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1.Анотація практики 

Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1, 

Ч.2) є однією з визначальних і невід’ємних ланок системи професійної підготовки 

сучасного конкурентоспроможного майбутнього вчителя початкових класів. 

Рекомендується для опанування студентами 2 курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти. Має належне місце в структурі професійної підготовки майбутніх 

фахівців. Організація та проведення цього виду практики передбачені освітньо-

професійною програмою Початкова освіта.  

Згідно навчального пану кафедри педагогіки та методики початкової освіти 

факультету педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного 

університету імені Юрія Федьковича практична педагогічна підготовка студентів 

спеціальності «Початкова освіта» здійснюється в кілька етапів: «Педагогічна виховна 

та практика в пришкільних оздоровчих таборах» слідує за Педагогічною 

пропедевтичною практикою і передує Педагогічній практиці «Пробні уроки».  

У системі педагогічної освіти педагогічна виховна та практика в пришкільних 

оздоровчих таборах забезпечує процес оволодіння майбутнім учителем початкової 

школи методикою виховної діяльності у всьому її розмаїтті й складності. 

 

2.Мета і завдання педагогічної виховної та практики в пришкільних 

оздоровчих таборах  

Метою педагогічної виховної та практики  в пришкільних оздоровчих таборах є 

допомога майбутньому педагогові усвідомити роль особистості вчителя у вихованні 

підростаючого покоління; забезпечення оволодіння основами педагогічної 

майстерності та формування педагогічних знань, умінь і навичок, що сприятимуть 

ефективному вирішенню освітніх завдань у подальшій професійній діяльності, зокрема 

засад здійснення виховної роботи в початковій школі; ознайомлення із специфікою 

роботи в пришкільних оздоровчих таборах, розширення та закріплення теоретико-

методичних, психологічних знань студентів з виховання та організації життєдіяльності 

дітей молодшого шкільного віку у відпочинковий літній період; вироблення практичних 

умінь та навичок  організовувати їх дозвіллєву діяльність, моделюючи та здійснюючи 

проведення розвивально-виховних заходів, заходів для оздоровлення.  

 

3.Мета педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих 

таборах  конкретизується завданнями, які включають: 

- оволодіння студентами-практикантами уміннями планувати і здійснювати 

виховну діяльність в класі, групі продовженого дня, індивідуальну виховну роботу з 

окремими учнями;  

- збагачення у студентів-практикантів уявлень про характер і зміст виховної 

діяльності та функціональні обов'язки вчителя, вихователя групи продовженого дня;  

- оволодіння методами і прийомами вивчення вікових та індивідуальних 

особливостей молодших школярів і формування умінь здійснювати психолого-

педагогічне вивчення учня й колективу, аналіз отриманих результатів та їх 

застосування у подальшій виховній роботі з учнями початкової школи; 

- засвоєння основних принципів, форм, методів, прийомів та засобів виховної 

роботи із урахуванням специфіки різнотипових шкіл; 

- допомога майбутнім учителям в опануванні механізмами використання 

особистісного потенціалу та педагогічної майстерності для вирішення виховних 

завдань початкової школи;  

- формування в студентів педагогічного світогляду, навичок аналітичного 

осмислення педагогічної дійсності та гуманної позиції у розумінні мети й завдань 

власної діяльності у процесі виховання молодших школярів; 



- розвиток здатності до педагогічної творчості, мотивації та стимулювання 

безперервного професійного самовдосконалення; 

- поглиблення теоретичних знань та формування практичних умінь  і навичок  

організації, планування і проведення виховної роботи з дітьми молодшого шкільного 

віку під час відпочинкового періоду;  

- збагачення уявлень студентів-практикантів про характер і зміст роботи в 

пришкільних оздоровчих таборах; 

- ознайомлення з  функціональними обов’язками всіх працівників табору та 

безпосередньо з обов’язками організатора виховної роботи (вожатого/вихователя); 

- засвоєння основних форм позашкільної освітньої, культурно-виховної роботи 

із урахуванням специфіки різного типу пришкільних оздоровчих таборів; 

- оволодіння методиками, методами і прийомами вивчення вікових та 

індивідуальних особливостей школярів; 

- формування уміння вивчати індивідуальність дитини і проєктувати програму 

її індивідуального розвитку в умовах пришкільного оздоровчого табору. 

