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ВСТУП 

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної 

програми підготовки майбутнього вчителя української мови та літератури й 

спрямована на закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час 

навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь, формування 

та розвиток у студентів професійного вміння приймати самостійні рішення в 

умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння сучасними методами, 

формами організації праці, знаряддям праці в галузі їхньої майбутньої 

спеціальності (українська мова та література), визначених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців відповідного напряму 

(035 Філологія). Практика студентів передбачає безперервність і 

послідовність її проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу 

практичних умінь і знань відповідно до  ОР «Бакалавр». Виробнича 

педагогічна практика на четвертому курсі є другим етапом набуття 

студентами шкільного досвіду, зокрема в ролі вчителя української мови та 

літератури. Студенти проходять практику з відривом від навчального 

процесу – 4 тижні у 8-му семестрі. Практика відбувається в закладах 

загальної середньої освіти, які визначені базами практики відповідно до 

Угоди про співпрацю між Чернівецьким національним університетом імені 

Юрія Федьковича та Департаментом освіти та науки Чернівецької міської 

ради.  

Мета виробничої педагогічної практики: забезпечити студентам 

фундаментальну теоретичну і практичну підготовку для набуття здатності 

виконувати професійні завдання і обов’язки науково-дослідницького та 

інноваційного характеру в галузі української філології, педагогіки та 

методики середньої освіти; набуття здатності до самостійної науково-

педагогічної діяльності; можливість продовження навчання за програмою 

магістра; а також сформувати у студентів необхідні вміння та навички 

навчання української мови і літератури в закладах загальної середньої освіти 

на основі здобутих знань з усіх філологічних та гуманітарних дисциплін. 

Реалізація мети здійснюється на основі всебічного аналізу теоретичних та 

практичних здобутків методики навчання філологічних дисциплін у школі. 

Основне завдання полягатиме у виробленні педагогічної концепції навчання 

української мови і літератури, яка розширить межі змісту всіх дисциплін 

мовно-літературознавчого циклу, наповнить їх важливою сучасною 

інформацією, що слугуватиме успішному засвоєнню нового матеріалу. Також 

здобувач вищої освіти знайомиться зі специфікою роботи з дітьми з 

особливими потребами.  

Програма виробничої педагогічної практики з української мови і 

літератури складена на основі Положення про проведення практики 

здобувачів вищої освіти Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича (2020), яке розроблене відповідно до Закону України «Про 

освіту» № 2145 – VІІІ від 05.09.2017 р., Закону України «Про вищу освіту» № 

1556 – VІІ від 01.07.2014 р., положення «Про проведення практики студентів 



вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 

освіти України від 08.04.1993 р. № 93 (зі змінами), листів Міністерства освіти 

і науки України від 07.02.09 р. 1/9-93 «Про практичну підготовку студентів», 

рекомендацій про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України, розроблених Державною науковою установою «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році. 

Програму розроблено відповідно до реформи МОН України «Нова 

українська школа», яка передбачає створення школи, де діти будуть 

навчатися через діяльність, у якій буде комфортно навчатись і яка буде 

давати школярам не тільки знання а й вміння застосовувати їх у житті. 

Робоча програма виробничої педагогічної практики з української мови і 

літератури: 

- ґрунтується на сучасних вимогах до здійснення освітніх послуг у 

ЗЗСО; 

- враховує основні положення Концепції «Нова українська школа»; 

- відображає кращі здобутки у викладанні мовознавчих та 

літературознавчих дисциплін; 

- спрямовує роботу майбутнього вчителя на підвищення власного 

рівня педагогічної майстерності; 

- сприяє набуттю знань про особливості проведення діагностики 

педагогічних досліджень; 

- скеровує майбутніх учителів до визначення можливих напрямів та 

перспектив дослідницької роботи в галузі методики навчання 

української мови та літератури. 

Завдання виробничої педагогічної практики:   

навчальні:  

1) поглибити знання студентів з предметів, що визначають зміст 

практики;  

2) забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним 

педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних 

навчальних, розвивальних і виховних завдань;  

3) розвивати професійні творчі здібності, уміння проводити уроки з 

використанням сучасних інноваційних методів і прийомів навчально-

пізнавальної діяльності;  

4) формувати психологічну готовність до роботи в школі;  

5) створювати умови для самоактуалізації й саморозвитку студентів;  

6) сприяти створенню діалогічного комунікативного простору в ході 

практики; 

наукові:  

1) поглибити теоретичні знання студентів з фахових дисциплін і на основі 

індивідуальних завдань, вивчення передового педагогічного досвіду вчителів 

виробити творчий підхід до педагогічної діяльності;  

2) розвивати професійно-дослідницькі здібності студентів; 

3) формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу;  

виховні:  



1) виховувати в студентів стійкий інтерес і любов до професії вчителя; 

2) формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навички, що 

сприяють розвиткові у них професійних якостей учителя, потреби в 

педагогічній самоосвіті;  

3) розвивати у практикантів уміння здійснювати виховну роботу з 

української мови і літератури, англійської мови, історії;  

професійні:  

1) формувати в студентів уміння та навички:  

а) правильно визначати:  

 типи уроків, їх організаційну структуру залежно від мети, змісту, 

вікових особливостей учнів та конкретних умов проведення уроків;  

 організаційні форми, методи й засоби проведення уроків 

відповідно до дидактичних принципів навчання, враховуючи вікові, 

психологічні особливості учнів й конкретні умови навчання;  

 навчальну, виховну мету уроку зі спеціальності та в позакласних 

виховних заходах, а також організаційні форми й методи їх проведення;  

б) добирати, а в разі необхідності виготовляти роздавальний матеріал, 

наочність до уроків відповідно до їх пізнавальної мети;  

в) своєчасно й уміло застосовувати ТЗН для проведення уроків зі 

спеціальності та в позакласній роботі;  

г) стимулювати інтерес та активність учнів до засвоєння знань, 

розвивати їхню увагу, мислення, мовлення;  

д) давати психолого-педагогічний аналіз уроків та позакласних заходів 

зі спеціальності, проведених студентами конкретної групи; 

 є) самостійно вивчати передовий педагогічний досвід учителів, робити 

відповідні висновки, які розкривали б особливості професії вчителя, 

узагальнювати й використовувати його в своїй навчальній роботі в 

університеті (написання рефератів, доповідей, курсових робіт). 

