня 2016 р.) та угоди про співпрацю між Департаментом освіти і науки Івано-Франківської міської 

ради та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” (№ 4с/17 від 20 лютого 2017 р.) ін. 

https://kiu.pnu.edu.ua/договори-з-роботодавцями-та-відгуки-н/), а також організації і контролю проходження практики, написанні характеристики 

на практиканта. 

Оволодіння студентом первинним професійним досвідом відбувається з умінням оцінювати та аналізувати дії вчителя (викладача), учнів на 

уроці та в позаурочний час; виробляти творчий підхід до педагогічної і педагогічно-дослідницької діяльності; вчитися оформляти письмово 

результати спостережень та вести звітну документацію. 

3. Мета та цілі курсу  

Метою виробничої цільової педагогічної практики в школі на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 

Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є 

засвоєння і поглиблення теоретичних та практичних знань, умінь і навичок студентів з фундаментальних і вибіркових дисциплін, засвоєння 

студентами сучасних методів, форм організації та знарядь праці в галузі майбутнього фаху, формування у них на базі одержаних у вищому 

навчальному закладі знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час викладацької роботи в реальних умовах 

педагогічного процесу, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов; виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати у практичній діяльності. Практика передбачає підготовку випускників як фахівців – вчителів історії і суспільствознавства 

в загальноосвітніх навчальних закладах, які здатні до впровадження традиційних та інноваційних технологій навчання в професійній діяльності. 

Практика сприяє вихованню високоморальних, патріотичних, освічених особистостей, спроможних вносити істотний вклад у майбутнє як регіону, 

так й України. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: 

Навчальні: 

- забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних 

навчальних, розвивальних та виховальних завдань; 

- аналізувати з наукової точки зору соціально-економічні, соціально-педагогічні та соціально-психологічні проблеми та процеси, 

використовувати отримані результати у різних видах професійної діяльності. 

- розвивати в практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності; 

https://kiu.pnu.edu.ua/договори-з-роботодавцями-та-відгуки-н/
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- формувати у студентів психологічну готовність до роботи у школі. 

Наукові:  

- поглиблювати теоретичні знання студентів з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного 

досвіду вчителів виробити творчий підхід до педагогічної діяльності; 

- формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу. 

Виховні:  

- виховувати у студентів повагу і шанобливе ставлення до фаху педагога;  

- формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навички, що сприяють розвиткові професійних якостей учителя, потреби в 

педагогічній самоосвіті; 

- розвивати в практикантів уміння здійснювати виховну роботу; 

- сприяти становленню особистості студента-практиканта. 

Професійні: 

- вивчати шкільну документацію: план роботи школи, особові справи учнів, щоденники, класні журнали, календарне планування вчителів-

істориків; 

- проводити уроки з історії (не менше 12 уроків різного типу), позаурочний  захід з предмету; 

- правильно визначати:  

- типи уроків, їхню організаційну структуру залежно від мети, змісту, вікових особливостей учнів і конкретних умов проведення уроків; 

- організаційні форми, методи й засоби проведення уроків у відповідності з дидактичними принципами навчання, враховуючи вікові, 

психологічні особливості учнів й конкретні умови навчання; 

- навчальну, виховальну, розвивальну мету уроку зі спеціальності та в позакласних виховних заходах, а також організаційні форми й методи 

їх проведення; 

- раціонально добирати, а в разі необхідності виготовляти дидактичний матеріал, наочність до уроків відповідно до їх пізнавальної мети; 

- своєчасно й уміло застосовувати ТЗН і засоби мультимедіа для проведення уроків з історії та в позакласній роботі; 

- стимулювати інтерес та активність учнів до засвоєння знань, розвивати їхню увагу, мислення, мовлення; 

- здійснювати психолого-педагогічний аналіз уроків і позакласних заходів зі спеціальності; 

- на основі знань педагогічної, психологічної наук, методики навчання історії аналізувати педагогічний досвід вчителів школи; 

- проводити психолого-педагогічні спостереження за учнями класу, виявляти їхні вікові та індивідуальні особливості, рівень розвитку, рівень 

вихованості; 

- складати характеристику на учня; 

- підготувати виховний захід; 

- складати індивідуальний план студента-практиканта за тижнями на весь період педпрактики (студент складає і узгоджує з груповим 

керівником індивідуальний план роботи на період практикуму до кінця першого тижня) та вести щоденник, в якому фіксувати результати 

спостереження уроків вчителів, студентів-практикантів, класних керівників, результати власної діяльності; 
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- виконати завдання кафедр педагогіки, психології, а також кафедр Факультету історії, політології і міжнародних відносин. 

4. Результати навчання (компетентності) 

Під час виробничої цільової педагогічної практики в школі студенти повинні знати: 

– вітчизняну і світову історію з метою перенесення їх у площину  навчальних предметів (D 1,2); 

–матеріал з правознавства і політології, необхідні для вчителя суспільствознавчих предметів(D 4); 

– сутнісні характеристики понять «педагогічна майстерність» і «педагогічна техніка» ін. термінологію(D5); 

– найважливіші законодавчо-нормативні освітні документи, теоретичні і практичні основи педагогіки і психології, тенденції розвитку 

сучасної освіти, провідні концепції виховання і навчання, вікові та індивідуальні особливості розвитку особистості,  норми і критерії оцінювання 

знань учнів; методичні принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності учнів; методи формування навичок самостійної роботи й розвиток 

творчих здібностей і логічного мислення учнів (D 7); 

– теоретичні і практичні основи методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, шляхи вдосконалення майстерності вчителя й способи 

самовдосконалення (D 8); 

– знати і використовувати основи та інструментарій суміжних гуманітарних наук з метою глибокого розуміння соціально-політичних і соціально-

культурних процесів сучасного світу (D 9); 

– сучасні інтерактивні методи навчання учнів, форми організації навчання та специфіку впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі (D 10);  

– культурну спадщину українського народу в контексті світової культури (D 30). 