3. Пререквізити.  «Психофізіологія дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку»,  «Психологія загальна та вікова», «Загальні основи педагогіки та історія її 

розвитку», «Теорія та методика виховання», «Педагогічна пропедевтична практика». 
4. Результати навчання (формулювання результатів навчання у вигляді переліку загальних 

та фахових компетентностей (досягти…., аналізувати…). визначених відповідною освітньо-

професійною програмою, із зазначенням рівня їх сформованості через достатність для вирішення 

певних завдань професійної діяльності) 

Відповідно до освітньо-професійної програми, у результаті проходження 

практики студент має набути таких компетентностей та програмових результатів: 

Загальні компетентності (ЗК). 

ЗК-3.Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК-4. Здатність працювати в команді.  

ЗК-5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-7. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ЗК-8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

Спеціальні (фахові) компетентності спеціальності (СК). 

СК-1. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами (усною та 

писемною формами), демонструвати навички нормативного літературного мовлення в 

різних сферах особистої й професійно-педагогічної комунікації. 

СК-2. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, використовувати 

відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в 

професійній діяльності. 

СК-3.1. Мовно-літературна компетентність. Здатність до застосування 

професійно профільованих лінгвістичних і літературознавчих знань, умінь та навичок, 

що становлять теоретичну основу мовно-літературної освітньої галузі та її окремих 

змістових ліній. 

СК-4. Здатність управляти власними емоційними станами, налагоджувати 

конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками освітнього процесу, 

формувати мотивацію здобувачів початкової освіти до навчання та організовувати 

їхню пізнавальну діяльність. 

СК-6. Здатність до організації освітнього процесу в початковій школі з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей молодших школярів, розвитку в 

них критичного мислення та формування ціннісних орієнтацій. 

СК-10. Здатність до професійно-педагогічної діяльності в інклюзивному 

середовищі з різними категоріями дітей з особливими освітніми потребами. 



СК-11. Здатність до здійснення профілактичних заходів щодо збереження 

життя та здоров’я учнів початкової школи, до надання їм домедичної допомоги, до 

протидії та попередження булінгу, різних проявів насильства. 

Програмні результати навчання. 

ПР-01. Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми 

спілкування з молодшими школярами, іншими учасниками освітнього процесу, 

представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності; формувати 

судження, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. 

ПР-07. Планувати й здійснювати освітній процес з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей молодших школярів,забезпечувати розвиток 

пізнавальної діяльності учнів, формувати в них мотивацію до навчання. 

ПР-08. Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 

освітнього процесу початкової школи, використовувати практики самозбереження 

психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування. 

ПР-09. Планувати та організовувати освітній процес у початковій школі, 

позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні організаційні 

форми навчання та типи занять, із дотриманням принципу науковості та вимог 

нормативних документів початкової школи. 

ПР-13. Організовувати освітній простір з дотриманням принципів 

універсального дизайну, безпечно, проєктувати навчальні осередки у класі спільно з 

молодшими школярами з урахуванням їхніх вікових особливостей, інтересів і потреб, 

забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, 

створювати психологічно комфортні умови освітнього процесу. 

ПР-15. Здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та 

фізичного й психічного здоров’я здобувачів початкової освіти, надавати їм домедичну 

допомогу (за потреби), планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і 

протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм дискримінації серед 

учнів початкової школи й інших учасників освітнього процесу. 

ПР-16. Використовувати основні техніки спілкування з дорослими людьми, 

різні форми та засоби комунікації з батьками, колегами, іншими фахівцями з метою 

підтримки здобувачів у освітньому процесі початкової школи, керувати педагогічним 

і професійним розвитком осіб та груп. 