 

Критерієм якості підготовки випускників вищих педагогічних 

навчальних закладів виступає низка компетентностей: 

загальні компетентності (ЗК): 
ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
ЗК 4. Здатність бути критичним і самокритичним.  
ЗК 6. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 
джерел.  
ЗК 7. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  
ЗК 8. Здатність працювати в команді та автономно.  
ЗК 11. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  
ЗК 12. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

 

 

Фахові компетентності (ФК): 

ФК 2. Здатність використовувати в професійній діяльності знання про мову 

як особливу знакову систему, її природу, функції, рівні.  

ФК 5. Здатність використовувати в професійній діяльності системні знання 



про основні періоди розвитку літератури, що вивчається, від давнини до ХХІ 

століття, еволюцію напрямів, жанрів і стилів, чільних представників та 

художні явища, а також знання про тенденції розвитку світового 

літературного процесу та української літератури.  

ФК 6. Здатність вільно, гнучко й ефективно використовувати українську 

мову, в усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у різних сферах життя.  

ФК 8. Здатність вільно оперувати спеціальною термінологією для 

розв’язання професійних завдань.  

ФК 10. Здатність здійснювати лінгвістичний, літературознавчий та 

спеціальний філологічний (залежно від обраної спеціалізації) аналіз текстів 

різних стилів і жанрів.  

ФК 11. Здатність до надання консультацій з дотримання норм літературної 

мови та культури мовлення.  

ФК 13. Здатність розуміти лінгвістику як особливу науку, що вивчає 

структуру і функціонування мови; володіти знаннями з усіх галузей 

мовознавства, історії української мови та сучасної української мови; 

ФК 14. Здатність володіти мовнокомунікативними компетенціями 

(лінгвістичною, предметною, прагматичною, технологічною); 

ФК 15. Здатність вільно оперувати основними поняттями, концепціями і 

фактами сучасної літературознавчої науки. 

 

 

Програмними результатами навчання (ПРН) для виробничої 

педагогічної практики є: 

ПРН 1. Вільно спілкуватися з професійних питань із фахівцями та 

нефахівцями державною та іноземними мовами усно й письмово, 

використовувати їх для організації ефективної міжкультурної комунікації. 

ПРН 3. Організовувати процес свого навчання й самоосвіти. 

ПРН 5. Співпрацювати з колегами, представниками інших культур та 

релігій, прибічниками різних політичних поглядів тощо. 

ПРН 6. Використовувати інформаційні й комунікаційні технології для 

вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної 

діяльності. 

ПРН 8. Знати й розуміти систему мови, загальні властивості літератури як 

мистецтва слова, історію мов і літератур, що вивчаються, і вміти 

застосовувати ці знання у професійній діяльності. 

ПРН 14. Використовувати мови, які передбачені програмою для вивчення, в 

усній та письмовій формі, у різних жанрово-стильових різновидах і 

регістрах спілкування (офіційному, неофіційному, нейтральному), для 

розв’язання комунікативних завдань у побутовій, суспільній, навчальній, 

професійній, науковій сферах життя. 

ПРН16. Знати й розуміти основні поняття, теорії та концепції обраної 

філологічної спеціалізації, уміти застосовувати їх у професійній діяльності. 



ПРН 17. Збирати, аналізувати, систематизувати й інтерпретувати мовні, 

літературні, фольклорні явища й використовувати їх для розв’язання 

складних задач і проблем у спеціалізованих сферах професійної діяльності 

та/або навчання. 

ПРН 18. Мати навички управління комплексними діями або проектами при 

розв’язанні складних проблем у професійній діяльності в галузі обраної 

філологічної спеціалізації та нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах. 

ПРН 20. Знати методику планування навчально-виховного процесу в 

закладах середньої освіти, опанувати сучасні технології методичного 

забезпечення на уроках української мови та літератури, враховувати 

психолого-педагогічні основи навчального процесу в школі та специфіку 

професійної викладацької діяльності. 

 

Передумови проходження виробничої педагогічної практики з 

української мови і літератури в ЗЗСО  

Здобувачі вищої освіти здобули знання з мовознавчих та 

літературознавчих дисциплін, психолого-педагогічних предметів та набули 

вміння і навички аналізувати художній твір, осмислювати його ідейно-

естетичну цінність, визначати місце твору в доробку письменника та 

літературному процесі. Упродовж навчання на  4 курсі студенти опанували 

методику навчання української мови і літератури, набули вміння 

структурувати навчальне заняття, досягати мету, добирати доцільні форми 

та методи проведення заняття. Під час вивчення дисциплін «Методика 

навчання української мови в ЗЗСО», «Методика навчання української 

літератури в ЗЗСО» студенти на базі сформованих знань та набутих умінь 

вироблять професійні компетентності у викладанні мовознавчих та 

літературознавчих дисциплін у закладах загальної середньої освіти. На 

попередніх курсах здобувачі вищої освіти пройшли фольклорну та 

діалектологічну; наукову практику на 3-ому курсі, підготовлені до 

виконання завдань програми практики. 

У процесі педагогічної практики здійснюється:  

 виховання в студентів стійкого інтересу до професії вчителя, потреби в 

педагогічній самоосвіті;  

 закріплення, поглиблення та синтезування психолого-педагогічних, 

методичних і мовних знань у процесі їх використання для вирішення 

конкретних навчальних завдань;  

 свідоме застосування студентами теорії навчання в практичній 

діяльності, усвідомлення її професійної значущості;  



 формування та розвиток професійних умінь і навичок щодо підготовки 

і проведення уроків з української мови та літератури;  

 розвиток у студентів уміння здійснювати самоконтроль, самоаналіз та 

об'єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності;  

 ознайомлення із сучасними досягненнями навчально-виховної роботи в 

школі, передовим педагогічним досвідом;  

 вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності.  