Під час практики студенти мають вміти: 

– аналізувати, синтезувати, порівнювати історичну інформацію, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки з метою підготовки якісних 

панів-конспектів (D 11); 

– характеризувати історичні постаті різних епох, розуміти роль і місце людини в історичному процесі (D 6); 

– проектувати і здійснювати освітній процес з урахуванням сучасної соціокультурної ситуації; передбачати нові освітні потреби і запити; 

– самостійно організовувати навчально-виховний процес із врахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи та засоби навчання; застосовувати основні методи об‘єктивної діагностики знань учнів з предмету, 

вносити корективи в процес навчання з урахуванням даних діагностики (D 12); 

– складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою з урахуванням різних умов навчання і рівня підготовки учнів; визначати 

цілі та завдання кожного уроку з урахуванням етапу навчання (D 12);  

– складати план і сценарій позакласного заходу і виховного заходу (D 12); 

– формувати і розвивати інтелектуальну й емоційну сферу особистості учня, його пізнавальні інтереси; вирішувати завдання морального, 

культурного, естетичного, гуманістичного виховання учнів; розвивати інтереси учнів і мотивацію навчання (D 12); 

– планувати і застосовувати сучасні інноваційні технології навчання історії і суспільствознавчих предметів на основі особистісно-

орієнтованого та компетентнісного підходів, формувати в учнів загальні і предметну компетентність (D 13); 
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– застосовувати в освітньому процесі ефективні види та методи контролю знань, умінь і навичок учнів, визначати об’єкти контролю 

діяльності учнів і добирати відповідні їм методичні прийоми, в тому числі тестові завдання; виправляти помилки учнів, розуміти їх характер та 

використовувати спосіб виправлення (перепитування, зорова вербальна та схематична наочність тощо) (D 14); 

– викладати матеріал у вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись грамотності; забезпечувати 

мовленнєву діяльність учнів на уроках (D 15); 

– використовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної та професійної підготовки для розв’язання конкретних задач у 

професійній діяльності учителя історії і суспільствознавчих предметів (D 17); 

– з метою якісної підготовки до уроків організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру, 

зокрема із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (D 19); 

– використовувати сучасні інформаційно-технологічні ресурси і вміти впроваджувати ІКТ в освітній процес, зокрема, через презентації (D 

20); 

– генерувати та поширювати передовий педагогічний досвід, засвоєний від учителів-методистів, критично оцінювати результати власної 

педагогічної діяльності з метою її покращення (D 21); 

–  виховувати правову свідомість і культуру, зокрема на уроках «Правознавства» і «Громадянської освіти» (D 23); 

– в умовах педагогічної практики оцінювати, пояснювати та аналізувати проблеми в галузі освіти, пропонувати і реалізовувати способи їх 

розв’язання  (D 24); 

– проводити у школі діяльність, спрямовану на збереження і використання історико-культурної спадщини в навчальних і просвітницьких 

цілях, організовувати екскурсії (D 26); 

– забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі (D 27); 

– організовувати ефективну міжособистісну взаємодію суб’єктів освітнього процесу, вміти спілкуватися із вчителями і дирекцією школи, 

проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих уроків з теоретичним обґрунтуванням різних сторін навчальної діяльності (D 28); 

– працювати у команді, брати на себе відповідальність, дослухатися до методистів від кафедр і бази практики (D 29); 

– здійснювати педагогічну діяльність, керуючись принципами толерантності, діалогу і співробітництва, з розумінням і повагою ставитися 

до дітей (D 30); 

– бачити унікальність дитини, враховуючи рівні можливості, гендерний підхід, активно проводити громадянсько-патріотичне виховання у 

позаурочних заходах , проводити виховні заходи на актуальні суспільні та історичні теми (D 31); 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті під час практики компетенції,  усвідомлювати призначення професійної діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів, яка потребує вдосконалення протягом життя (D 32). 

 Компетентності 

Здатність організовувати навчально-виховний процес, що потребує інтеграції знань і прийняття рішень у практиці викладання історії і 

суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти, що характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов 

організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі (С1). 

Здатність грамотно писати плани-конспекти, спілкуватися українською мовою з учнями і педагогами (С2). 
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Здатність до впевненого, а водночас критичного використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для  пошуку, обробки, 

аналізу, верифікації інформації з різноманітних джерел; сформованість навичок роботи з нормативними освітніми документами, 

першоджерелами, підручниками і навчальними посібниками (С4).  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (С5). 

Здатність до міжособистісної взаємодії на основі етичних міркувань (мотивів), вміння працювати в педагогічному колективі й ефективно 

співпрацювати з учасниками навчального процесу; здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію в загальноосвітньому процесі; 

уміння попереджати і розв’язувати конфлікти, досягати компромісів;  діяти громадсько і соціально відповідально і свідомо та з почуттям поваги 

до оточуючих (С6).  

Здатність вчитися самостійно й автономно, розробляти власну траєкторію практичної діяльності,  оцінювати прогрес і результати власної 

педагогічної діяльності (С7); 

здатність генерувати нові освітні ідеї, вміння диференціювати традиційні та інноваційні способи вирішення завдань та знаходити межі 

їхнього застосування у навчальному процесі (С8).  

Здатність забезпечувати особисту та групову відповідальність за дотримання виконавської дисципліни в умовах освітнього процесу,  

вміння наполегливо реалізовувати поставлені керівниками-методистами завдання і взяті обов’язки(С9). 

Фахові (предметні) компетентності:  

✓ Наявність системи знань із вітчизняної історії, необхідної для роботи в навчальних закладах середньої освіти (С10). 

✓ Здатність системно відтворювати історичні знання, факти, події і процеси із всесвітньої історії у контексті формування цілісної 

історичної картини світу(С11). 

✓ Здатність володіти базовими правовими та економічними знаннями, вміти застосовувати їх у навчальній та професійній діяльності на 

уроках «Правознавства» і «Громадянської освіти» (С13). 

✓ Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом, хронологією та науковою періодизацією, необхідні для вчительської 

діяльності (С14). 

✓ Здатність до розуміння теоретичних і практичних засад педагогіки, психології і сучасних освітніх технологій (С15). 

✓ Здатність володіти системою знань із методики викладання історії і суспільствознавчих предметів, знати зміст навчальних програм 

та підручників, засоби, методи та основні прийоми навчання, способи перевірки знать та умінь учнів та критерії оцінювання їхніх навчальних 

досягнень, форми позакласної та позашкільної роботи та ін. (С16). 

✓ Здатність усвідомлювати та інтерпретувати вивчене, аналізувати і систематизувати, порівнювати і формувати й науково 

аргументувати власну позицію, брати активну участь у дискусіях (С17). 