Конкретно-предметні компетентності проходження педагогічної виховної та 

практики в пришкільних оздоровчих таборах: 

- здійснювати спостереження за навчально-виховною діяльністю й рівнем 

міжособистісного спілкування молодших школярів у взаємодії «учень-учень», 

«вчитель-учень», «вчитель-батьки»;  

- вміло аналізувати та використовувати можливості нормативно-правового та 

матеріально-технічного  забезпечення освітнього процесу ЗЗСО;   

- проводити спостереження та аналіз роботи вчителя початкових класів та колег-

практикантів;  

- модедювати плани-конспекти виховних занять згідно плану виховної роботи 

вчителя; 

- самостійно проводити виховні заняття, індивідуальні бесіди згідно плану 

виховної діяльності вчителя початкових класів; 

- планувати та організовувати виховну роботу у різновікових дитячих колективах 

з врахуванням вікових та індивідуальних особливостей в умовах пришкільного 

оздоровчого табору; 

- організовувати та керувати дозвіллєвою діяльністю дітей молодшого шкільного 

віку відповідно до їх вікових та індивідуальних особливостей; 



- розвивати вміння добирати найефективніші прийоми і методи індивідуальної, 

групової роботи та масової роботи з дітьми молодшого шкільного віку в умовах 

табору з денним перебуванням; 

- формувати вміння використовувати діагностичні методики з метою розкриття 

індивідуальних особливостей кожної дитини молодшого шкільного віку.  

- систематично вести документацію та оформляти звітні матеріали згідно вимог даного 

виду практики. 
 

5. Опис педагогічної виховної та практики в пришкільних 

оздоровчих таборах 
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Пришкільні 

оздоровчі табори 

організовані на 
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загальної 

середньої освіти 

 

 

 

5.2.Зміст практики 

5.2.1. Зміст педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих 

таборах (Ч.1)  

 

Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.1) 

проводиться на базі різних типів закладів загальної середньої освіти.  

У період проходження даного виду практики студенти включаються в 

цілеспрямований освітній процес і виступають у ролі помічника вчителя, вихователя 

групи продовженого дня та виконують наступні види діяльності:  

- знайомляться з навчально-матеріальною базою і документацією школи; 

основними напрямами виховної роботи в школі, класі;  



- спостерігають за діяльністю педагогічного колективу, системою виховної 

роботи вчителя, вихователя групи продовженого дня;  

- вивчають психолого-педагогічні особливості розвитку учнів різного віку; 

надають допомогу педагогам у проведенні позакласної виховної роботи зі школярами;  

- самостійно розробляють і проводять виховні заняття різних видів та форм;  

- беруть участь у підготовці і проведенні загальношкільних справ (спортивних, 

державних свят, конференцій, акцій, КТС тощо). 

Даний вид педагогічної практики включає 3 періоди: початковий, основний та 

підсумковий. 

1. Початковий період виховної практики передбачає: 

✓ підготовку нормативно-правової документації (Угод з навчальними закладами 

та Наказу про її організацію та проведення); 

✓ проведення відповідальним за організацію даного виду практики інструктивної 

наради (настановчого інструктажу) для студентів з метою їх ознайомлення з 

метою, завданнями, змістом, умовами, видами діяльності, критеріями 

оцінювання та вимогами щодо ведення документації з даного виду практики; 

✓ ознайомлення студентів з нормативно-правовим та матеріальним забезпеченням 

освітнього процесу в навчально-виховному закладі; 

✓ добір та проведення студентами-практикантами діагностик психологічного 

вивчення особливостей учнів, їх рівня вихованості, взаємин та дружніх 

відносин. 

2. Основний період виховної практики включає 4 модулі практичної 

діяльності студентів а саме:  

Модуль 1. – «Підготовчий»; 

Модуль 2. – «Організаційно-діяльнісний»; 

Модуль 3. – «Методичний»; 

Модуль 4. – «Підсумковий». 

Основний період практики передбачає: 

✓ відвідування студентами-практикантами виховних занять та проведення 

спостереження й аналізу занять колег-практикантів; 

✓ проведення діагностування психологічної готовності сучасного школяра  до 

навчання в початковій школі, їх рівня інтелектуального розвитку, вихованості 

та міжособистісних взаємин; 

✓ здійснення спостереження за особливостями організації виховного процесу 

вчителем; 

✓ оформлення та систематичне ведення щоденника матеріалів педагогічної 

виховної практики. 