 

Загальна інформація 
 

Назва навчальної дисципліни: виробнича педагогічна практика 
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Заочна 

 

4 
8 

 
(4 тижні) 
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- 

  
захист 

(диференційований 

залік) 

 

 

Зміст виробничої педагогічної практики 

 Зміст виробничої педагогічної практики має бути максимально 

наближений до реальної професійної діяльності учителя української мови і 

літератури та класного керівника. Він охоплює такі напрями педагогічного 

процесу: навчальний, методичний, виховний і науково-дослідницький. 

Виробнича педагогічна практика здійснюється для освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр у 5-9 класах ЗЗСО. 
 

Навчальна робота 

- ознайомлення з навчальним закладом відповідного типу (загальноосвітньої, 

ліцей), із завданнями й основними напрямками роботи навчального закладу 

на сучасному етапі, зі шкільною документацією (планами навчально-

виховної роботи школи, класного керівника, тематичними, поурочними 

планами учителів-предметників, гуртків, факультативів, спортивних секцій);  



- вивчення та аналіз класної документації, ознайомлення зі змістом та 

структурою класного журналу, особистих справ учнів, щоденників школярів, 

розкладом уроків; 

- складання індивідуального плану роботи на період практики та погодження 

його з учителем-словесником та класним керівником (графік проведення  

власних уроків та позакласних заходів); 

- вивчення особового складу обраного класу, рівня успішності школярів у 

закріпленому класі, бесіди з класним керівником, учителями-предметниками, 

психологом та ін.; 

- відвідування та аналіз уроків вчителів-словесників, всіх предметників у 

своєму класі та студентів-практикантів; 

- розробка планів-конспектів уроків з предмета та їх проведення. Відповідно 

до робочої програми практики студент зобов’язаний провести 10 уроків з 

української мови та 10 уроків з української літератури.   

Методична робота 

- ознайомлення з особливостями викладання української мови в навчальному 

закладі, з роботою методичного об’єднання вчителів-словесників в ЗЗСО; 

- ознайомлення з організацією роботи кабінетів української мови, української 

літератури та наявними в них наочними посібниками, обладнанням, 

програмним забезпеченням;  

- ознайомлення й вивчення методичної системи роботи вчителя української 

мови, науково-методичною проблемою, над якою працюють вчителі. 

Відвідування і аналіз різних типів уроків, форм перевірки знань учнів, 

методів і форм подачі матеріалу, застосування наочності і її ефективності;  

- планування та відвідування уроків учителів-словесників у закріпленому 

класі; 

- планування та підготовка студентів разом з методистом від кафедри та 

вчителем української мови до проведення пробних уроків. Вивчення 

тематичних планів роботи вчителя української мови в цьому класі, 

ознайомлення з розділами шкільної програми, які вивчаються під час 

проходження практики, зі змістом навчального матеріалу в підручнику, 

розробка планів-конспектів пробних уроків з української мови: 

- проведення студентами пробних уроків. Науково-методичний аналіз 

проведених пробних уроків; 

- планування та підготовка студентів разом з методистом від кафедри та 

вчителем української мови до проведення залікових уроків. Розробка планів-

конспектів залікових уроків з української мови та літератури;  

- проведення студентами залікових уроків. Науково-методичний аналіз 

проведених залікових уроків з української мови; 

- ознайомлення та участь в організації і проведенні засідань гуртків, 

факультативів;  

- проведення самостійної позаурочної роботи з предмета (тижні 

української мови, вечори (ранки), бесіди, конференції, диспути, вікторини, 

ігри, екскурсії, брейн-ринги, випуск стіннівок тощо);  



- проведення позакласного заходу з предмета та оформлення плану-

конспекту (розробки) цього заходу;  

- ознайомлення з портфоліо вчителів, їхніми блогами. Відвідування засідань 

методичних об’єднань учителів. Ознайомлення з досвідом роботи вчителів з 

обдарованими учнями, підготовкою до олімпіад, конкурсів МАН; 

- ознайомлення з науково-методичною літературою з питань інноваційних 

технологій при викладанні української мови, взяти участь у засіданнях 

методичних об’єднань з питань удосконалення навчально-виховної роботи 

школи.  

Виховна робота 

- вивчення вікових та особистісних особливостей учнів, рівня розвитку 

колективу класу;  

- ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника, його 

документації; 

- планування та підготовка студентів разом з методистом педагогіки і 

класним керівником до проведення пробних класних виховних заходів. 

Розробка сценарію пробних класних виховних заходів; 

- планування та підготовка студентів разом з методистом педагогіки і 

класним керівником до проведення залікового класного виховного заходу. 

Розробка плану-конспекту залікового класного виховного заходу;  

- підготовка матеріалу для написання психолого-педагогічної характеристики 

класу. Спостереження, анкетування, вивчення класної документації, 

співбесіди з учнями та узагальнення накопиченого матеріалу. Вивчення 

міжособистісних взаємин у класі, ступеню згуртованості колективу, 

наявність угрупувань, виявлення лідерів, аутсайдерів за відповідними 

методиками;  

- написання психолого-педагогічної характеристики класу. Аналіз 

спостережень, анкетування, класної документації, співбесід з учнями та 

узагальнення накопиченого матеріалу; 

- перевірка щоденників учнів і проведення індивідуальної роботи з 

ними;  

- проведення самостійної виховної роботи згідно з планом класного 

керівника (класні години, бесіди, вікторини, дискусії, екскурсії, КВК тощо);   

- планування та підготовка матеріалів до виступу на класних батьківських 

зборах; 

- індивідуальна робота з учнями, бесіди з учителями та батьками. 

Науково-дослідницька робота  

- виконувати дослідницьку роботу за завданням кафедри;  

- узагальнити творчий досвід роботи вчителів української мови та 

літератури у даній школі;  

- підготувати повідомлення чи доповідь за результатами практики на 

підсумкову конференцію;  



- зібрати матеріал для курсової або бакалаврської роботи з методики 

навчання української мови та сучасної української мови.  