✓ Здатність до міждисциплінарної взаємодії й уміння працювати з матеріалом суміжних  гуманітарних наук під час вирішення 

навчальних і наукових завдань, мати синтетичне мислення і формувати його в обдарованої молоді (С18). 

✓ Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисциплін фундаментальної і професійної підготовки у практичній діяльності – у 

викладанні історії і суспільствознавчих предметів, організації навчально-виховного процесу, розробці навчально-методичного забезпечення 

дисциплін (роздаткового матеріалу ін.) (С19). 
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✓ Здатність  визначати мету та завдання шкільних курсів історії і суспільствознавчих предметів, аналізувати навчальну програму та 

навчально-методичну літературу, складати  плани-конспекти уроків, визначати тип та форму уроку, враховувати пізнавальні можливості учнів та 

ін. (С20). 

✓ Здатність самостійно організовувати навчально-виховний процес в умовах закладу загальної середньої освіти, добирати ефективні 

методи, прийоми, форми і засоби навчання, спрямовані на розвиток вікових та індивідуальних особливостей учнів (С21). 

✓ Здатність застосовувати інтерактивні методи і сучасні освітні технології навчання історії і суспільствознавчих предметів (С22). 

✓ Здатність здійснювати контроль та об’єктивне оцінювання рівня навчальних досягнень учнів, складати різнорівневі завдання, тести 

ін. (С23). 

✓ Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної інформації, дотримуючись грамотності (С24). 

✓ Здатність аналізувати, порівнювати й оцінювати діяльність історичних осіб із позиції загальнолюдських та національних цінностей; 

визначати роль людського фактора в історії, розкривати внутрішні і зовнішні мотиви діяльності історичних осіб, соціальних груп (С25). 

✓ Здатність організовувати комплексний пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру, необхідної для підготовки 

до уроків (С26). 

✓ Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти, визначати сприятливі умови для її прискореного інноваційного розвитку 

(С29). 

✓ Здатність до оволодіння базовими знаннями української та світової культури в контексті готовності студентів до спілкування у 

мультикультурному середовищі на основі толерантності, діалогу і співробітництва (С30). 

✓ Здатність проводити музейну, пам’ятко-охоронну, народознавчу, туристично-краєзнавчу роботу (С31). 

✓ Здатність аналізувати, досліджувати та поширювати передовий педагогічний досвід (С33).  

✓ Здатність забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-виховному процесі (С34). 

✓ Здатність усвідомлювати суспільний статус і призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів, 

здійснювати самооцінку та корегування пізнавальної діяльності (С35). 

✓ Здатність ефективно реалізовувати громадянські права та обов՚язки з метою розвитку демократичного громадянського суспільства, 

виховувати правову свідомість та культуру в учасників освітнього процесу (С36). 

Здатність формувати історичну свідомість, громадянську позицію, політичну культуру, національну пам’ять, провадити громадянсько-

патріотичне виховання серед молоді (С37). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Виробнича цільова педагогічна практика в 

школі 

270 

Практична підготовка 180 

самостійна робота 90 
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Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

8-й семестр 014 Середня освіта (історія) ІУ курс Практична підготовка 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Етап 1. 

Підготовчий. 

Організаційні 

заняття 

4 год.  

Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів 

України. – Міністерство освіти України. 

Збірник законодавчих та нормативних актів 

про освіту. – Вип. 1. – Київ, 1994. – с. 139 – 

152 

Галицька-Дідух Т.В. Наскрізна програма 

практик студентів Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр 

спеціальності 014  «Середня освіта (історія)». 

Івано-Франківськ, 2017. 

Галицька-Дідух Т.В. Робоча програма 

«Виробнича цільова педагогічна практика в 

школі». – Івано-Франківськ, 2017. 

Кацова Л.Г. Формування професійного 

інтересу у майбутніх учителів у процесі 

педагогічної практики: Дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.04 Херсон, 2004. – 196 с.  

Олексюк О. Є. Вплив педагогічної практики 

на активізацію пізнавальної діяльності 

студентів // Наукові праці. Педагогічні науки 

[Текст] : науково-методичний журнал. – 

Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра 

Могили, 2005. т.42 N 29 . – С.39-43 

Організаційне заняття на 

Факультеті: 

ознайомлення з інструктажем з 

техніки безпеки, ознайомлення 

студентів із завданнями та 

змістом педагогічної практики, 

формою контролю, необхідною 

звітною документацією, 

критеріями оцінювання. Лекція 

«Від теорії до практики: 

секрети успіху», на яку 

запрошуються учителі-

професіонали з м.Івано-

Франківська. 

2 год. 

 

Організаційне заняття на базі 

практики:  

Розподіл практикантів по 

робочих групах. Екскурсія по 

закладу. Ознайомлення з 

методикою майбутньої роботи, 

порядком ведення щоденників 

педагогічної практики, 

спостережень і нотаток, збору й 

обробки матеріалів, проведення 

 Січень 

2020 р. 
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 Шулдик Г. О. Педагогічна практика : навч. 

посіб. для студ. пед. вузів / Г. О. Шулдик, В. І. 

Шулдик. – К. : Науковий світ, 2000. – 143 с. 

інструктажу з правил охорони 

праці та протипожежної 

безпеки тощо. 2 год. 

Етап 2  

Реалізація 

основних функцій 

вчителя і класного 

керівника в 

умовах 

конкретного 

навчального 

закладу. 

 

Практика +  

Самостійна 

робота 

262 год 

Галицька-Дідух Т.В. Наскрізна програма 

практик студентів Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр 

спеціальності 014  «Середня освіта (історія)». 

Івано-Франківськ, 2017. 

Галицька-Дідух Т.В. Робоча програма 

«Виробнича цільова педагогічна практика в 

школі». Івано-Франківськ, 2017. 

Половенко О.В., Хлань Л.М.  Підвищення 

професійної компетентності вчителя: 

інноваційний підхід (З досвіду роботи 

методиста МК відділу освіти 

Олександрійської райдержадміністрації 

О.В.Даценка). – Кіровоград: Видавництво 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського, 2012. –  32 с. 

Горопаха Н. М.  Педагогічна практика за 

вимогами кредитно-модульної системи : навч. 

посіб./ Н. М.Горопаха, Т. І.Поніманська. - К.: 

Слово, 2009. - 280 с. 

