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1. Опис практики 

Найменування показників Характеристика практики за формами 

навчання 

денна заочна 

«Математика» 

Вид практики Навчальна (педагогічна) 

Курс ІІІ - 

Семестр 6 - 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин, в  тому числі: 90 - 

Форма контролю залік - 

 

2. Бази практики. 

Відповідно до Наказу ректора Київського університету імені Бориса 

Грінченка від 26.03.2020 №203 «Про план заходів для організації освітнього 

процесу у зв’язку з продовженням карантину» та до Положення про 

проведення практики студентів Київського університету імені Бориса 

Грінченка, введеного в дію наказом від 21.12.2018 року № 828 та з метою 

закріплення теоретичних знань, які були отримані в процесі навчання, 

формування професійного вміння приймати самостійні рішення в певних 

виробничих умовах, оволодіння сучасними методами, формами організації 

знаряддям праці в галузі майбутньої спеціальності, скоригувати завдання з 

урахуванням дистанційного формату проходження практики в бік 

збільшення завдань на розроблення діагностичного інструментарію, 

дидактичних матеріалів, створення відео-уроків, дистанційних уроків/занять, 

аналіз теле- та відео- уроків, які проводить МОН України  та/або викладені у 

соціальних мережах тощо. 

3. Мета та завдання практики 

Мета практики: ознайомлення студентів зі специфікою майбутнього 

фаху, придбання первинних професійних умінь та навичок, систематизація 

набутих студентами теоретичних знань, вироблення вмінь та навичок 

застосовувати їх на практиці, формування готовності студентів до організації 

і здійснення освітньої роботи в учнівському колективі.  

Завдання практики:  

❖ розвиток стійкого інтересу до майбутньої професії; 

❖ розвиток потреби у самовираженні студентів у освітньому процесі; 

❖ розвиток у студентів здатності до міжособистісного спілкування, 

емоційної стабільності, толерантності, креативності, любові до дітей; 

❖ поглиблення, систематизація і збагачення професійних знань студентів; 



❖ розвиток у студентів здатності розв’язувати різноманітні освітні та 

науково-методичні завдання з урахуванням вікових та індивідуально-

типологічних особливостей школярів; 

❖ розвиток педагогічної спостережливості та педагогічного такту; 

❖ розвиток здатності до вивчення і узагальнення позитивного 

педагогічного досвіду вчителя. 

 

4. Результати проходження практики 

Внаслідок опанування змісту навчальної (педагогічної) практики у 

студентів формуються такі навчальні та фахові компетентності: 

❖ Володіння комплексом знань, умінь, інших компетентностей (з 

психології, педагогіки, математичних, інформатичних дисциплін), що 

забезпечує здатність якісно організовувати і проводити навчання та 

виховну роботу в учнівському колективі (ФК-11); 

❖ Демонструвати здатність застосовувати набуті знання при розв’язуванні 

педагогічних, навчально-виховних і науково-методичних завдань з 

урахуванням вікових і індивідуально-типологічних особливостей учнів 

та соціально-педагогічної ситуації (ПРН-У-16); 

❖ Бути здатним забезпечувати освітній процес з математики в школі, 

використовуючи прогресивні методи й технології навчання, розвивати в 

учнів інтерес до математики і суміжних наук, організовувати 

індивідуальну роботу з учнями за програмами різного рівня вивчення 

математики (академічного, профільного, поглибленого) (ПРН-У-17); 

❖ Демонструвати спроможність застосовувати новітні освітні технології у 

професійній діяльності, готовність і здатність шляхом самоосвіти, 

вивчення позитивного досвіду, удосконалювати свою педагогічну 

майстерність (ПРН-У-18). 

 

5. Структура практики 

Студент-практикант зобов’язаний: 

❖ Взяти участь в установчому семінарі та звіті з практики. 

❖ Своєчасно та якісно виконувати всі види завдань, які передбачені 

програмою практики і відповідними інструкціями. 

❖ Організовувати власну діяльність відповідно до нормативно-правових  

вимог, що регламентують освітній процес ЗВО.  

❖ Своєчасно здати звітну документацію керівникові практики. 

 

 

 



Студент-практикант має право: 

❖ Отримувати консультації стосовно практики від керівника з кафедри 

теорії та історії педагогіки. 

❖ Вносити пропозиції щодо вдосконалення напрямів підготовки студентів 

до практики, її організації та проведення. 

 

6. Зміст (завдання) практики 

1. Проаналізувати за схемою 7 відео-уроків математики з 7-11 класи (по 

одному уроку в кожному класі) у Всеукраїнській школі-онлайн. 

2. Підготувати есе на тему: «Сучасний урок математики». 

3. Підготувати інфографіку на тему «Куди прямує школа: головні тренди в 

освіті». 

4. Підготувати мультимедійну презентацію за підсумками практики. 

 

7. Контроль навчальних досягнень  

Після закінчення практики студенти спеціальності «Математика» 

повинні підготувати такі звітні матеріали: 

❖ Щоденник педагогічних спостережень. У щоденнику студент фіксує 

результати спостережень, аналізує їх, висвітлює зміст своєї роботи 

(Додаток А).  

❖ Спостереження та аналіз 7 відео-уроків математики з 7-11 класи (по 

одному уроку в кожному класі) у Всеукраїнській школі-онлайн 

(Додаток Б). 

❖ Есе  на тему «Сучасний урок математики»; 

❖ Інфографіка на тему «Куди прямує школа: головні тренди в освіті»; 

❖ Мультимедійна презентація за підсумками практики (Power Point). 