  Таким чином, зміст педагогічної практики складається з:  1) навчальної 

роботи; 2) методичної роботи; 3)  виховної роботи,  4) профорієнтаційної 

роботи.  

 

Дидактична карта навчальної дисципліни 

 

Термін Навчальні елементи 

 

 

1-й тиждень 

(підготовчий 

етап)  

– участь у Настановній конференції з організації практики; 

- ознайомлення з Положенням про виробничу 

(педагогічну) практику;  

- знайомство з педагогічним складом колективу; 

– ознайомлення з нормативними документами закладу 

загальної середньої освіти, де організовано виробничу 

(педагогічну) практику; 

– складання  під керівництвом учителя та керівника 

практики індивідуального плану роботи на час 

проходження практики; 

– ознайомлення з матеріальною базою місця практики; 

- ознайомлення з чинною програмою для загальнооствітніх 

навчальних закладів (Українська мова та література 5-9 

класи); 

– ознайомлення з календарно-тематичним планування 

уроків української мови та літератури, а також планів 

позакласної роботи; 

– спостереження за роботою досвідчених учителів ЗЗСО,  за 

структурою та типологією їхніх уроків, за технологією 

підготовки і проведення уроків різних типів; 

- ознайомлення з планами гурткової та факультативної 

роботи в ЗЗСО; 

- спостереження за методикою застосування сучасних 

методів та прийомів навчання української мови та літератури 

на аспектних уроках та уроках розвитку зв’язного мовлення; 

– спостереження за роботою учнів на уроках із української 

мови та літератури, визначення психологічних чинників, що 

впливають на процес їх навчання; 

- вивчення матеріалу про специфіку роботи учителя з 

учнями з особливими потребами (врахування елементів 

інклюзії). 

2–3-й тижні 

(організаційно-

– проходження діяльнісного етапу педагогічної практики у 

закладі згідно з індивідуальним планом; 



діяльнісний) – підготовка та проведення всіх уроків української мови та 

літератури за розкладом учителя; 

– підбір дидактичних матеріалів до проведення залікових 

уроків з української мови та літератури; 

– застосування сучасних методів і прийомів навчання на 

уроках української мови та літератури; 

- підготовка і проведення уроків із застосуванням ІКТ; 

– робота над розв’язанням актуальної науково-методичної 

проблеми, що має безпосередній стосунок до теми 

курсової роботи; 

- складання плану та проведення гурткового заняття для 

учнів 5-9 класів (за вибором); 

– взаємовідвідування занять і позаавдиторних заходів, 

підготовлених іншими студентами-практикантами; 

- здійснення аналізу уроків; 

- складання сценарію та проведення позакласного заходу у 

5-9 класах (за вибором) та його аналіз; 

- спостереження за класом, в якому  виконував обов’язки 

класного керівника та написання психолого-педагогічної 

характеристики класу; 

- спостереження за поведінкою та навчанням учнів на 

уроках та написання психолого-педагогічної 

характеристики учня;  

– добір завдань для самостійної та індивідуальної роботи з 

української мови та літератури для учнів з особливими 

потребами; 

- проведення щотижневої години класного керівника; 

– участь у нарадах, педрадах та батьківських зборах; 

– проведення виховної бесіди профорієнтаційного 

спрямування зі студентами. 

4-й тиждень і 

1-й тиждень 

після практики 

(підсумковий 

етап) 

 

– проведення залікових уроків з української мови та 

літератури та їх аналіз; 

– проведення та перевірка самостійних робіт учнів;  

– підготовка звітних матеріалів за підсумками виробничої 

педагогічної практики; 

– підготовка та подання звітної документації керівникові 

практики для оцінювання; 

– захист матеріалів педагогічної практики на  підсумковій 

конференції або засіданні „круглого столу” на філологічному 

факультеті або кафедрі. 

 

Особливості дистанційного проходження педагогічної 

(виробничої) практики 

Дистанційне проходження практики дозволяється студентам за умови 

переходу баз практики (ЗЗСО) на дистанційну форму навчання учнів 



(зокрема, у період карантину, пов’язаного з розповсюдженням Covid-19). У 

такому випадку, перелік вищезазначених завдань для студентів може бути 

дещо скорочений та змінений. 

Якщо навчання студентів у цей час також здійснюється в дистанційній 

формі, настановча конференція з практики відбувається в онлайн форматі на 

платформі Google Meet. Студентів ознайомлюють зі змінами щодо вимог 

практики та забезпечують усіма необхідними методичними матеріалами в 

електронній формі. Допуск до практики, індивідуальні консультації та 

методичні семінари протягом практики групові методисти теж проводять зі 

студентами дистанційно. 

Протягом проходження практики студент повинен тримати постійний 

дистанційний зв'язок з класним керівником і з учителем української мови та 

літератури: отримувати індивідуальні консультації, брати зразки необхідної 

навчальної документації, спостерігати за проведенням музичних онлайн 

занять з учнями або проводити такі заняття самостійно тощо. 

Всю звітну документацію студент оформляє в електронній формі та 

висилає на університетську електронну пошту групового методиста протягом 

двох днів після закінчення практики. Підсумкова конференція та іспит 

студентів з практики відбувається в онлайн форматі на платформі Google 

Meet чи ZOOM. 

 

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Формами й методами контролю є: настановча конференція; 

самоконтроль студента-практиканта; виконання й оцінювання завдань 

практики; дистанційні та очні консультації; консультації методиста з 

адміністрацією закладу; підсумкова конференція.  

Бази педагогічної практики визначають відповідальний методист 

університету, відповідальний методист філологічного факультету та 

кафедри української мови та літератури за узгодженням із методичною 

комісією факультету.  