3. Підсумковий період виховної практики передбачає наступне: 

✓ перевірка груповим методистом змістової частини звітних матеріалів студентів; 

✓ аналіз груповим методистом роботи підгрупи студентів-практикантів в цілому,  

✓ надання електронного варіанту звітних матеріалів для перевірки якості їх 

оформлення керівником, відповідальним за організацію та проведення виховної 

практики; 

✓ оцінювання результатів діяльності кожного студента-практиканта в ході 

проведення захисту групового проекту в рамках підсумкової конференції. 



5.2.2. Зміст педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих 

таборах (Ч.2) 

Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих таборах (Ч.2) 

проводиться в пришкільних оздоровчих таборах на базі закладів загальної середньої 

освіти. В період проходження цього виду практики студенти виступають в ролі 

вихователя, вожатого загону. 

Протягом практики в пришкільних оздоровчих таборах студенти виконують 

наступні види діяльності: 

- знайомляться з навчально-матеріальною базою і документацією 

пришкільного оздоровчого табору; 

- основними напрямами організації діяльності в пришкільному оздоровчому 

таборі; 

- спостерігають за діяльністю педагогічного колективу, системою роботи 

загонового вожатого, керівника гуртка чи секції; 

- вивчають психолого-педагогічні особливості розвитку дітей, наприклад,  

різновікового колективу; 

- надають допомогу педагогам пришкільного оздоровчого табору у проведенні 

виховної роботи з дітьми молодшого шкільного віку; 

- самостійно розробляють і проводять з вихованцями загону, за яким 

закріплені, окремі види виховних занять (бесіди, ігри на свіжому повітрі, 

конкурси, вікторини, екскурсії, трудові десанти, плогінги, спортивно-

оздоровчі заходи, змагання, випуск газет, бюлетнів, оформлення загонових чи 

табірних куточків, емблем  тощо);  

- беруть участь у підготовці і проведенні загонових та загально-табірних 

виховних справ. 

Даний вид педагогічної практики включає 3 періоди: підготовчий, основний та 

завершальний. 

Підготовчий період передбачає: 

✓ підготовку нормативно-правової документації (Угод закладами загальної 

середньої освіти на базі яких організовано пришкільні оздоровчі табори та 

Наказу про її організацію та проведення); 

✓ проведення відповідальним за організацію даного виду практики інструктивної 

наради (настановчого інструктажу) для студентів з метою їх ознайомлення з 

метою, завданнями, змістом, умовами, видами діяльності, критеріями 

оцінювання та вимогами щодо ведення документації з даного виду практики. 

Основний етап передбачає: 

Модуль 1. – «Підготовчий»; 

Модуль 2. – «Організаційно-діяльнісний»; 

Модуль 3. – «Методичний»; 

Модуль 4. – «Підсумковий». 

Завершальний етап 

✓ подання керівнику практики електронного варіанту звітних матеріалів для 

перевірки; 

✓ перевірка груповим методистом змістової частини звітних матеріалів студентів; 

✓ аналіз груповим методистом роботи підгрупи студентів-практикантів в цілому, 

оцінювання результатів діяльності кожного студента-практиканта в ході 

проведення заліку. 

 Враховуючи зміст педагогічної виховної та практики  в пришкільних таборах (Ч.2), 

види діяльності до яких вони залучені, студентам-практикантам пропонується 

орієнтовний план проходження практики, який повинен бути відображений у звітній 

документації кожного учасника цього виду педагогічної практики. 

 



5.3. Звітні матеріали  

5.3.1. Звітні матеріали студентів-практикантів 

з педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих таборах 

 (Ч.1) 

Педагогічний щоденник – це робочий документ студента, в якому: 

✓ планується педагогічна організаторська діяльність студента; 

✓ планується діяльність дитячого колективу; 

✓ розкривається методична сутність справ, які проводяться; 

✓ аналізується кожний день в школі та окремі педагогічні ситуації; 

✓ робляться висновки, узагальнення; 

✓ проєктуються педагогічні перспективи. 

Педагогічний щоденник призначений також для накопичення сучасних 

матеріалів, що використовуються в роботі школи, де студент проходить практику. У 

щоденнику можна фіксувати: 

• плани виховної роботи вчителя класовода; 

• плани роботи предметних гуртків; 

• плани вихователя групи продовженого дня; 

• нові дидактичні й виховні засоби; 

• різні засоби контролю; 

• педагогічні знахідки в оформленні кабінетів; 

• нові форми позакласної роботи тощо. 