Оцінювання результатів проходження практики студентом здійснюється 

за стобальною шкалою (таблиця 1)  відповідно до критеріїв оцінювання 

виконаних робіт (таблиця 2) . 

Таблиця 1 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 

Оцінка за стобальною 

шкалою 

Значення оцінки Рейтингова оіцнка 

1 –59 «незадовільно» F, FX 

60 – 68 «достатньо» E 

69 – 74 «задовільно» D 

75 – 81 «добре» C 

82 – 89 «дуже добре» B 

90 – 100 «відмінно» A 



 

Таблиця 2 

Критерії оцінювання практики 

 

Види робіт студента Кількість 

балів 

1. Щоденник педагогічних спостережень  0-20 

2. Спостереження та аналіз 7 відео-уроків 0-30 

3. Есе на тему «Сучасний урок математики»  0-20 

4. Інфографіка «Куди прямує школа: головні тренди в 

освіті» 
0-20 

5. Мультимедійна презентація за підсумками практики 0-10 

Усього (максимальна кількість балів) 100 

 

Звітну документацію про проходження практики надсилати на 

електрону пошту керівникові практики від кафедри теорії та історії 

педагогіки Михалюк Аллі Михайлівні a.mykhaliuk@kubg.edu.ua  

 

 



Додаток А 

 

 

 

Рекомендації щодо оформлення щоденника 

студента-практиканта 

 

У щоденнику студенти фіксують свої психолого-педагогічні 

спостереження за окремими учнями та колективом класу, свої зауваження та 

оцінку онлайн-уроків, зауваження вчителів.   

 

Шаблон оформлення титульної сторінки 

 

ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ / ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

Студента-практиканта (ПІБ) ______________________________ 

Назва структурного підрозділу (назва інституту) _____________ 

Спеціальність ____ ______________________________________ 

Курс ________________________Група_____________________ 

Керівник від кафедри теорії та історії педагогіки _____________ 

Термін проходження практики ______________________________ 

 

 

 

 



Додаток Б 

СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ВІДЕО- УРОКУ 

Загальні відомості про урок 

Дата ______       Предмет ________       Клас ________________ 

Тема уроку ______________________________________________ 

Мета уроку: навчальна ______________________________ 

виховна _______________________________________ 

розвивальна ___________________________________ 

Тип уроку _______________________________________________ 

 

ХІД ТА ЗМІСТ УРОКУ 

 ХАРАКТЕРИСТИКА 

Початок уроку своєчасний початок уроку, наявність 

організаційного моменту, налаштування учнів на 

роботу, організація уваги і готовності учнів до 

роботи,  

Санітарно-гігієнічні 

умови проведення уроку 

дотримання гігієнічних вимог (повітряного, 

теплового, світлового режимів тощо). 

Дотримання 

загальнопедагогічних 

вимог щодо уроку 

дидактичних, виховних, розвивальних, 

психолого-фізіологічних, дотримання вимог 

безпеки. 

Тип уроку урок засвоєння нових знань, урок формування 

нових умінь і навичок, комбінований урок та ін. 

Зміст уроку, завдання 

уроку 

відповідність теми уроку навчальній програмі; 

наявність чіткого, логічного плану уроку; зв'язок 

уроку з життям і досвідом учнів; доцільний відбір 

навчального матеріалу 

Використання 

різноманітних методів та 

прийомів навчання 

за джерелом знань (словесні, наочні, практичні), 

за рівнем самостійної навчальної діяльності 

(проблемний виклад, проблемні ситуації, 

дослідницький метод), інтерактивні методи. 

Продуктивність та 

різноманітність видів 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів 

індивідуальної, парної, групової, колективної 

тощо. 

Раціональність та ефектив-

ність засобів навчання 

слово вчителя, особистий приклад учителя, різні 

види наочності тощо. 

Формування 

пізнавального інтересу 

учнів на уроці 

створення проблемних ситуацій, навчальні 

дискусії, ефект здивування, емоційність тощо. 

Реалізація на уроці 

основних складових 

виховання 

розумового, морального, фізичного, трудового, 

естетичного, екологічного, правового. 



Раціональність та 

ефективність методів і 

прийомів контролю 

результатів оволодіння 

навчальним матеріалом 

педагогічне спостереження, контрольні 

випробування, тестова перевірка, практична 

перевірка тощо. 

Обґрунтоване та 

мотивоване оцінювання 

навчальної діяльності 

учнів 

відповідно до критеріїв оцінювання з навчального 

предмету за 12-бальною системою. 

Поведінка вчителя на 

уроці 

 

вміння організувати навчальну діяльність учнів, 

забезпечити трудову дисципліну; уміння 

розподіляти та зосереджувати увагу, діяти у 

публічній ситуації; уміння активного слухання; 

комунікативні вміння; володіння педагогічним 

тактом; володіння педагогічною технікою; 

культура педагогічного спілкування; 

толерантність; культура педагогічного мовлення; 

темп роботи; стиль і тон роботи (жвавий, 

рішучий, повільний, байдужий); 

спостережливість, винахідливість, емоційність 

Завершення уроку підсумок уроку, мотивоване виставлення оцінок, 

повідомлення домашнього завдання, проведення 

інструктажу щодо його виконання 

Результат уроку 

 

досягнення мети; виконання плану уроку; освітнє, 

виховне, розвивальне значення уроку. 

 

            Висновки: ________ 

Результати педагогічних спостережень: _____________ 