 

До обов’язкової підсумкової документації відносять:  

- щоденник психолого-педагогічних спостережень, узагальнення 

педагогічного досвіду вчителів; 

- конспекти 10 обов’язкових проведених студентом уроків з української 

мови та 10 з української літератури;  

- два розгорнуті конспекти залікових уроків (1 з української мови, 1 з 

української літератури); 

- розробку позакласного заходу з української мови;  

- психолого-педагогічна характеристика класу; 

- психолого-педагогічна характеристика учня; 

- характеристика на студента-практиканта з оцінкою  вчителів-

предметників від бази проходження практики (ЗЗСО) з печаткою й підписом 

керівника закладу; 



- звіт з педагогічної практики (письмовий, відеозвіт, презентація, есе 

тощо). 

 

Звітні матеріали з педагогічної (виробничої) практики 

для студентів-заочників, які працюють учителями 

української мови та літератури  в ЗЗСО 

1. Ксерокопія трудової книжки, завірена печаткою та підписом директора 

ЗЗСО (для студентів, які працюють учителями-словесниками за 

сумісництвом – витяг з наказу, завірений підписом директора та 

печаткою ЗЗСО). 

2. Характеристика на студента від загальноосвітнього навчального закладу, 

завірена підписом директора та печаткою ЗЗСО (Характеристика 

повинна обов’язково містити оцінку роботи студента в якості вчителя 

української мови та літератури). 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Професійні досягнення студентів під час виконання завдань виробничої 

педагогічної практики оцінює відповідальний методист, враховуючи оцінки 

групових методистів з української мови, української літератури, методистів 

із педагогіки та психології, вчителя-філолога та класного керівника. 

Оцінювання відбувається безпосередньо під час активних відвідувань 

уроків студентів та позакласних заходів, їх скрупульозного аналізу, бесід із 

учителями-предметниками, представниками адміністрації навчального 

закладу.  

У триденний термін студенти, які пройшли педагогічну практику, 

зобов’язані подати звітну документацію на кафедри. Через тиждень після 

завершення практики проводиться підсумкова конференція, на якій 

присутність студентів-практикантів та групових методистів з української 

мови, української літератури є обов’язковою.   

Для оцінювання пріоритетними є досягнення в таких видах 

діяльності:  

- навчальна робота;  

- позакласна робота зі спеціальності;  

- виховна робота;  

- профорієнтаційна робота.  

 При оцінюванні також ураховується:  

– сумлінне виконання студентом вимог програми педагогічної 

практики, обов’язків студента-практиканта;  

– дотримання студентом правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу;  

– відсутність зауважень дисциплінарного характеру;  

– вчасне подання звітної документації з педпрактики;  



– участь у проведенні підсумкової конференції.  

 Критерії оцінювання результатів навчання Навчальні досягнення 

здобувачів вищої освіти оцінюються відповідно до ЄКТС та національної 

шкали. Проведені уроки української мови, української літератури, 
проведений позакласний захід чи виховний захід із педагогіки під час 

виробничої (педагогічної) практики в ЗЗСО, оцінюються за такими 

критеріями:  
оцінка «відмінно» (90–100 балів, А) ставиться за сумлінне виконання 

програми проходження виробничої педагогічної практики з української мови 

і літератури студентам, які: 
 - одержали інструктаж на настановній конференції;  

- вчасно прибули до виробничої бази практики;  

- сумлінно виконували обов’язки студентів-практикантів;  
- проводили уроки на високому науково-методичному рівні; 

- більшість занять оцінені на «відмінно»;  

- продемонстрували вміння працювати з мовним та літературознавчим 
матеріалом в умовах Нової української школи;  

- апробували раціональні форми роботи на уроках;  

- застосовували ефективні методи і прийоми роботи на уроках та 

практичних заняттях зі студентами;  
- у першій половині практики в присутності одного з методистів провели 

заліковий захід із фаху на високому організаційному та методичному рівні; 

- відвідали та обговорили виховні заходи інших студентів-практикантів;  
- вивчили учнівський колектив;  

- ознайомилися з досвідом роботи вчителів-словесників навчального 

закладу;  
- якісно підготували та вчасно подали на перевірку звітну документацію 

з педпрактики;  

- на високому методичному рівні провели профорієнтаційну роботу.  
Оцінка «добре» (80–90 балів, В) ставиться за виконання програми 

проходження педагогічної практики студентам, які:  

- сумлінно виконували обов’язки студентів-практикантів;  
- одержали інструктаж на настановній конференції;  

- вчасно прибули до виробничої бази практики; 

- проводили уроки та заняття у ЗЗСО на достатньому науково-
методичному рівні;  

- більшість уроків оцінені вчителями та методистами на «добре»;  

- намагалися апробувати раціональні форми роботи на уроках 
української мови і літератури, англійської мови; 

- застосовували ефективні методи і прийоми роботи на уроках 

української мови і літератури, англійської мови;  
- у присутності одного з методистів провели заліковий мовно-

літературний захід профорієнтаційного спрямування у ЗЗСО;  

- відвідали та обговорили виховні заходи інших студентів-практикантів;  

- вивчили учнівський та студентський колективи;  



- ознайомилися з досвідом роботи кращих учителів-словесників 

навчального закладу;  

- на належному методичному рівні провели профорієнтаційну роботу в 
ЗЗСО.  

Оцінка «добре» (70–79 балів, С) ставиться за виконання програми 

проходження педагогічної практики студентам, які:  
- належно виконували обов’язки студентів-практикантів;  

- одержали інструктаж на настановній конференції; 

- вчасно прибули до виробничої бази практики;  
- проводили уроки та заняття в ЗЗСО на достатньому науково-

методичному рівні;  

- більшість уроків оцінені вчителями та методистами на «добре»;  
- намагалися апробувати раціональні форми роботи на уроках 

української мови і літератури, англійської мови; 

- застосовували різноманітні методи і прийоми роботи на уроках 
української мови і літератури, англійської мови;  

- у присутності одного з методистів провели заліковий мовно-

літературний захід профорієнтаційного спрямування у ЗЗСО;  
- відвідали виховні заходи інших студентів-практикантів;  

- вивчили учнівський колектив;  

- провели профорієнтаційну роботу в ЗЗСО;  

- мали незначні зауваження щодо якісного оформлення та подання на 
перевірку звітної документації з педпрактики.  