Педагогічний щоденник є обов'язковим документом педагогічної практики. Він 

перевіряється методистом групи. Якість ведення педагогічних щоденників 

враховується при виставленні залікової оцінки за педагогічну практику. 

✓ вести спостереження та облік особливостей організації освітнього процесу в 

сучасній школі та оформляти матеріали практики згідно вимог ведення 

документації (в електронному варіанті з відповідним оформленням):  

✓ щоденник педагогічної практики (відомості про освітній заклад та клас, план 

виховної роботи вчителя, індивідуальний план проходження практики, таблиці 

(фотографії спостережень та аналізів занять колег-практикантів), плани-конспекти 

проведених виховних занять та їх самоаналіз); 

✓ характеристика класу; 

✓ характеристика  учня; 

✓ звіт студента-практиканта про проходження педагогічної виховної практики. 

 

5.3.2. Звітні матеріали студентів-практикантів 

з педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих таборах 

 (Ч.2) 

1. Педагогічний щоденник (щоденник організатора дитячого колективу пришкільного 

оздоровчого табору) з підписами групового методиста та вихователя/вожатого дитячого 

колективу з яким студент співпрацював. Зміст щоденника має містити: 

✓ характеристику пришкільного оздоровчого табору, де проводилась 

практика;  

✓ індивідуальний план роботи з дитячим колективом (загоном); 

✓ протокол спостережень та аналізу виховних заходів, проведених  

однокурсниками; 

✓ плани-конспекти (сценарії) заходів, що проводились студентом у процесі 

практики з самоаналізом й оцінкою методиста; 

✓ аналіз роботи кожного дня в загоні; 

✓ висновки й рекомендації щодо професійного саморозвитку після 

проходження практики. 



2. Розширений план-конспект (сценарій) заходу, проведеного під час практики з 

наочним наповненням, або план-конспект виховної бесіди з дидактичними й наочними 

матеріалами (виховний захід 1). 

3. План-конспект проведення екскурсії (виховний захід 2). 

4. Плани-конспект проведення дидактичних, сюжетно-рольових, рухливих ігор 

(10). 

5.Звіт студента про проходження практики. 

6.Відгук на студента практиканта завізований адміністрацією пришкільного 

оздоровчого табору. 

 

6. Критерії оцінювання 

Система оцінювання навчальних досягнень студента відповідає вимогам ЕСТS. 

Підсумкова оцінка за педагогічну виховну та практику в пришкільних оздоровчих 

таборах фіксуються  за шкалою КМСОНП відповідно до вимог ЕСТS (табл. 1). 

Таблиця 1 

 

К-сть  

балів 

(Ч.1) 

Зміст роботи, виконаної студентом-практикантом 

 

К-сть балів 

(Ч.2) 

 Педагогічна виховна та 

практика в пришкільних 

оздоровчих таборах (Ч.1) 

60 балів 

 Педагогічна виховна та 

практика в пришкільних 

оздоровчих таборах (Ч.2) 

40 балів 

Модуль-1. «Підготовчий» 

10 

• підбір змісту, методів та 

засобів навчання до теми;  

• робота з основною та 

додатковою методичною 

літературою; 

• співпраця з учителем;  

• вчасне консультування з 

методистом; 

• розробка плану-конспекту 

виховного заходу. 

• підготовка папки 

методичного забезпечення 

для роботи в пришкільному 

оздоровчому таборі; 

• розробка плану-

конспекту виховного 

загонового заходу. 

5 

Модуль-2. «Організаційно-діяльнісний» 

30 

• організація та проведення 

виховних заходів відповідно до 

індивідуального графіка;  

• дотримання методичних 

вимог до проведення виховних 

занять; 

• реалізації мети, виконання 

завдань під час проведення 

виховних занять. 

• організація та 

проведення двох обов’язкових 

виховних заходів та 10 ігор 

відповідно режиму дня загону 

та індивідуального плану 

роботи в умовах пришкільного 

оздоровчого табору. 

