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1. Опис програми 

  

 

Найменування показників 

Характеристика програми 

 

денна заочна 

Вид практики навчальна  

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 

Курс 3  

Семестр 6  

Обсяг кредитів 3  

Обсяг годин, в тому числі: 90  

Аудиторні -  

Модульний контроль -  

Семестровий контроль -  

Самостійна робота -  

Форма семестрового контролю залік  

 

 

2. Мета та завдання навчальної (педагогічної) практики  

 Мета практики – підготовка студентів до успішної професійної діяльності 

через ознайомлення з освітнім середовищем, особливостями діяльності 

вчителя, набуття вмінь та навичок, необхідних для вирішення фахових завдань, 

рефлексію власних особистісних та професійних якостей. 

Завдання практики: 

• ознайомлення з психологічними умовами організації та здійснення освітньої 

діяльності в закладах загальної освіти, що сприяє успішній адаптації студентів 

до майбутньої професійної діяльності; 

• створення оптимальних умов для формування психологічної готовності до 

професійної діяльності вчителя; 

• активізація, закріплення та систематизація знань студентів з психологічних 

навчальних дисциплін; 

• вивчення змісту суб’єкт-суб’єктних відносин в системі освітньої діяльності; 

• відвідування уроків, позаурочних виховних заходів та участь в їх обговоренні; 

• вироблення та вдосконалення вмінь щодо організації психолого-педагогічного 

спостереження та складання орієнтовного плану інтерв’ю з учителем; 

• розвиток особистісних якостей, необхідних фахівцю в його професійній 

діяльності; 



• формування загальнокультурних та професійних компетентностей; 

• активізація та вдосконалення рефлексивних здібностей студентів щодо 

навчально-професійної та майбутньої професійної діяльності; 

• формування у студентів творчого, дослідницького підходу до професійної діяль-

ності, набуття ними навичок аналізу результатів своє праці, потреби в самоосвіті; 

• вдосконалення навичок грамотного оформлення документації. 

 

3. Результати проходження навчальної практики 

Внаслідок опанування змісту навчальної (педагогічної) практики 

(психологічна компонента)  у студентів формуються такі загальні програмні 

компетентності:  

• здатність критично оцінювати отриману інформацію, використання логіки і 

раціональних міркувань, повнота аргументації для оцінки ситуації і 

правильності обраного шляху розв’язання задачі з урахуванням контексту; 

• спроможність організовувати власну діяльність та ефективно управляти часом; 

• здатність до письмової та усної комунікації українською мовою; уміння ясно 

висловлюватися, бути переконливим; навики міжособистісних стосунків; 

• внутрішня потреба виконувати роботу якісно; здатність планувати етапи та хід 

виконуваної роботи, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, 

представляти результати роботи й обґрунтовувати запропоновані рішення на 

сучасному науковотехнічному й професійному рівні.  

Внаслідок виконання завдань навчальної (педагогічної) практики 

(психологічна компонента) студенти набувають і вдосконалюють такі фахові 

компетентності: 

• уміння розв’язувати типові та нетипові задачі, проблеми у сфері професійної 

діяльності та навчання; 

• володіння комплексом знань, умінь з психології, педагогіки, математичних, 

інформатичних дисциплін, фізики, методики навчання математики, 

українознавчих та світоглядних дисциплін), що забезпечує здатність якісно 

організовувати і проводити навчання та виховну роботу в учнівському 

колективі. 

4. Програма практики 

Навчальна (педагогічна) практика студентів є складовою частиною 

професійної підготовки фахівців освітнього рівня першого (бакалаврського) і 

згідно з навчальним планом організовується у VI семестрі загальною тривалістю 1 

тиждень. Науково-методичною основою для проходження навчальної (психолого-

педагогічної) практики (психологічна компонента) є прослуханий студентами 

курс «Психологія» у VI семестрі та досвід, набутий під час інших видів практик.  

Базами навчальної практики є заклади загальної середньої освіти. 