Оцінка «задовільно» (60–69 балів, Д) ставиться за виконання програми 

проходження педагогічної практики студентам, які:  
- виконували обов’язки студентів-практикантів із зауваженнями;  

- присутність у навчальному закладі була епізодичною;  

- проводили уроки на низькому науково-методичному рівні;  
- більшість занять оцінені вчителями та методистами на «задовільно»;  

- продемонстрували слабкі вміння працювати з мовознавчим матеріалом 

та текстом художнього твору; 
- епізодично використовували різноманітні форми роботи на уроках 

мови та літератури; 

- провели заліковий позакласний захід із української мови та літератури 
на низькому організаційному рівні; 

- ігнорували взаємовідвідування;  

- недостатньо вивчили учнівський колектив;  
- були відсутніми на настановній та підсумковій конференціях;  

- продемонстрували низький рівень сформованості професійно-

педагогічних умінь;  
- мають суттєві зауваження щодо якісного оформлення та подання на 

перевірку звітної документації з педпрактики.  

Оцінка «задовільно» (50–59 балів, Е) ставиться за виконання програми 
проходження педагогічної практики студентам, які:  

- виконували обов’язки студентів-практикантів із зауваженнями;  



- присутність у навчальному закладі була епізодичною (у дні проведення 

уроків);  

- проводили уроки на низькому науково-методичному рівні;  
- більшість занять оцінені вчителями та методистами на «задовільно»;  

- продемонстрували слабкі вміння працювати з мовознавчим матеріалом 

та текстом художнього твору;  
- епізодично використовували різноманітні форми роботи на уроках 

мови та літератури; 

- провели заліковий позакласний захід із української мови та літератури 
на низькому організаційному та методичному рівні;  

- ігнорували взаємовідвідування;  

- недостатньо вивчили учнівський колектив;  
- були відсутніми на настановній та підсумковій конференціях;  

- продемонстрували низький рівень сформованості професійно-

педагогічних умінь;  
- мають суттєві зауваження щодо якісного оформлення та подання на 

перевірку звітної документації з педпрактики.  

Педагогічна практика оцінюється «незадовільно» (35–49 балів, FX), 
якщо студент не виконав програми педагогічної практики. При отриманні 

незадовільної оцінки за практику студент зобов’язаний пройти її повторно у 

визначений керівником і вільний від занять в університеті час.  

Здобувач вищої освіти, який не виконав програму педпрактики з 
поважних причин, має право на проходження практики повторно. При 

повторному невиконанні завдань практики студент може бути відрахований 

із закладу вищої освіти. 
Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за  

розширеною шкалою 

Відмінно A (90-100) відмінно 

Добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

Задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

Незадовільно 

FX (35-49) 

(незадовільно)  

з можливістю повторного 

складання 

F (1-34) 

(незадовільно)  

з обов'язковим повторним 

курсом 

 

 Рекомендована література  

1. Бабійчук Т. Сучасна українська література: імена, теми, інтерпретація. Українська 

мова і література в школах України. 2018. № 12. С. 21-28.  

2. Баландіна Н. Ф. Україська мова. Розвиток ситуативного мовлення : 7-9 кл. : навч. 

посібн. Харків, 2010, 272 с. (Сучасна школа). 



3. Береш О. І., Гнаткович Т. Д., Ківежій О. В. Шкурда М. І. Українська мова. 5–9 класи. 

Програми факультативних курсів для загальноосвітніх навчальних закладів. – 

Ужгород : Ґражда, 2015. – 68 с.  

4. Біляєв О. Зміст уроку мови. Українська мова і література в школі. 2003. № 4. С. 2–6.  

5. Бровко О. О., Горошкіна О. М., Нікітіна А. В., Порохня Л. В., Шестопалова Т. П. 

Позакласна робота з української мови і літератури: олімпіади, науково-дослідницька 

робота. Луганськ, 2005.  

6. Бузинська В. Є., Горбачевська І. І. Педагогічна практика : навч.-метод. посібник. 

Чернівці : Чернівецький нац. університет, 2013. 160 с.  

7. Голуб Н. Б. Метод проектів на уроці української мови в школі. Українська мова і 

література в школі. 2013.  № 8. С. 15–19. 

8. Голуб Н. Б. Робота з текстами на уроках української мови у процесі вивчення 

синтаксису й пунктуації у 8–9 класах. Українська мова і література в школі. 

2017.  № 1. С. 2–8. 

9. Голуб Н. Б. Ситуаційний метод на уроках української мови в школі. Українська мова 

і література в школі. 2013. № 7. С. 18–23.  

10. Голуб Н. Б., Галаєвська Л. В. Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 

класах : метод. посібник. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 128 с. 

11. Гриценюк І. Проєктна діяльність як засіб розвитку підприємницької компетентності 

майбутніх кваліфікованих кадрів. Вища школа. 2019. № 3. С. 45-53.  

12. Дика Н. М., Огарь Ю. В. Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час 

вивчення синтаксису. Молодий вчений. 2014. № 9. С. 111―114. 

13. Дика Н. Робота над граматичними (морфологічними) помилками. Дивослово. 2002. 

№ 12. С. 30-33. 

14. Дмитренко Г. Займенник (6 клас). Урок української. 2000. № 10. С. 30 - 35. 

15. Жила С. Бачити художній твір як культурний універсум. Теорія і методика навчання 

української літератури: актуальні проблеми. Збірник наукових праць / Наук. ред. і 

упоряд. Логвіненко Н. Київ : Педагогічна думка, 2015. С. 38-50. 

16. Жила С. Теорія і практика вивчення української літератури у взаємозв’язках із 

різними видами мистецтв у старших класах загальноосвітньої школи: Монографія. 