Баханов К. Учитель історії то особистісно 

орієнтоване навчання//Історія в школах 

України:Науково-методичний ж-л.-

К.:Педагогічна преса.-2010 .-С.19-20. 

Бойко А. Науково-методичний супровід 

професійно-педагогічної підготовки 

вчителя//Рідна школа.-К.:Преса України.-

2012 .-С.28-33. 

1. Ознайомлення ‘пасивна 

практика, 1 тиждень): 

- з системою навчально-

виховної, позакласної та 

позашкільної роботи основної 

школи в цілому, з порядком 

ведення шкільної документації 

(з бесіди директора школи чи 

заступників директора з 

навчальної і виховної роботи); 

- із специфікою методики роботи 

вчителів та класного керівника 

певного класу (5-10 кл.); 

- із специфікою позакласної 

роботи вчителя-історика; 

- зі змістом роботи методичних 

об’єднань вчителів за 

спеціальністю та класних 

керівників; 

2. Вивчити: 

- зміст календарних і тематичних 

планів уроків вчителя, плану 

його позакласної роботи; 

- план організаційної і виховної 

роботи класного керівника; 

анатомо-фізіологічні, 

психологічні й індивідуальні 

особливості класного 

колективу, вивчення вікових та 

індивідуальних особливостей 

 50 б (за 

результатами 

щоденника і 

карток аналізу 

уроків)  

Лютий –

березень 

2020 р. 
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Фрейман Г. Реалізація компетентністно-

орієнтованого навчання у парктиці 

викладання історії в школі//Історія в 

школі:Науково-методичний ж-л.-

К.:Етносфера.-2010 .-С.23-29. 

Баханов К.О. Шкільна програма з історії: 

Становлення змісту [Текст] / К.О. Баханов. – 

Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 

127 с. 

Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване 

навчання: підготовка вчителя :монографія / О. 

М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : Вид-

во "Іліон", 2005. – 272 с. 

Ворожейкіна О. М. 100 цікавих ідей для 

проведення уроку. Х. : Вид. група «Основа», 

2011.  287 

Десятов Д.Л. Методика використання 

інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчанні історії. Х.: Вид. група «Основа», 

2011. 111 [1] с. 

 

учнів, їхніх нахилів та інтересів, 

рис характеру, взаємовідносин 

у класі в ході навчально-

виховного процесу; шляхом 

вивчення документації, бесід з 

учнями, спостереження; 

зокрема педагогічно 

занедбаних учнів і тих, хто має 

високий рівень знань, умінь і 

навичок; 

- передовим педагогічним 

досвідом роботи вчителів. 

3. Активна фаза практики: 

- планування навчально-

виховного процесу та 

проведення уроків з історії і 

суспільствознавчих предметів; 

- відвідування та наступний 

аналіз уроків і позакласних 

заходів з історії і 

суспільствознавчих предметів; 

- підготовка й проведення не 

менше 12 уроків історії і 

суспільствознавчих предметів в 

5-10 класах у присутності 

вчителя; 

- підготовка і проведення 2-3 

залікових уроків різних типів 

(на залікових заняттях мають 

бути присутні керівник 

практики від Факультету, від 

бази практики, студенти-

практиканти). Після закінчення 
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заняття проводиться 

обговорення, в якому 

приймають участь всі присутні. 

В ході обговорення 

висловлюються зауваження 

теоретичного (стосовно змісту) 

та методичного (якість подачі 

матеріалу, управління 

аудиторією, активність 

студентів, використання 

технічних засобів навчання 

тощо) плану. Студенти-

практиканти фіксують свої 

зауваження у письмовій формі у 

вигляді рецензії, керівник 

практики від базового 

навчального закладу надає 

характеристику з 

рекомендованою оцінкою); 

- підготовка дидактичного 

матеріалу до залікових уроків; 

- відвідування й аналіз 5 уроків 

студентів-практикантів; 

- перевіряти зошити, контрольні і 

самостійні роботи; 

- проведення психолого-

педагогічних спостережень; 

- проведення індивідуальних 

бесід з учнями; 

- ведення класного журналу, 

оформлення іншої 

документації, перевірка 

щоденників тощо; 
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- можлива участь у роботі 

методичних об’єднань учителів 

історії, семінарах, засіданнях 

педагогічної ради школи, в 

підсумкових конференціях з 

педпрактики. 

Зміст позакласної роботи: 

- вивчення системи роботи 

вчителя, спрямованої на 

формування в учнів стійкого 

інтересу до виучуваних 

предметів; 

опанування знаннями та 

вміннями з питань підготовки 

та проведення позакласної 

роботи з історії і 

суспільствознавчих предметів: 

тижнів історії, 

правознавства,вечорів (ранків), 

бесід, конференцій, диспутів, 

екскурсій; випуск стіннівок 

тощо. 

172 год. 

Виконання індивідуальних 

завдань з метою надбання 

студентами умінь та навичок 

самостійного розв’язування 

відповідних завдань. 90 год. 

Етап 3. 

Підсумковий 

Захист 

практики, 4 

год 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи: 

Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. 

О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.  

Оформлення і захист 

підсумкової документації,  

Захист індивідуального 

завдання  

4 год. 

25 б. 

 

 

 

25 б. 

Березень 

2020 р. 
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Галицька-Дідух Т.В. Наскрізна програма 

практик студентів Факультету історії, 

політології і міжнародних відносин освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавр 

спеціальності 014  «Середня освіта (історія)». 

Івано-Франківськ, 2017. 

Галицька-Дідух Т.В. Робоча програма 

«Виробнича цільова педагогічна практика в 

школі». – Івано-Франківськ, 2017. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Розподіл балів: 

№ з/п Вид контролю Бали 

1. Оцінка фахової підготовки 20 

2. Оцінка володіння методикою викладання 20 

3. Оцінка методичної роботи 10 

4. Оцінка проведених виховних заходів 15 

5. Оцінка психолого-педагогічного учня або колективу учнів  15 

6. Оцінка письмового звіту і його захисту  10 

7. Оцінка індивідуального завдання 10 

 ВСЬОГО 100 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
80 – 89 В 

добре  
70 – 79 С 

60 – 69 D 
задовільно  

50 – 59 Е  
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26 – 49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-25 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

Вимоги до письмової 

роботи 

Перелік документації, яку студент подає на кафедру після завершення практики: 

І. Календарний графік проходження практики.  

