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 ВСТУП 

 

Практична підготовка і стажування проводиться відповідно до «Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладах України», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 

1993 р. із змінами, внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94) від 

20.12.94.  

Практична підготовка і стажування магістрів є обов’язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття освітнього ступеня магістра зі 

спеціальності «Освітні, педагогічні науки». Для студента-магістранта важливо не 

тільки знати основні положення, характерні для магістерської випускної роботи, 

але й мати загальне уявлення про методологію і методику педагогічної роботи та 

наукової творчості, здобути досвід у організації педагогічної діяльності, у 

використанні методів наукового пізнання та застосуванні логічних законів і 

правил.  

Згідно з навчальним планом підготовки магістрів денної форми навчання зі 

спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» практична підготовка і 

стажування відбувається в 11 семестрі протягом 8 тижнів, для студентів заочної 

форми навчання – протягом 4 тижнів.  
 

   
2 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета практики – систематизувати, розширити і закріпити професійні 

знання, сформувати у студентів початкові компетенції проведення самостійної 

наукової роботи, експериментування; сформувати професійні навички і вміння 

викладацької діяльності та виховної роботи зі студентами.  

Завдання практики  

Студенти під час проходження наукової частини практики мають 

розв’язати наступні завдання: 
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1) ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та 

результатами наукової діяльності провідних спеціалістів кафедри; 

2) вивчення теоретичних класичних джерел за вибраною тематикою 

магістерської роботи; 

3) визначення структури та основних завдань магістерського 

дослідження; 

4) оволодіння методикою збору первинних емпіричних даних, їхньою 

обробкою та аналізу; 

5) апробація основних результатів емпіричного дослідження в межах 

написання магістерської роботи у формі виступів на конференціях, написанні 

наукових статей, тез. 

Завданнями педагогічної частини практики є: 

1) розвиток професійних умінь педагогічної діяльності викладача через 

залучення магістрів до виконання різних форм навчально-виховної роботи у 

вищому навчальному закладі (проведення лекційних занять, семінарських 

(практичних) занять; 

2) формування умінь щодо планування та організації навчально-

методичної роботи викладача (у межах окремого заняття, теми, курсу); 

3) формування готовності магістрів до здійснення виховної роботи зі 

студентами та студентськими групами (проведення кураторських годин, виховних 

заходів з академічними студентськими групами). 

У результаті проходження практичної підготовки і стажування  

магістри  повинні знати: 

– закономірності побудови та ефективного впровадження інформаційних 

технологій; умови використання інформаційних технологій;  

– основи організації наукових досліджень; методи проведення наукових 

досліджень; методологію і методи педагогічних досліджень; 

– особливості психічної діяльності; структуру психіки; особливості 

функціонування психічних процесів і особливості їх розвитку в умовах 

педагогічного процесу; 
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– індивідуально-психічні властивості особистості та основні теорії 

особистості;  

–  принципи організації педагогічного контролю; способи і форми 

контролю;  

– закономірності та принципи дидактики; чинники, які впливають на 

ефективність навчання; способи мотивації навчальної діяльності студентів; 

основні складники дидактичної системи; методи і прийоми навчання та критерії їх 

успішного використання; основи моделювання дидактичних систем; 

– способи розвитку педагогічної майстерності; 

–     закони риторики, вміти правильно побудувати усний виступ, володіти 

культурою мовлення. 

У результаті проходження практичної підготовки і стажування  

магістри повинні уміти: 

– визначати засоби навчання на основі цілей і змісту навчання;  

– проводити педагогічні вимірювання, використовуючи базову систему 

тестових завдань за допомогою уніфікованої технології;  

– шкалювати результати тестування, використовуючи результати пілотних 

тестувань за допомогою методів порівняння та інтеграції педагогічного контролю; 

– проводити наукові дослідження дидактичних систем у ЗВО;  

– застосовувати автоматизовані системи у наукових педагогічних 

дослідженнях;  