Чернігів : РВК «Деснянська правда», 2004. 360 с.  
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ДОДАТКИ 

Атестаційний лист студента-практиканта ІV курсу _______ групи  філологічного факультету  

П.І.Б. ____________________________________________ про результати проходження педагогічної практики в ______ класі 

____________________________ школи у період із ___________________ до _____________ 20__ р.  

  
№  
п/п  

Показники оцінювання  Макс. кіл-ть 

балів  
Набрані 

бали  
Відповідальна 

особа  
Підпис  Стислий коментар оцінки  

І.НАВЧАЛЬНА  
РОБОТА  

  

Рівень проведення уроків 

української мови  
20   Методист з фаху     

Рівень проведення уроків 

української літератури  
20   Методист з фаху     

Організація і проведення 

позакласного заходу з фаху  
10   Методист з фаху  

  
    

ІІ.МЕТОДИЧНА  
РОБОТА  

  

Надання методичної допомоги 

вчителю   
5   Учитель-

предметник   
    

Відвідування й аналіз уроків 

учителів та студентів-

практикантів  

5   Методисти з фаху      

ІІІ.ОРГАНІЗАЦІЙНО- 
ВИХОВНА РОБОТА  

  

Проведення виховних заходів  10   Методист із фаху     

Профорієнтаційна  робота 

студента  
8   Методисти з фаху      

ІV. ПІДСУМКИ 

ПРАКТИКИ  
Оформлення звітної 

документації  
5   Відповідальний 

методист  
    

Трудова дисципліна  5   Методист з фаху      
Участь у роботі підсумкової 

конференції за результатами  

практики  

12   Відповідальний 

методист  
    

  

Підсумкова оцінка (кількість балів за 100-бальною шкалою, ЕСТS, за національною шкалою)__________________________________   
Відповідальні методисти          Підпис         Прізвище, ім’я, по батькові  



Зразок оформлення титульної сторінки  звітної документації про 

виробничу педагогічну практику 

  

Міністерство освіти і науки України  

Філологічний факультет 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

        

              

Кафедра сучасної української мови  

(Кафедра української літератури) 

(Кафедра історії та культури української мови) 

  

  

  

  

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  з виробничої педагогічної практики з 

української мови і літератури студента  

_____________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

філологічного факультету  

Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича 

в період з _______   до _________  

  

  

  

Чернівці – ______ 

  



Звіт про виробничу педагогічну практику складається в довільній 

формі, бажано  врахувати кількісні результати виробничої педагогічної 

практики, здійснити аналіз проведеної навчально-виховної роботи, 

позакласної роботи з фаху, виховної роботи з учнями, проведеної науково-

дослідної роботи, викласти свої враження та  пропозиції щодо педагогічної 

практики  

  

Орієнтовна схема звіту про проходження виробничої педагогічної практики   

ЗВІТ З ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

студента-практиканта  ___  курсу 

 (факультету) __________________ 

(університету) 

Напряму підготовки (спеціальності) _______________________ 

_________________________________________________ 
прізвище, ім'я, по-батькові 

1. Кількісні результати виробничої педагогічної практики  

 кількість відвіданих уроків учителя – ;  

 кількість проведених уроків – ;  

 кількість відвіданих позаурочних заходів з фаху – ;  

 кількість проведених позаурочних заходів з фаху – ;  

 кількість відвіданих виховних заходів – ;  

 кількість проведених виховних заходів –  

  

2. Аналіз проведеної навчально-виховної роботи  

3. Аналіз проведеної позакласної роботи з фаху  

4. Аналіз проведеної виховної роботи з учнями  

5. Аналіз проведеної науково-дослідної роботи  

6. Загальна особистісна характеристика практики  

 загальне враження про виробничу педагогічну практику;  

 висновки про подальшу підготовку до педагогічної 

діяльності;  

 побажання щодо подальшого удосконалення організації та 

проведення виробничої педагогічної практики.  

 

  



Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики класу 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАСУ 

1. Загальні відомості про клас. Кількість учнів, в т ч. хлопчиків, 

дівчаток. Успішність, дисціпліна, відвідування 

2. Структура колективу. Рівень організованості. Згуртованість, 

Взаємодопомога, самоуправління, товариські взаємовідносини в колективі. 

3. Спрямованість колективу класу. 

Моральне обличчя класу, загальноколективні інтереси ( гуртки, спорт, 

ігри, екскурсії, клуби, вечори), їх вплив на успішність і поведінку учнів. 

4. Навчальна і трудова діяльність в класі.  

Ставлення до навчання, до окремих навчальних предметів, вчителів. 

Ставлення до суспільного-корисної праці. Взаємодопомога в навчанні та 

праці, загальний рівень розвитку класу, активність.  

 
                                                                /підпис студента-практиканта/ 

                                                                 /підпис класного керівника/ 

 

Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики учня 

 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УЧНЯ 

1. Загальні відомості. 

Прізвище, ім’я, по батькові, школа, клас, вік, стан здоров’я. Чи 

відповідає віку стан розвитку. 

2. Відомості про умови життя та праці в сім’ї. 

Умови життя учнів в сім'ї, режим дня, участь в домашньому 

господарстві що з родинних умов сприяє або заважає учневі успішно 

навчатися. 

3. Успішність, ставлення до навчання, інтереси учня. 

Успішність, увага на уроках, систематичність виконання домашніх 

завдань, причини не виконання. Інтерес до навчання. Виробничі інтереси. 

Інтерес до майбутньої професії. Прояви допитливості на уроках. Інтерес до 

мистецтва( участь в художній самодіяльності, відвідування кінотеатру тощо). 

Спортивні інтереси. 

4. Основні риси характеру: 

- вольові якості (наполеглевість, самостійний, слабовільний, 

неорганізований тощо.) 

- ставлення  до людей (чуйний, чесний, добрий, жорстокий, 

байдужий). 

- самооцінка. 

- ставлення до трудової та навчальної діяльності (працьовитий, 

охайний, ретельний, чи навпаки). 

5. Положення учня в колективі. 

Ставлення його до успіхів колективу, до товаришів по класу, до 

громадської думки, чи користується авторитетом, повагою, з яким 



товаришує. Чи бере участь в громадському житті класу, школи.  Які 

доручення виконує. 