20 

Модуль-3. «Методичний» 



10 

• аналіз виховних заходів 

проведених студентами-

колегами;  

• фотографії виховних 

заходів, проведених 

однокурсниками;  

• самоаналіз власних занять; 

виконання індивідуальних 

завдань практики. 

• аналіз двох виховних 

заходів проведених 

студентами-колегами;  

• планування та аналіз 

роботи кожного дня в загоні, 

підбір оптимальних форм 

виховної та оздоровчої 

діяльності в щоденнику  

організатора дитячого 

колективу пришкільного 

оздоровчого табору 

10 

Модуль-4. «Підсумковий» 

10 
• оформлення звітної документації за матеріалами практики;  

• захист результатів педагогічної виховної практики. 5 

60 балів 
Всього: 

100 балів 
40 балів 

 

 

 

7.  Форми і методи контролю 

Складовим компонентом керівництва педагогічною виховною та практикою в 

пришкільних оздоровчих таборах є здійснення контролю за процесом формування 

професійних умінь і навиків у майбутніх учителів. 

Показниками сформованості тих чи інших умінь можуть виступати:  

➢ ступінь усвідомлення студентами своїх дій; 

➢ уміння визначити причини і пояснити результати своїх педагогічних дій;  

➢ ступінь самостійності, відповідальності й активності студента;  

➢ час, який витрачається на підготовку тих чи інших справ з дітьми молодшого 

шкільного віку, ставлення вихованців до практиканта і взаємодії з ним. 

 

Формою контролю педагогічної виховної та практики в пришкільних оздоровчих 

таборах (Ч.1, Ч.2) є залік. 

На залік студент-практикант повинен представити електронний варіант звітних 

матеріалів для перевірки відповідальним за організацію та проведення даного виду  

практики.  

Залікова оцінка є комплексною за два модулі (оцінка групового методиста за 

проходження практики, оцінка за захист групового творчого проєкту на підсумковій 

звітній конференції; оцінка якості та змістовності звітних матеріалів практики). 

 

8. Критерії оцінювання діяльності студентів 

в умовах кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (КМСОНП) 

Система оцінювання навчальних досягнень студента відповідає вимогам ЕСТS. В 

умовах КМСОНП розроблена нова система оцінювання навчальних досягнень 

студента, що відповідає вимогам ЕСТS. 

Щодо механізмів оцінювання, то згідно структури навчальної діяльності студента 

у кредитно-модульній системі оцінюються всі види виконуваних робіт та результатів. 

Підсумкові оцінки за педагогічну виховну та практику в пришкільних таборах 

фіксується за два модулі за шкалою КМСОНП відповідно до вимог ЕСТS (див. таб.1), 

що складає max. 100 б. =100 %: 

Модуль 1. Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих 

таборах (Ч.1) – 60 % 



Модуль 2. – Педагогічна виховна та практика в пришкільних оздоровчих 

таборах (Ч.2) – 40 % 

Підсумкова (загальна) оцінка є сумою балів поточного та підсумкового контролю, 

отриманих за окремі модулі.  

Кожний модуль оцінюється визначеною кількістю балів так, щоб їх сума за 

виконання завдань педагогічної виховної практики знаходилася в межах 100 балів 

(100%) (див. таб. 1). 

Питома вага оцінки (балів) кожного з видів навчальної роботи студента 

визначається виходячи з їх вагомості у практичній підготовці фахівців, структури та 

змісту практики. 

Підсумкова оцінка виставляється після повного завершення проходження 

педагогічної практики. 

Сума балів, що студент може отримати за кожен модуль (в традиційній системі) 

береться як відповідна кількість балів у системі ЕСТS.  

Сума балів яку студент отримує з кожного модуля (в традиційній системі) 

індивідуально переводимо за пропорцією у систему ЕСТS. 

Сума відсотків за кожен модуль визначає рейтингову оцінку студента за шкалою, 

яка визначає рівні: 

«Відмінно» – рівень А (90-100 б.). Оцінка «відмінно» виставляється тоді, коли 

практикантом переважно усі завдання модулів виконані на високому рівні.  

В модулі-2 «Організаційно-діяльнісний» не більше ніж 25% «добре». Практикант 

проявив себе організованим, сумлінним, ініціативним; користувався повагою і одержав 

високу оцінку серед студентів, методистів, керівників педпрактики; здав правильно 

оформлену документацію у визначений термін. 