– узагальнювати результати педагогічного експерименту та формулювати 

висновки і пропозиції; 

– застосовувати різні форми та види педагогічного контролю;  

– розробляти план тесту; створювати систему базових тестових завдань;  

вирішувати прикладні завдання;  

– виконувати професійні обов’язки, що відносяться до компетенції педагога 

вищої школи; організовувати пізнавальну діяльність студентів; 

– вміти проектувати зміст навчання для майбутніх фахівців певного 

напряму підготовки; 
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– використовувати технології формування готовності майбутнього педагога 

до професійного самовдосконалення й саморозвитку, продуктивної педагогічної 

діяльності; 

– використовувати технології формування та розвитку особистості 

студентів; 

– враховувати особливості різних методів впливу у процесі практичної 

діяльності педагога; розрізняти прояви впливів в різних життєвих ситуаціях та 

уникати їх негативних наслідків у власній практиці; 

– ефективно організувати навчально-виховний процес. 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

 

Відповідальність за організацію та проведення практики покладається на 

ректора університету. Загальну організацію та контроль за її проведенням 

здійснює проректор з науково-педагогічної роботи та новітніх технологій в освіті. 

Загальне організаційне та навчально-методичне керівництво практикою здійснює 

начальник відділу практики та працевлаштування фахівців. Організацію практики 

та контроль за її проведенням на факультеті здійснює декан факультету. 

Відповідальність за організацію практики в цілому покладається на завідувача 

кафедри, за якість її проведення – безпосередньо на викладачів кафедри, 

закріплених за відповідними закладами. 

Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики, є: 

– визначення баз практики, що здійснюється керівництвом університету 

на підставі прямих договорів із підприємствами (організаціями, установами) 

незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. Студенти можуть 

самостійно, за погодженням з керівництвом університету, підбирати для себе базу 

практики і пропонувати її для використання; 

– розподіл студентів за базами практики; 
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– укладання договорів про проведення практики між університетом і 

підприємством, організацією, установою; 

– складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення практики 

студентів; 

– призначення керівників практики; 

– укладання трудової угоди між університетом і керівником практики від 

бази практики; 

– складання тематики індивідуальних завдань на практику; 

– підготовка форм звітної документації за результатами проведення 

практики; 

– оформлення акта здачі-приймання робіт між університетом і 

підприємством (організацією, установою). 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою забезпечує 

кафедра, яка здійснює такі заходи: 

– складання заявки щодо визначених баз практики з подальшим поданням 

до відділу практики та працевлаштування фахівців для укладання договорів; 

– складання графіків розподілу студентів за базами практики, які до 

початку практики подаються до відділу практики та працевлаштування фахівців; 

– призначення керівників практики та забезпечення по можливості їх виїзду 

на бази практики за декілька днів до початку для перевірки готовності до прийому 

студентів і ознайомлення керівників підприємств (організацій, установ) з 

програмами практики; 

– організація проведення зборів студентів із питань практики за участю 

керівників практики; 

– здійснення керівництва і контролю за проведенням практики; 

– повідомлення студентів про систему звітності з практики, яка 

затверджена кафедрою: подання письмового звіту, виконання індивідуальної 

роботи, підготовка доповіді, виступу тощо; 

– обговорення підсумків і аналіз виконання програм практики на засіданні 

кафедри; 
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– подання до деканату звіту про проведення практики з пропозиціями щодо 

удосконалення її організації. 

Практична підготовка і стажування, яка передбачена навчальним планом 

підготовки магістрів зі спеціальності 011 – «Науки про освіту», містить дві 

складові – наукову та педагогічну. 

Предметом наукової складової практики є: поглиблення навичок 

самостійної наукової роботи; розширення наукового світогляду студентів; 

дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з вибраним теоретичним 

напрямом дослідження; визначення структури та логіки майбутньої магістерської 

роботи; підбір фактичного матеріалу для написання магістерської роботи. 