Навчально-методичне керівництво і виконання програми навчальної 

(педагогічної) практики (психологічна компонента) для студентів непсихологіч-

них спеціальностей першого (бакалаврського) освітнього рівня забезпечує 

кафедра психології особистості та соціальних практик. До керівництва практикою 

студентів залучаються викладачі кафедри, представники закладів загальної 

середньої освіти, на базі яких проводиться практика. Навчально-методичне 

керівництво і виконання програми навчальної (педагогічної) практики (педагогіч-

на компонента) для студентів забезпечує кафедра теорії та історії педагогіки.  

Установчі та звітні конференції з практики організовують методисти 

навчальної частини факультету інформаційних технологій та управління. 

 

Модуль 1. Психологічні аспекти діяльності педагога. 

 Рефлексія результатів практики 

Завдання 1.  Спостереження одного уроку з його подальшим психологічним 

аналізом, зокрема таких аспектів: навчальна діяльність, емоційний стан учнів; 

структура та динаміка уроку; діяльність вчителя. 

Примітка: При неможливості проведення спостереження уроку і проведення 

аналізу (в умовах карантинних заходів) студент практикант здійс-

нює аналіз психолого-педагогічних проблем учня, отримавши 

інформацію за допомогою тестування. 

Завдання 2. Складання плану інтерв’ю з учителем (визначення мети, 6-8 питань). 

Завдання 3. Рефлексія власної навчально-професійної діяльності та 

діяльності, передбаченої завданнями практики (заповнення таблиці) 

Таблиця 4.1 

№ Навчально-професійна діяльність Діяльність на практиці 

1 Що саме у вас виходить (не 

виходить) в навчально-професійній 

діяльності? Чому? 

Чи корисним є особисто для вас 

проходження навчальної практики? 

Чому? 

2 Чи знаходяться у рівновазі ваші 

успішність та діяльність? 

Що саме вдалося зробити, чого 

досягти, від чого отримати 

професійне задоволення? 

3 Чи достатньо маєте можливостей для 

успішного виконання власної 

навчально-професійної діяльності? 

Яких саме? 

У чому полягали основні труднощі 

під час виконання завдань, 

передбачених змістом психологічної 

компоненти навчальної практики? 

4 У чому бачите додаткові резерви для 

підвищення ефективності своєї 

діяльності? 

Чи відповідає наявний рівень ваших 

теоретичних знань та практичних 

навичок з психологічних дисциплін 

змісту завдань з практики 

(психологічна компонента)? 

 



5. Контроль навчальних досягнень 

 

5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
ал

ів
 з

а 
о
д

и
н

и
ц

ю
 Модуль 1 

к
іл

ь
к
іс

ть
 

о
д

и
н

и
ц

ь
 

м
ак

си
м

ал
ь
н
а 

  

к
іл

ь
к
іс

ть
 б

ал
ів

 

Спостереження й аналіз уроку чи аналіз 

психолого-педагогічних проблем учня 

40 1 40 

Складений план інтерв’ю з учителем 30 1 30 

Рефлексія діяльності 20 1 20 

Оформлення звітної документації  10 1 10 

Разом 100 

Максимальна кількість балів: 100 

 

5.2. Форми проведення контролю та критерії оцінювання 

Контроль роботи студентів під час проходження ними навчальної (психолого-

педагогічної) практики (психологічна компонента) відбувається відповідно до 

її завдань (див. далі табл.5.2.1.). Семестровий контроль проводиться у вигляді 

заліку. 

 

5.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів Рейтингова оцінка 

Відмінно 100-90 А 

Дуже добре 82-89 B 

Добре 75-81 C 

Задовільно 69-74 D 

Достатньо 60-68 E 

Незадовільно 0-59 F, Fx 

 

 

 



Таблиця 5.2.1 

Зміст і критерії оцінювання роботи студента 

Зміст роботи та її 

функціональне призначення 

Форма 

звітності 

Кількість 

одиниць 

Максимальна 

кількість 

балів 

Змістовий модуль 1.  