ІІ. Психолого-педагогічний щоденник студента-практиканта. 

ІІІ. Звіт про проходження практики. 

ІУ. Характеристика на студента-практиканта. 

У. Відгук осіб, які перевіряли проходження практики, а також висновок керівника практики від вищого 

навчального закладу про проходження практики. 

УІ. Конспекти уроків. 

УІІ. Конспект позакласного заходу. 

УІІІ. Конспект та аналіз виховного заходу. 

ІХ. Психологічна характеристика на учня. 

Х. Аналіз заняття, відвіданого студентом. 

ХІ. Індивідуальне завдання. 

Форми контролю. Щотижневою формою контролю є перевірка керівником практики щоденників 

студентів і ознайомлення з усіма опрацьованими матеріалами; самоосвіта, кінцева форма – залік. 

Важливою формою підсумкового контролю студентів за проходженням педагогічної практики є 

конференція, що проводиться по закінченню практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують 

перед кафедрою, відповідним підрозділом про виконання РПП та індивідуального завдання. Загальна форма 

звітності студента за практику – це подання письмового звіту друкованому вигляді. Оформляється звіт за 

вимогами, які передбачені РПП. 

Звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), 

подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу. Після доопрацювання та остаточного 

погодження з керівником практики звіт в друкованому вигляді разом з іншими документами,  передбаченими 

РПП, подається на захист. 

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедрою або заступником 

декана Факультету. До складу комісії входять керівники-методисти практики від підрозділу університету і, за 
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можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Підсумки 

практики підводяться на засіданні кафедри: підведення підсумків роботи практикантів;  

- виявлення досягнень і недоліків у їхній роботі;  

- оцінка рівня теоретичної і практичної підготовленості студентів до роботи за спеціальністю;  

- оцінка якості роботи з організації практики її керівниками;  

- визначення заходів, спрямованих на подальше поліпшення практики. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в індивідуальний навчальний план 

(залікову книжку) студента та враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії.  

Підсумки виробничої цільової педагогічної практики в школі обговорюються на засіданні кафедри та 

заслуховуються вченою радою Факультету не менше одного разу протягом навчального року. 

 

Критерії до оцінювання 

Вид 

діяльності 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

Оцінка 

фахової підготовки 

16-20 студент повною мірою володіє знаннями з історії 

України і всесвітньої історії і суміжних наук і може 

використовувати знання, уміння і навички із дисциплін 

фундаментальної та професійної підготовки для 

розв’язання конкретних задач у професійній діяльності 

учителя історії і суспільствознавчих предметів; адаптує 

досягнення історичної науки до навчально-виховного 

процесу у школі, знає найважливіші законодавчо-

нормативні освітні документи;  тенденції розвитку 

сучасної освіти; провідні концепції виховання і 

навчання;  вікові та індивідуальні особливості розвитку 

особистості;  сутнісні характеристики понять 

«педагогічна майстерність» і «педагогічна техніка»; 

шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи 

самовдосконалення; закономірності, принципи, методи, 

форми і засоби навчання та виховання учнівської молоді;  

особливості організації та проведення навчально-

виховної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах 

відповідно до положень нормативно-правової бази 
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національної системи освіти і сучасної педагогічної 

науки; сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання та специфіку впровадження 

новітніх освітніх технологій в загальноосвітній школі;  

норми і критерії оцінювання знань учнів;  методичні 

принципи і прийоми активізації пізнавальної діяльності 

учнів;  методи формування навичок самостійної роботи 

й розвиток творчих здібностей і логічного мислення 

учнів. 

11-15 студент володіє знаннями з історії України і 

всесвітньої історії і суміжних наук і може 

використовувати на доброму рівні знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів; знає найважливіші 

законодавчо-нормативні освітні документи;  тенденції 

розвитку сучасної освіти; провідні концепції виховання і 

навчання;  вікові та індивідуальні особливості розвитку 

особистості;  сутнісні характеристики понять 

«педагогічна майстерність» і «педагогічна техніка»; 

закономірності, принципи, методи, форми і засоби 

навчання та виховання учнівської молоді;  особливості 

організації та проведення навчально-виховної роботи у 

загальноосвітніх навчальних закладах; сучасні 

інтерактивні методи навчання учнів, форми організації 

навчання, однак не повною мірою знає специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі;  норми і критерії оцінювання 

знань учнів;  методичні принципи і прийоми активізації 

пізнавальної діяльності учнів;  окремі методи 

формування навичок самостійної роботи й розвиток 

творчих здібностей і логічного мислення учнів. 
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6-10 студент загалом володіє знаннями з історії України і 

всесвітньої історії і суміжних наук і може 

використовувати на задовільному рівні знання, уміння і 

навички із дисциплін фундаментальної та професійної 

підготовки для розв’язання конкретних задач у 

професійній діяльності учителя історії і 

суспільствознавчих предметів; знає окремі законодавчо-

нормативні освітні документи;  тенденції розвитку 

сучасної освіти; вікові та індивідуальні особливості 

розвитку особистості;  принципи, методи, форми і 

засоби навчання та виховання учнівської молоді;  

особливості організації та проведення навчально-

виховної роботи у загальноосвітніх навчальних 

закладах; норми і критерії оцінювання знань учнів;  

окремі методи формування навичок самостійної роботи. 

1-5 Студент не володіє знаннями з історії України і 

всесвітньої історії і суміжних наук і виявлено 

неготовність студента до навчально-виховної роботи в 

школі внаслідок слабких знань з базових предметів. 