Предметом педагогічної складової практики є: залучення студентів-

магістрантів до самостійної педагогічної діяльності; ознайомлення з методикою 

проведення педагогічної роботи в навчальних закладах ІІІ та ІV рівнів 

акредитації; отримання навичок виховної роботи із студентськими групами; 

розвиток основних складових готовності магістрів до викладацької діяльності у 

середніх спеціальних і вищих навчальних закладах.  

До початку практики керівник практики зобов’язаний вивчити положення 

про порядок організації, проведення, матеріального забезпечення та підбиття 

підсумків практики студентів Кременчуцького національного університету імені 

Михайла Остроградського; програму проведення практичної підготовки і 

стажування студентів зі спеціальності 011 – «Науки про освіту»; ознайомитися із 

студентами, які під його керівництвом направляються на практику і переліком 

організацій, де студенти будуть проходити практику; визначити та узгодити на 

кафедрі тематику індивідуальних завдань студентів; перевірити наявність у 

кожного студента програми практики, щоденника практики; проконсультувати 

студентів з питань збору та обробки практичного матеріалу для звіту з практики. 

До початку практики в організації керівник зобов’язаний за 5–10 днів 

узгодити з організацією питання підготовки до її проведення; розподілити 

студентів за робочими місцями практики; узгодити графік переміщення студентів 

на робочих місцях; вирішити питання щодо допуску студентів до інформаційних 
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ресурсів, користування необхідною документацією та літературою; ознайомити 

студентів з метою і завданнями практики. 

Під час проведення практики керівник практики повинен: 

– перевірити своєчасне прибуття студентів на місце практики; 

– контролювати проходження практики студентами; 

– виявляти і своєчасно вносити пропозиції керівнику практики від 

організації про усунення недоліків; 

– консультувати студентів з питань підготовки і проведення педагогічної 

та наукової складових практики; 

– надавати необхідну науково-методичну допомогу студентам; 

– відвідувати й аналізувати заняття, проведені студентами; 

– спостерігати за проведенням емпіричного дослідження; 

– перевіряти виконання студентами діючих в організації правил 

внутрішнього розпорядку, відвідування робочих місць практики і виконання ними 

програми практики; 

– проводити  індивідуальні та групові консультації. 

По закінченню практики керівник зобов’язаний: 

– перевірити щоденник, звіт з практики, виконання індивідуального 

завдання, ознайомитися з відгуком на студента, виданого йому керівником 

організації; 

– прийняти залік з практики; 

– надати протягом трьох днів після прийому заліку короткий звіт про 

проходження студентами науково-педагогічної практики для обговорення його на 

засіданні кафедри і складання узагальненого звіту. 

4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо 

дотримуватися правил охорони праці та протипожежної безпеки. Кожен студент 

отримує індивідуальні завдання, які слід вчасно та якісно виконати і оформити 

відповідно до вимог. 
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Практична підготовка і стажування студентів має певні тематичні завдання 

(табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 – Перелік орієнтовних тематичних завдань для практичної 

підготовки і стажування 

№ 

пор. 

Найменування видів робіт Обсяг роботи 

 

Організаційно-методична робота 

1 Складання індивідуального календарного плану 

роботи на період проходження практики 

 

2 Самостійне ознайомлення зі специфікою та 

напрямами роботи вибраної бази практики  

 

3 Самопідготовка, робота в бібліотеці  

4 Консультації з керівниками практики від 

університету та виробництва 

За необхідності 

5 Волонтерство  За необхідності 

 

Наукова складова практики 

6 Визначення методологічного апарату емпіричного 

дослідження  

 

Згідно з 

тематикою 

магістерської 

роботи 

7 Опис експериментальної вибірки для проведення 

дослідження 

8 Опис психодіагностичного інструментарію, який 

використовується для проведення констатувального 

етапу емпіричного дослідження 

9 Проведення емпіричного дослідження Згідно з 

тематикою 

магістерської 

роботи 

10 Аналіз та інтерпретація опрацьованих результатів 

емпіричного дослідження 
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Педагогічна складова практики 