1) Спостереження й аналіз одного 

уроку, проведеного вчителем  

(визначення якості володіння 

студентом загальними та 

фаховими компетентностями); 

або 

Аналіз психолого-педагогічних 

проблем учня в процесі навчання 

та створення рекомендацій щодо 

виправлення ситуації 

 

 

2) Складання орієнтовного плану 

інтерв’ю з учителем (визначення 

рівня володіння студентом 

загально-психологічними 

знаннями) 

 

 

3) Рефлексія власної навчально-

професійної діяльності та 

діяльності, передбаченої 

завданнями практики (визначення 

якості володіння студентом 

загальними та фаховими 

компетентностями) 

протокол  

 

або 

 

 

тестові 

методики з 

висновками і 

рекомендаціями 

 

 

план інтерв’ю 

 

 

 

звіт (таблиця 

4.1) 
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Оформлення звітної документації 

(визначення здатності студента 

оцінювання й оформлення 

результатів практики 

звітна 

документація 

(звіт, інтерв’ю, 

звіт) 

 10 

 

 

 



 

6. Рекомендовані джерела 

 

Основна література: 

1. Скрипченко О. Загальна психологія : Навч. посіб. / О. Скрипченко, 

Л. Долинська, З. Огороднійчук та ін. – К. : А.П.Н. – 2002. – 464 с.  

2. Сергєєнкова О. П. Загальна психологія / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, 

О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 

296 с. 

3. Сергєєнкова О. П. Вікова психологія / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, 

О. П. Коханова, О. В. Пасєка. – Навч. посіб. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.   

 

 

 

Додаткова література:  

1. Вікова та педагогічна психологія / О. В. Скрипченко, Л. В. Долинська, 

З. В. Огороднійчук та ін. – К. : Просвіта, 2001 – 416 с. 

2. Навчальна та виробнича практика з психології: методичні рекомендації / 

[Укладачі: В. В. Горбунова, І. С. Загурська та ін.]; під заг. ред. Л. П. Журавльової, 

О. В. Мазяра. – Житомир : вид-во  ЖДУ ім. І. Франка, 2015. – 77 с.   
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Додаток Б 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ УРОКУ 

Дата____________  День тижня______________      Номер уроку_______ Клас    _______ 

П.І.Б. вчителя, предмет__________________________________           ______________________________________________ 

Тема уроку________________________________________________________________________________________________ 

Мета уроку _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Мета 

спостереження_____________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ Аспекти уроку Аналіз спостережень. 

Висновки і рекомендації 

 I. Навчальна діяльність, емоційний стан учнів  

1 Рівень активності, працездатності дітей на уроці  

2 Особливості уваги учнів: зосередженість, розподіл, переключення, стійкість, 

обсяг та їх розвиток 

 

3 Рівень пізнавальної діяльності учнів: сприймання (слова вчителя, підручник), 

розуміння (аналіз з учителем, самостійна робота), застосування (розвиток 

умінь) 

 

4 Співвідношення репродуктивної та творчої діяльності школярів  

5 Рівень самоорганізації учнів  

6 Домінуючі пізнавальні процеси: пам’ять, мислення, уява та ін.  

7 Переважаючі види пам’яті: образна, логічна, емоційна; механічна, довільна  



8 Використовувані учнями операції мислення: аналіз синтез, порівняння, 

узагальнення, конкретизація, абстрагування; розвиток якостей розуму 

(швидкість, гнучкість, послідовність, широта, глибина, критичність, 

самостійність мислення) 

 

9 Розвиток мовлення учнів на уроці: емоційність, виразність, навички усної 

розповіді, вивчення та (або) оперування термінологією, відсутність слів-

паразитів 

 

10 Психологічний клімат уроку: позитивний, нейтральний, негативний  

11 Переживання на уроці основних емоцій: радість, тривога, інтерес, нудьга, 

роздратованість, байдужість та ін. 