6. Розумовий розвиток і особливості пізнавальної діяльності. 

Загальний розумовий розвиток ( кругозір, ерудиція, начитаність), 

розвиток мови. Самостійність, глибина мислення. Спостережливість. 

                                                                     
          /підпис студента-практиканта/ 

                                                                     /підпис класного керівника/ 

  



Зразок оформлення характеристики студента-практиканта  

  

ХАРАКТЕРИСТИКА 

студентки-практикантки 4-го курсу 401 групи 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

Спеціальність: середня освіта (українська мова та література) 

Бойко Тетяни Вікторівни 

Бойко Тетяна Вікторівна проходила практику в Чернівецькій ЗОШ І-ІІІ 

ст. № 9 з  1 лютого по 1 березня  2020 року.  

Насамперед студентка познайомилася з кожним учнем 5-А класу, 

склала коротку характеристику на кожного  учня, побувала на уроках інших 

учителів. Під час проходження педагогічної практики Тетяною Вікторівною 

була виконана значна за обсягом навчальна, виховна і позакласна робота, яка 

проводилась згідно з індивідуальним планом.  

До уроків Тетяна Вікторівна готувалася відповідально та старанно, всі 

питання, які виникали у процесі підготовки до уроків, погоджувала з 

учителем-словесником (Лаба О. В.). До проведення уроків студентка 

підходила творчо  і кожен новий урок  не був  схожий на попередній. На 

уроках поводила себе впевнено, добре знала зміст матеріалу, намагалася, щоб 

усі учні класу брали активну участь в обговоренні порушених проблем. 

Новий матеріал викладала доступно. Студентка використовувала різну 

наочність на уроках, зокрема кожен урок супроводжувався презентацією, що 

викликало великий інтерес та активність учнів на уроці.  

За час проходження практики студентка провела 10 уроків з 

української мови, 10 уроків з української літератури, виховний захід 

«Безпечний Інтернет», дві вікторини до Дня рідної мови.  

На уроках української мови та літератури було помітне поєднання 

колективної, самостійної, індивідуальної форм роботи. Студентка вчила 

учнів працювати з текстом: виділяти головне, порівнювати, відповідати на 

запитання. Крім того, практиканткою було проведено виховні та позакласні 

заходи, які  були ретельно продумані й організовані. Усі учні класу активно 

брали участь у них.  

Тетяна Вікторівна – старанна, скромна, доброзичлива, активна, 

вимоглива. Постійно враховувала інтереси і бажання учнів та втілювала їх у 

реальність, не відходячи від плану роботи.  

Рішенням педагогічної ради роботу студентки-практикантки Бойко 

Т. В. пропонуємо оцінити на «відмінно».  

  

 Директор школи                                             Іван СОЛТИСІК 

 Учитель української мови  Ольга ЛАБА 

 Учитель української  літератури              Наталія ДЕРЯБІНА 

 

  



Щоденник практики (методичні рекомендації щодо оформлення) 

 

Правила ведення й оформлення щоденника 

 

1. Щоденник – основний документ студента під час проходження     

практики. 

2. Коли студент проходить практику за межами міста, у якому 

знаходиться ВНЗ, щоденник для нього є також посвідченням про 

відрядження, що підтверджує тривалість перебування студента на 

практиці. 

3. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати до 

щоденника все, що він зробив за день для виконання календарного 

графіка проходження практики.  

4. Не рідше, як раз на 2 тижні студент зобов’язаний подавати щоденник 

на перевірку керівникам практики від ВНЗ і від підприємства, які 

перевіряють щоденник, роблять письмові зауваження, додаткові 

завдання й візують записи, що їх зробив студент. 

5. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути 

переглянутий керівниками практики, які складають відгуки та 

підписують його. 

6. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на 

кафедру. 

7. Щоденник зберігається на кафедрі протягом трьох років. 

 

 

Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

29 березня 2012 року № 384 

(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 

від 05 червня 2013 року № 683) 

 

Форма № Н-6.03 
   

______________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
_____________________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

студента _____________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет, відділення__________________________________________________________________ 

 

Кафедра ______________ _______________________________________________________________________ 

 

Освітньо-кваліфікаційний  рівень________________________________________________________________ 

 

Напрям підготовки ___________________________________________________________________________ 

 

Спеціальність________________________________________________________________________________ 
                                                                (назва) 

_________ курс,  група _______________ 

 

  



Студент_________________________________________________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, в організацію, установу. 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи    „___” ____________________ 20___ року 

 

____________     _________________________________________________________________________ 
    (підпис)                         (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи. 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи      “___” ____________________ 20___ року 

 

_____________         ________________________________________________ 
                (підпис)                         (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарний графік проходження практики 

 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки про 

виконання 
1 2 3 4  

1 2 3 4 5 6  7 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу ______    _____________ 

                                                         (підпис)      (прізвище та ініціали) 

 

 від підприємства, організації, установи ______   _____________ 
                                                                       (підпис)      (прізвище та ініціали) 

  



Робочі записи під час практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

_____________________________________________________ 
   (назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи  

 

 ______________       _____________________ 

    (підпис)                                  (прізвище та ініціали) 

 

Печатка 

«______» __________________  20 __ року 

  



Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                          (літерами) 

кількість балів _________________________________ 
    (цифрами і літерами) 

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________       ______________________ 
        (підпис)                      (прізвище та ініціали) 

 

 Примітки: 



1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення 

поточних записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів 

практики. Заповнюється студентом особисто, крім розділів відгуку про 

роботу студента на практиці.  

2. Вищими навчальними закладами можуть вноситися зміни до форми 

та змістового наповнення «Щоденника практики» залежно від специфіки та 

профілю вищого навчального закладу. 
3. Формат бланка – А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з 

карткового паперу. 

 
Директор департаменту вищої освіти                                 Ю. М. Коровайченко 

 

(Форма в редакції Наказу Міністерства освіти і науки № 683 від 05.06.2013) 

 