11 Відвідування аудиторних занять провідних фахівців 

кафедри 

2–3 заняття 

1–2 заняття 

(заочне 

відділення) 

12 Розробка і проведення лекційних занять з вибраної 

дисципліни 

3 заняття 

2 заняття (заочне 

відділення) 

13 Розробка і проведення семінарських (практичних) 

занять з вибраної дисципліни 

2 заняття 

1 заняття (заочне 

відділення) 

14 Розробка сценарію і проведення виховного заходу 

із студентської групою 

1 захід 

 

Кожен студент отримує індивідуальне завдання згідно з вибраними для 

викладання дисциплінами навчального плану підготовки фахівців спеціальності 

011 – «Науки про освіту», сформульованої та узгодженої теми магістреської 

роботи (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 – Перелік індивідуальних завдань 

№ 

пор. 

Найменування видів роботи Обсяг роботи (у 

год) 

1 Складання календарного плану роботи на 

період проходження практики 

 

2 Знайомство з основними напрямами діяльності 

бази практики 

 

3 Відвідування аудиторних занять провідних 

фахівців бази практики (лекцій, семінарських, 

практичних занять) 

 

4 Самопідготовка, робота в бібліотеці Протягом практики 

5 Розробка і проведення лекційних занять  
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6 Розробка і проведення семінарських 

(практичних) занять 

 

7 Розробка і проведення виховного заходу в 

студентській групі 

 

8 Розробка логічно побудованої схеми 

проведення емпіричного дослідження згідно з 

темою магістерської роботи 

 

9 Підбір адекватного психодіагностичного 

інструментарію, розробка стимульного 

матеріалу до теми магістерської роботи  

 

10 Підбір і формування репрезентативної вибірки 

для проведення емпіричного дослідження 

 

11 Проведення емпіричного дослідження 

(констатувальний етап) 

 

12 Обробка первинних даних емпіричного 

матеріалу, проведення кількісного та якісного 

аналізу отриманих даних. 

 

13 Оформлення результатів емпіричного 

дослідження у вигляді відповідного розділу 

магістерської роботи 

 

14 Представлення апробації отриманих 

результатів у вигляді тез доповідей на наукову 

конференцію 

 

15 Оформлення звіту з практичної підготовки і 

стажування  

 

 

Етапи здійснення практичної підготовки і стажування для студентів денної 

форми навчання: 

Перший тиждень – складання календарного плану проходження практики, 

ознайомлення з основними напрямами діяльності бази практики, ознайомлення з 
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методичною документацією кафедри й викладача (навчальним планом 

спеціальності, графіком навчального процесу, індивідуальним планом викладача, 

робочими та навчальними програмами дисциплін, розкладом занять тощо), 

відвідування аудиторних занять провідних фахівців бази практики. 

Другий тиждень – розробка і проведення трьох лекційних занять із 

вибраних студентом спільно з керівником практики дисциплін навчального плану. 

Третій тиждень – розробка і проведення двох семінарських (практичних) 

занять із вибраних студентом спільно з керівником практики дисциплін 

навчального плану. 

Четвертий тиждень – розробка і проведення виховного заходу із 

студентською групою за вибраною студентом і узгодженою з керівником 

практики тематикою; оформлення у звіті педагогічної складової практики. 

П’ятий тиждень – підбір психодіагностичного інструментарію щодо 

проведення констатувального етапу емпіричного дослідження згідно з тематикою 

магістерської роботи, розробка стимульного матеріалу, формування вибірки 

респондентів, вирішення організаційних питань. 

Шостий тиждень – проведення емпіричного дослідження, обробка 

первинних даних, кількісна та якісна їх інтерпретація. 

Сьомий тиждень – оформлення результатів наукової складової практики, 

робота та тезами щодо виступу на наукову конференцію. 

Восьмий тиждень – консультації з керівником щодо оформлення звіту, 

підготовка звіту з практики до захисту. 

За необхідності із узгодженням з керівником практики студент має право 

змінювати етапи проведення науково-педагогічної практики. 