 

12 Аналіз взаємин учнів на уроці: кооперація, конкуренція, відчуження  

13 Емоційне ставлення дітей до навчання: позитивне, негативне, нейтральне  

14 Ставлення учнів до вчителя: повага, тривожність, залежність, агресія, 

доброзичливість, байдужість, неприязнь, зневага 

 

 II. Структура та динаміка уроку  

1 Перевірка вчителем домашнього завдання: наявність, тривалість  

2 Активізація навчальної діяльності учнів, їх мотивування: постановка мети 

(майбутнє), формування асоціативного ряду (попередній досвід), побутова 

мотивація (зв’язок із життям)  

 

3 Аналіз мотивів (мотиву), на які (який) спирається діяльність учнів: 

навчальний, соціальний, позиційний, зовнішній, мотив оцінки, ігровий 

 

4 Повідомлення мети уроку, її зв’язок з минулими та наступними темами  

5 Основна частина уроку, її тривалість  

6 Наявність закріплення навчального матеріалу, підбиття підсумків, тривалість  

7 Роз’ясненнявчителемдомашньоїроботи  

8 Темп уроку (відповідність можливостям учнів)  

9 Ритм уроку: паузи, зміна видів діяльності, кульмінація, «емоційне 

завершення» 

 

 III. Аналіз діяльності вчителя  

1 Початок уроку, психологічна готовність педагога до уроку  



2 Рівень організації перевірки домашнього завдання з подальшим переходом до 

нової теми 

 

3 Доведення педагогом важливості теми  

4 Застосування вчителем проблемно-евристичного навчання  

5 Опора на вивчений матеріал  

6 Використання педагогом форм роботи (їх різноманітність)  

7 Застосування спонукань (позитивні коментарі, жести, стимул інтересу, 

вольові зусилля, ефект раптовості, зміна діяльності), заохочення (схвалення, 

подяка, позитивний приклад), примус (погрози оцінкою, різкі зауваження, 

нотації, пересаджування, запис у щоденник, фізичний вплив) 

 

8 Форми контролю й оцінювання, наявність самооцінювання  

9 Ставлення вчителя до помилок учнів  

10 Дотримання педагогом правил поведінки, реакція на порушення дисципліни  

11 Провідна модальність сприйняття (візуальна, аудіальна, кінестетична) або їх 

поєднання 

 

12 Особливості мовлення вчителя  

13 Рівень працездатності педагога під час уроку: високий, середній, низький  

14 Психологічна позиція вчителя: над, під, поруч, разом, на відстані  

15 Стиль спілкування та керівництва групою учнів  

16 Педагогічний такт  

17 Настрій вчителя: позитивний (задоволеність, енергійність, оптимізм, гумор), 

негативний (незадоволеність, роздратування, гнів, байдужість), нейтральний 

 

18 Емоційна стійкість, опанування емоцій  

19 Врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів  

20 Використання педагогом прийомів для досягнення розвивальної мети уроку  

21 Досягнення психологічної мети уроку  

 

Висновок:……………… (узагальнення у формі 6-7 речень), зверніть увагу на Додаток В 



Додаток В 

 

 

Аспекти, на які слід звертати увагу при психолого-педагогічному 

аналізі уроку та формулюванні висновків 

 

Оцінка зовнішніх умов,  

що впливають на ефективність навчальної діяльності учнів: 

- розмір класної кімнати, температура повітря, освітлення, 

- провітрюваність, розмір та розташування парт, дизайн інтер'єру, 

дидактичне 

- оформлення, наявність предметів шкільного побуту, затишок у класі.  

 

1) Навчальна діяльність та емоційний стан учнів: 

- позиція школярів: активна (суб'єкт навчальної діяльності діє за власним 

спонуканням), чи пасивна (об’єкт –  виконавець цілей та завдань 

учителя); 

- володіння основними компонентами навчальної діяльності: постановка 

цілей, їх усвідомлення, вибір засобів рішення навчальних 

завдань,самоаналіз, самооцінка процесу і результатів навчальної 

діяльності; 

- провідна мотивація до навчання, яка виявляється на даному уроці; 

- наявність творчої або виконавчої позиції у дітей, тяжіння до дій за 

алгоритмом або евристичного розв'язування навчальних 

завдань,варіативності в рішеннях; 

- прояви у дітей відповідальності за свої дії, уміння оцінювати себе та 

інших, наявність питань, доповнень, коментарів з боку учнів; ставлення 

до помилок – своїх і товаришів (чи є напруження, страх в ситуації 

помилки чи вона викликає жвавий інтерес і потребу її проаналізувати); 