Оцінка 

володіння 

методикою 

викладання  

 

19-20 Вміє проектувати і здійснювати освітній процес; 

передбачати нові освітні потреби і запити; 

самостійно організовувати навчально-виховний 

процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибирати та застосовувати 

продуктивні технології, методи та засоби навчання; 

застосовувати основні методи об‘єктивної діагностики 

знань учнів з предмету, вносити корективи в процес 

навчання з урахуванням даних діагностики; 

реалізовувати плани-конспекти окремих уроків та 

серії уроків за темою з урахуванням різних умов 

навчання і рівня підготовки учнів; визначати цілі та 

завдання кожного уроку з урахуванням етапу навчання, 

форму, вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, зміст; 
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вибрано продуктивні технології, методи, прийоми і 

засоби навчання;  

формує загальні і предметні компетентності в 

учнів; способи мотивації і активізації навчальної 

діяльності, прагнення в учнів до успіху; формує в них 

правову та екологічну культуру, економічну грамотність, 

підприємливість; 

використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси і вміти впроваджувати ІКТ в 

освітній процес; 

визначати об’єкти контролю діяльності учнів і 

добирати відповідні їм методичні прийоми, в тому числі 

тестові завдання; виправляти помилки учнів, розуміти їх 

характер та використовувати спосіб виправлення 

(перепитування, зорова вербальна та схематична 

наочність тощо); 

самостійно оцінювати освітні проблеми, 

пропонувати способи їх розв’язання; навчити учнів 

найбільш раціональних прийомів самостійної роботи; 

проводити у школі діяльність, спрямовану на 

збереження і використання історико-культурної 

спадщини в навчальних і просвітницьких цілях, 

проводити екскурсії; 

організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу (в тому числі  

здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня), базовану на здобутих 

знаннях, демократичних переконаннях і гуманістичних 

цінностях;   застосувати оптимальну стратегію діяльності 

і приймати обґрунтовані рішення; 

вдосконалювати з високим рівнем автономності здобуті 

під час практики компетенції,  усвідомлювати 
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призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів; 

застосувати свій професійний і творчий потенціал в 

освітній сфері; 

приймати рішення на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до інших 

світоглядних позицій, бути національно і соціально 

свідомим; 

забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-

виховному процесі. 

14-18 Вміє самостійно організовувати навчально-виховний 

процес із врахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, вибирати та застосовувати 

продуктивні технології, методи та засоби навчання; 

застосовувати основні методи об‘єктивної діагностики 

знань учнів з предмету, вносити корективи в процес 

навчання з урахуванням даних діагностики. Однак є 

помилки щодо окремих етапів уроку 

складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків 

за темою з урахуванням різних умов навчання і рівня 

підготовки учнів; визначати цілі та завдання кожного 

уроку з урахуванням етапу навчання, форму, вид, план 

уроку, етапи уроку, їх тривалість, зміст; вибрано 

продуктивні технології, методи, прийоми і засоби 

навчання;  

розвивати інтереси учнів і мотивацію навчання; 

викладати матеріал у вербальній і невербальній формах, 

але із не значними помилками;  

використовувати сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси і вміти впроваджувати ІКТ в освітній процес; 

визначати об’єкти контролю діяльності учнів і добирати 

відповідні їм методичні прийоми; виправляти помилки 
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учнів, розуміти їх характер , але не вміє використовувати 

спосіб виправлення; 

не може самостійно оцінювати освітні проблеми, 

пропонувати способи їх розв’язання;  

проводити у школі діяльність, спрямовану на збереження 

і використання історико-культурної спадщини в 

просвітницьких цілях; 

організовувати міжособистісну взаємодію суб’єктів 

освітнього процесу, базовану на здобутих знаннях, 

демократичних переконаннях і гуманістичних цінностях;    

усвідомлювати призначення професійної діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів; 

приймати рішення на основі сформованих ціннісних 

орієнтирів; з повагою і розумінням ставитися до інших 

світоглядних позицій, бути національно і соціально 

свідомим; 

забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в освітньо-

виховному процесі. 

10-13 Уроки проведено на «задовільному» рівні, не може 

розвивати інтереси учнів і мотивацію навчання; 

викладати матеріал у вербальній і невербальній формах, 

але із значними помилками;  

Студент визначає не повною мірою мету уроку, не може 

її до кінця реалізувати, визначає форму, вид, план уроку, 

етапи уроку, їх тривалість, однак є помилки у змісті; 

вибрано мінімальну кількість методів, прийомів і засобів 

навчання; 

Може визначати об’єкти контролю діяльності учнів, 

бачить окремі помилки не вміє використовувати спосіб 

виправлення; 

проводить у школі діяльність, спрямовану на збереження 

і використання історико-культурної спадщини в 

просвітницьких цілях; 
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може організовувати міжособистісну взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу, але не може нею керувати;    

усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя 

історії і суспільствознавчих предметів; 

може забезпечувати охорону життя і здоров’я учнів в 

освітньо-виховному процесі, не завжди був спроможний 

встановити контакт з ними, під час аналізу занять не 

виявляв чи не розумів сутності й причин своїх помилок 

та недоліків. 

1-9 Уроки проведено на «незадовільно» (не 

враховано індивідуальні і вікові особливості учнів; 

студент не може відірватися від конспекту, не 

реалізовані навчальні та виховні завдання ін.) 

Оцінка 

методичної роботи 

9-10 Підготовлений план-конспект демонструє, що 

студент(ка): 

вміє його вірно оформити, без помилок (як граматичних, 

так і змістових), правильно визначено  мету, форму, вид, 

план уроку, етапи уроку, їх тривалість, зміст; вибрано 

продуктивні технології, методи, прийоми і засоби 

навчання;  

організовувати комплексний пошук, неупереджений 

аналіз інформації методичного характеру, зокрема із 

використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій; 

розуміє та інтерпретує навчальний матеріал з конкретної 

теми у невербальній формі, дотримуючись грамотності і 

вимог щодо написання план-конспекту; 

має сформоване критичне і творче мислення і вміє його 

формувати в учнів через навчальний матеріал; 

здатен (на) формувати загальні і предметні 

компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності, прагнення в учнів до успіху; 
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формувати в них правову та екологічну культуру, 

економічну грамотність, підприємливість; 

може використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси; 

використовує різні види контролю знань, умінь і 

навичок, правильно і доречно формулює завдання і 

запитання на різних етапах уроку, використовуючи 

індивідуальний і диференційований підхід; 

здатен (на) генерувати передовий педагогічний досвід, 

що вивчається у дисципліні, впроваджувати інтерактивні 

методи навчання, інноваційні навчально-виховні 

технології, нові ідеї під час підготовки уроку; 

може організовувати ефективну міжособистісну 

взаємодію суб’єктів освітнього процесу у виді 

дидактичних ігор, групової роботи; 

здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність 

світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; а 

також проводити діяльність, спрямовану на збереження і 

використання історико-культурної спадщини в 

навчальних цілях; 

може застосовувати міждисциплінарний підхід (внутрі і 

міжпредметні зв’язки), формує загальні і предметні 

компетентності в учнів; 

розуміє проблематику ролі й місця людини в 

історичному процесі; 

здатен (на) враховувати гендерний підхід; 

конспект виявляє здатність презентувати власну 

технологію. 