Етапи здійснення практичної підготовки і стажування для студентів 

заочної форми навчання: 

Перший тиждень – складання календарного плану проходження практики, 

ознайомлення з основними напрямами діяльності бази практики, ознайомлення з 

методичною документацією кафедри й викладача (навчальним планом 

спеціальності, графіком навчального процесу, індивідуальним планом викладача, 
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робочими і навчальними програмами дисциплін, розкладом занять тощо), 

відвідування аудиторних занять провідних фахівців бази практики. 

Другий тиждень – розробка і проведення двох лекційних  і одного 

практичного (семінарського) занять із вибраних студентом спільно з керівником 

практики дисциплін навчального плану. 

Третій тиждень – розробка і проведення виховного заходу із студентською 

групою за вибраною студентом і узгодженою з керівником практики тематикою; 

оформлення у звіті педагогічної складової практики. 

Четвертий тиждень – проведення емпіричного дослідження, обробка 

первинних даних, кількісна та якісна їх інтерпретація. 

 

5 ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ.  
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми практичної підготовки і стажування. Вони мають подати на кафедру 

оформлений згідно з вимогами звіт і заповнений щоденник практики. 

Щоденник практичної підготовки і стажування студента містить у 

хронологічній послідовності занотовані дані про проведену роботу, виконану 

особисто або колективно. Записи про виконану роботу перевіряє та візує в кінці 

практики керівник від бази і керівник від навчального закладу. Наприкінці 

практики в щоденник записується характеристика роботи практиканта, яку 

підписують керівники від бази практики та вищої школи, завірена печаткою 

установи – бази практики. На підставі записів у щоденнику складається 

підсумковий звіт студента про проходження практики. 

Наступного дня після завершення практики студенти-практиканти здають 

керівникам від університету всі звітні документи для попереднього оцінювання. 

Упродовж тижня після завершення практики на кафедрі психології, педагогіки та 

філософії відбувається підсумкова конференція, на якій студенти перед 

керівником захищають матеріали практики. На конференції присутні всі 
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студенти-практиканти та їх керівники від університету та баз практики (по 

можливості).  

До захисту практики допускаються студенти, які повністю виконали 

завдання програми практики та вчасно оформили звітну документацію. 

Форма підсумкового контролю практики – диференційований залік. При 

оцінюванні результатів практики враховується попередня оцінка керівників 

практики від університету та бази практики, результати захисту та характеристика 

студента-практиканта. Студенти, які систематично відвідували базу практики, 

виконали всі завдання, активно включились у науково-педагогічну діяльність, 

якісно оформили звіт, вчасно його подали, а також отримали схвальну 

характеристику з бази практики, отримують залік. Студентів, які не виконали 

програму практики і отримали незадовільний відгук з бази практики або яким не 

зарахували її під час захисту, направляють на практику вдруге в період канікул 

або відраховують з навчального закладу. Диференційований залік з практики 

враховується разом із іншими оцінками, які характеризують успішність студентів. 

Загальна оцінка за практику – 100 балів (табл. 6.1). 

 

Таблиця 6.1 – Критерії оцінювання результатів практичної підготовки і 

стажування 

Вид контролю 
Кількість балів за вид 

контролю 

Ведення щоденника практики, оцінка 

керівника практики від кафедри 
10 балів 

Оцінка керівника практики від організації 20 балів 

Подання матеріалів роботи  в електронному  

і друкованому вигляді згідно з вимогами 
40 балів 

Наявність тез доповідей на наукову 

конференцію за результатами емпіричного 

дослідження 

10 балів 

Написання звіту про практику і його захист  20 балів 

Усього 100 балів 
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Таблиця 6.2 – Оцінювання результатів практичної підготовки і стажування 

 

Бали 

Оцінка за 

шкалою 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Оцінка Означення 

90–100 A 5 Відмінно 

82–89 B 
4 Добре 

74–81 C 

64–73 D 
3 Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 2 Незадовільно 
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