- схильність учнів до кооперації або конкурентності – групова, парна 

робота, дискусії, колективні розв'язання навчальних завдань, 

взаємодопомога; 

- співчуття в ситуаціях невдач, радість за успіхи товаришів; 

- ставлення учнів (дітей) до педагога (повага, байдуже, 

підкорене,недоброзичливе, співчутливе, поблажливе тощо); 

- переважаючий настрій дітей на уроці 

2) Структура та динаміка уроку: 

- рівень організованості уроку; 



- співвідношення монологічного та діалогічного спілкування між 

педагогом та дітьми; 

- спрямованість уроку: на процес або на результат навчальної роботи; 

- темп і рівень складності уроку, їх адекватність віку і контингенту класу. 

- відповідність форм і методів навчальної роботи віковим особливостям 

учнів; 

- наявність умов для успіху дітей, підвищення їхньої самооцінки, 

позитивного настрою. 

- оснащеність уроку засобами, які оптимізують навчальну діяльність дітей 

різних вікових категорій і психологічних типів (аудіальні, візуальні, 

кінестетичні); 

- рефлексія уроку (заняття): обговорення з учнями (дітьми) знань, умінь, 

навичок, якими вони оволоділи під час роботи. 

 

3) Аналіз діяльності вчителя: 

- наявність фізичної або психологічної дистанції між учителем і дітьми 

(«над», «під», «поруч», «разом»);переважаюче ставлення до класу; 

- комунікабельність, вміння налагоджувати контакт з класом і кожним 

учнем; вміння слухати, емпатійність; 

- засоби активізації роботи учнів, їх різноманітність та педагогічна 

доцільність; 

- здатність до делегування повноважень школярам; 

- співвідношення заохочень та покарань учнів (позиція «червоного олівця» 

або психологічної підтримки); 

- здатність до диференціації та індивідуалізації навчальної роботи учнів; 

- стимулювання запам'ятовувань або розуміння, самостійності розумових 

- дій (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, абстрагування, 

класифікація, систематизація); 

- емоційна стійкість, володіння собою, переважаючи емоції; 

- захопленість навчальним предметом, який викладається педагогом; 

- адекватність індивідуальної манери поведінки педагога і особливостей 

його типу темпераменту. 

 

 

 

 



Додаток Б-В 

Основні правила складання анкети 

1. Визначитись з метою анкетування: які саме проблеми Ви прагнете 

дослідити в цілому та певні аспекти цих причин (пояснення до анкети) 

2. Необхідно сформулювати питання які спрямовані на визначення 

суб’єктивного ставлення анкетованого до сформульованої проблеми в 

цілому. 

3. Визначаються оцінка чи ставлення до складових цієї проблеми. 

4. Важливим є визначення мотиваційної сфери педагога та особливостей 

його професійної мотивації. 

5. Необхідно з’ясувати суб’єктивне сприймання анкетованим впливу 

оточуючого середовища на наявні проблеми.  

6. Запитання не повинні нав’язувати анкетованому варіант відповіді. 

 

 



 

Додаток Г 

 

Рефлексія навчально-професійної діяльності 

та діяльності, передбаченої завданнями практики: 

 

№ Навчально-професійна діяльність Діяльність на практиці 

1 Що саме у вас виходить (не 

виходить) в навчально-професійній 

діяльності? Чому? 

Чи корисним є особисто для вас 

проходження навчальної практики? 

Чому? 

2 Чи знаходяться у рівновазі ваші 

успішність та діяльність? 

Що саме вдалося зробити, чого 

досягти, від чого отримати 

професійне задоволення? 

3 Чи достатньо маєте можливостей для 

успішного виконання власної 

навчально-професійної діяльності? 

Яких саме? 

У чому полягали основні труднощі 

під час виконання завдань, 

передбачених змістом психологічної 

компоненти навчальної практики? 

4 У чому бачите додаткові резерви для 

підвищення ефективності своєї 

діяльності? 

Чи відповідає наявний рівень ваших 

теоретичних знань та практичних 

навичок з психологічних дисциплін 

змісту завдань з практики 

(психологічна компонента)? 

 

 

 

 

 

 

 