Студент (ка) самостійно готує роздатковий матеріал, 

різнорівневі тести, презентації, матеріал для 

дидактичних ігор, групової роботи, логічно-

структурні схеми. Критично аналізує проведені 
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уроки однокурсниками і здійснює об՚єктивний 

самоаналіз, використовує зауваження керівників від 

баз практики і Факультету для самовдосконалення; 

вдосконалює з високим рівнем автономності набуті 

під час практики компетентності.  

6-8 Підготовлений план-конспект демонструє, що 

студент(ка): 

вміє його вірно оформити, однак є не значні помилки в 

оформленні і змісті, правильно визначено  мету, форму, 

вид, план уроку, етапи уроку, їх тривалість, є не значні 

помилки у змісті; вибрано продуктивні технології, 

методи, прийоми і засоби навчання;  

організовувати пошук, неупереджений аналіз інформації 

методичного характеру, зокрема із використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій; 

розуміє та інтерпретує навчальний матеріал з конкретної 

теми у невербальній формі, дотримуючись грамотності і 

вимог щодо написання план-конспекту. Є не значні 

помилки при поясненні навчального матеріалу, не всі 

вимоги щодо написання план-конспекту враховані; 

має сформоване критичне мислення, і вміє його 

фрагментрарно формувати в учнів; 

здатен (на) формувати загальні і предметні 

компетентності в учнів; способи мотивації і активізації 

навчальної діяльності; 

може використовувати сучасні інформаційно-

технологічні ресурси; 

використовує різні види контролю знань, умінь і 

навичок, однак не завжди правильно і доречно формулює 

завдання і запитання на різних етапах уроку; 

здатен (на) впроваджувати інтерактивні методи 

навчання, інноваційні навчально-виховні технології, 

однак не завжди доречно; 
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може організовувати міжособистісну взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу у виді дидактичних ігор, 

групової роботи; 

здатен (на) поважати різноманіття та мультикультурність 

світу і керуватися у своїй діяльності сучасними 

принципами толерантності, діалогу і співробітництва; а 

також проводити діяльність, спрямовану на збереження і 

використання історико-культурної спадщини в 

навчальних цілях; 

може фрагментарно застосовувати внутрі і міжпредметні 

зв’язки; 

розуміє проблематику ролі й місця людини в 

історичному процесі, однак не повною мірою аналізує 

діяльність історичних осіб; 

здатен (на) враховувати гендерний підхід; 

однак є проблеми у творчому підході до написання 

конспекту. 

Студент (ка) самостійно готує роздатковий матеріал, 

тести, презентації, матеріал для дидактичних ігор, 

групової роботи, логічно-структурні схеми (однак у 

них є змістові помилки). Критично аналізує 

проведені уроки однокурсниками (однак аналіз 

поверхневий) і здійснює самоаналіз, вдосконалює з 

високим достатнім рівнем автономності набуті під 

час практики компетентності. 

3-5 Якість складених студентом(кою) планів-конспектів і 

проведених ним уроків і позакласних заходів оцінена 

методистами на «задовільно» відповідно до 

встановлених критеріїв, мають місце порушення 

послідовності вправ і співвідношення тренувальних 

вправ; недостатньо володіє способами активізації учнів 

на уроці, не здійснює індивідуальний підхід до них; 

студент (ка) мало і не завжди раціонально використовує 
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наочні посібники, не виготовляє їх самостійно; не 

використовує інноваційні технології; не вміє формувати 

в учнів критичне мислення; не здатен (на) послідовно 

формувати загальні і предметні компетентності в учнів; 

способи мотивації і активізації навчальної діяльності; не 

використовує сучасні інформаційно-технологічні 

ресурси та інноваційні технології; не використовує різні 

види контролю знань, умінь і навичок; не може 

організовувати ефективну міжособистісну взаємодію 

суб’єктів освітнього процесу (є проблеми в 

організаційній і зміствій частині); практично не 

застосовувує внутрі і міжпредметні зв’язки; не розуміє 

проблематику ролі й місця людини в історичному 

процесі, тільки згадуючи історичні постаті. 

Студент (ка) постійно користується конспектом і не 

може скоригувати свою діяльність в ході уроку. 

1-2 Підготовлений план-конспект демонструє, що 

студент(ка): 

не написав (ла) конспект або пише його на 

недостатньому рівні, не правильно визначено мету 

(триєдину), є суттєві зауваження до плану уроку, етапів 

уроку, є значні помилки у змісті, що не робить урок 

продуктивним; не вибрано продуктивні технології, 

методи, прийоми і засоби навчання; викладає навчальний 

матеріал з конкретної теми фрагментарно, не 

систематизовано, більшість  вимог щодо написання 

план-конспекту ігноровані. 

 

Оцінка 

виховної роботи                            

 

12-15 виховні функції класного керівника в цілому досягнуті; 

тема заходу є актуальною й вмотивованою, виховний 

захід проведений на високому рівні заходу з 

урахуванням вікових особливостей, може формувати 

економічну грамотність і підприємливість в учнів, 
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політичну і правову культуру, може формувати високу 

історичну й громадянську свідомість, національну 

гідність та історичну національну пам՚ять учнів, 

провадити громадянсько-патріотичне виховання серед 

молоді.  

8-11 тема заходу в цілому є актуальною й вмотивованою, 

функції виховного заходу реалізовані не повністю; 

недостатньо актуалізована тема заходу з урахуванням 

вікових особливостей, запитів, інтересів учнів; 

недостатня відповідність методів, прийомів, засобів, 

форми організації, що використовувались при 

проведенні заходу, його цілям і завданням та віковим 

особливостям учнів 

4-7 тема заходу є не досить актуальною й вмотивованою, 

функції виховного заходу не повністю реалізовані; 

недостатньо актуалізована тема заходу; зміст його не 

відповідає віковим особливостям учнів; методи, 

прийоми, засоби, обрана форма організації не є 

адекватними його цілям і завданням, віковим 

особливостям учнів; не досягнуто достатньої активності 

й самостійності студентів у процесі підготовки та 

проведення виховного заходу. 

1-3 Студент не виконував функції класного керівника, 

виховний захід не проведено. 

Оцінка 

психолого-

педагогічної 

характеристики на 

учня 

 

12-15 психолого-педагогічної характеристика відповідає 

вимогам, не містить помилок, студент її здійснив 

спираючись на дані взяті від учителів, класного 

керівника, однокласників, а також здійснивши 

педагогічне спостереження. 

8-11 психолого-педагогічна характеристика в цілому 

відповідає вимогам, однак є окремі неточності 

(наприклад, соціальна спрямованість особистості 

визначена слабко, або позиція в колективі ін.) 
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4-7 У характеристиці є значні помилки; не повною мірою 

визначені риси характеру учня, його місця у класному 

колективі ін. 

1-3 психолого-педагогічна характеристика не відповідає 

вимогам 

Оцінка 

письмового звіту і 

його захисту 

 

9-10 студент здав у визначений термін правильно оформлену 

документацію. Здійснена підготовка чітко, логічно 

структурованого звіту, що відповідає вимогам 

оформлення звітної документації та включає самооцінку 

власної діяльності. У звіті відображена кількість 

проведених уроків, його участь в обговоренні уроків 

студентів, перевірці учнівських зошитів, висвітлена 

робота з учнями, що не встигають у навчанні і з тими, що 

виявили здібності до предмета, гурткова і факультативна 

робота.  Висвітлено роботу студента-практиканта в 

позаурочний час: тематику бесід, доповідей, диспутів та 

ін. Зазначено з якими методичними матеріалами 

ознайомився студент-практикант, що зробив для 

поліпшення методичної роботи у школі, до роботи яких 

гуртків був залучений. Студент відповідає без помилок 

на запитання. Знає сутнісні характеристики понять 

«педагогічна майстерність» і «педагогічна техніка»; 

шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи 

самовдосконалення; сучасні інтерактивні методи 

навчання учнів, форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі.  

Виявляє здатність передбачати нові освітні потреби і 

запити, вносити корективи в процес навчання з 

урахуванням даних діагностики; вдосконалювати з 

високим рівнем автономності здобуті під час практики 

компетенції,  усвідомлювати призначення професійної 
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діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів. 

6-8 Студент вчасно здав документацію, однак у ній містяться 

незначні помилки. Під час захисту студент відповідає на 

запитання по суті, однак є незначна кількість помилок. 

Знає сутнісні характеристики понять «педагогічна 

майстерність» і «педагогічна техніка»; шляхи 

вдосконалення майстерності викладача й способи 

самовдосконалення; сучасні інтерактивні методи 

навчання учнів, форми організації навчання та специфіку 

впровадження новітніх освітніх технологій в 

загальноосвітній школі.  

Виявляє здатність вдосконалювати з достатнім рівнем 

автономності здобуті під час практики компетенції,  

усвідомлювати призначення професійної діяльності 

вчителя історії і суспільствознавчих предметів. 

3-5 Студент вчасно здав документацію, у якій проте є значні 

неточності та не доопрацювання. Під час захисту студент 

відповідає на запитання, однак є значна кількість 

помилок. Знає сутнісні характеристики понять 

«педагогічна майстерність» і «педагогічна техніка»; 

окремі сучасні інтерактивні методи навчання учнів, 

форми організації навчання.  

Виявляє здатність вдосконалювати з низьким рівнем 

автономності здобуті під час практики компетенції. 

1-2 Невчасно зданий звіт, який виконаний загалом невірно.  

Відповісти на запитання комісії не може, або відповідає 

не вірно. 

Індивідуальне 

завдання  

10 Індивідуальне завдання виконане повною мірою, 

правильно оформлене, творче і самостійне, виявляє 

здатність генерувати нові ідеї, відповідальність. 

8-9 Є незначні помилки при підготовці індивідуального 

завдання 
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6-7 Присутні значні помилки при підготовці 

індивідуального завдання, є помилки в оформленні і 

логіці викладу. 

1-5 Індивідуальне завдання не виконане або виконане 

недбало 
 

Умови допуску до 
підсумкового контролю 

Належне виконання: 
1) постійно і вчасно перебувати на базах практики, дотримуватися техніки безпеки. 
2) вчасно заповнити календарний графік практики, щоденник та ін. документацію; 
3) на високому рівні проводити уроки, позакласні і виховні заходи, виконати передбачені практикою завдання. 
4) виконати індивідуальне завдання. 
5) вчасно і якісно  оформити підсумкову документацію, відповідати на запитання під час захисту звіту. 

7. Політика курсу 
Шляхом підвищення якості освіти та зменшення розриву між практичною та теоретичною підготовкою фахівця по спеціальності 014 «Середня 
освіта (історія)» є тісна співпраця ВНЗ та роботодавця в межах практики. Політика практичної підготовки передбачає ретельну організацію 
проведення практики, яка є студентоцентрична і спрямована на підготовку висококваліфікованого вчителя історії і суспільствознавчих предметів, 
затребуваного на ринку праці. До керівництва педагогічною практикою здобувачів освіти залучаються кращі вчителі області. Мета і цілі практики 
відповідають програмним результатам ОП спеціальності 014 «Середня освіта (історія)». 
Між ВНЗ і стейкхолдерами укладені відповідні угоди і договори: угоди про співпрацю між Департаментом освіти, науки та молодіжної політики 
Івано-Франківської ОДА та ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” та ін. договори, з якими можна 
ознайомитися на сайті кафедри історії України і методики викладання історії. 
 Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний відгук на базі практики, незадовільну оцінку за практику, відраховується з 
університету. Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, то навчальним закладом надається можливість студенту 
проходження практики повторно у пізніший термін (в межах графіку навчального процесу).  
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«ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет 
імені Василя Стефаника» вiд 27 листопада 2019 р. 
Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року 
Галицька-Дідух Т.В. Наскрізна програма практик студентів Факультету історії, політології і міжнародних відносин освітньо-кваліфікаційного 
рівня бакалавр спеціальності 014  «Середня освіта (історія)». Івано-Франківськ, 2017. 
Галицька-Дідух Т.В. Робоча програма «Виробнича цільова педагогічна практика в школі». – Івано-Франківськ, 2017. 
Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – 
К.: “К.І.С.”, 2004.112 с.  
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