«Добре» – рівень В (80-89 б.); рівень С (70 - 79 б.). Оцінка «добре» виставляється 

за виконання практикантом усіх завдань модулів на відповідному рівні.  

В модулі-2 «Організаційно-діяльнісний» не більше ніж 25% «задовільно». 

Практикант проявив себе організованим, старанним, одержав позитивну оцінку своєї 

діяльності серед студентів, учителів, методистів і керівника практики; здав у 

визначений час правильно оформлену документацію. 

«Задовільно» – рівень D (60-69 б.); рівень Е (50-59 б.). Оцінка «задовільно» 

виставляється тоді, коли в основному виконані завдання модулів, але допущені 

незначні порушення. 

Практикант проявив себе як організований, але недостатньо старанний, 

ініціативний та самостійний; здав документацію, до якої є певні зауваження щодо 

оформлення. 

«Незадовільно» – рівень FХ (35-50 б.). Оцінка «незадовільно» виставляється 

тоді, коли окремі завдання модулів виконані на незадовільному рівні.  

Практикант проявив себе як невідповідальний, недисциплінований. Кількість 

проведених уроків з позитивною оцінкою становить 50 % від їх загальної кількості. 

Має можливість для перездачі. 

Рівень F – 34 б. і менше – без права повторного проходження практики. Не 

виконав більшу частину завдань модуля, не провів жодного виховного заходу. 

Повторний курс навчання. 

  

 



Таблиця 2 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

навчальних досягнень студентів 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за                     

шкалою 

ЕСТS 

Оцінка за національною 

шкалою 

Залік за 

національною 

шкалою 

90-100                      А     5 (відмінно )  

Зараховано 80-89 В             4 (добре) 

70-79                      С         4 (добре) 

60-69                       D  3 (задовільно) 

50-59                      Е 3 (задовільно) 

35-50 FX 2 (незадовільно)  

з можливістю перездачі 

 

Не зараховано 

0-34 F 2 (незадовільно)  

з можливістю перездачі  

 

  

9. Вимоги щодо підведення підсумків практики 

Підведення підсумків спершу здійснює груповий методист у кожній із підгруп, 

аналізуючи роботу групи в цілому і кожного студента зокрема.  

Після перевірки змістового наповнення педагогічного щоденника практики 

груповий методист висвітлює результати діяльності у звіті та шляхом оцінювання 

діяльності студентів-практикантів за 2-ма модулями (Ч.1, Ч.2). 

Оцінювання студентів на підсумковому етапі відбувається після здачі всіх 

матеріалів практики згідно вимог та проведення захисту практики. 

Підведення підсумків педагогічної виховної та практики в пришкільних 

оздоровчих таборах відбувається на етапі захисту, який проходить у нетрадиційній 

формі (звітна конференція, круглий стіл, семінар-концерт, стіл дискусій, онлайн-

семінар тощо), де студенти демонструють розробки медіа-презентацій, відео-проектів 

та інших видів творчої самореалізації майбутнього педагога.  

 

10. Особливості проходження педагогічної виховної та практики в 

пришкільних оздоровчих таборах за карантинних умов 

1. У випадку необхідності введення дистанційної форми навчання в ІІ семестрі 

2021/22 навчального року на початковому етапі педагогічної виховної та практики в 

пришкільних оздоровчих таборах буде проведено настановчу інструктивну нараду-

вебінар (в онлайн-режимі) з метою повідомлення умов дистанційного проходження 

даного виду практики. 

2. Консультації та аналіз планів-конспектів виховних занять, розроблених 

студентами-практикантами, буде переведено в електронний формат (з використанням 

корпоративної електронної пошти викладача та студента) й онлайн-режим (із 

застосуванням платформи Googlе Meet).  

3. За умов дистанційного навчання студентам-практикантам рекомендовано 

здійснити добір ефективних форм, методів, прийомів та засобів виховного впливу на 

дітей молодшого шкільного віку, видозмінити види роботи: практичні - замінити 

онлайн-бесідами, розповідями вчителя, вебінарами, конференціями тощо.  

4. У випадку переведення регіону в червону чи помаранчеву зону – проводити 

розроблені заняття під керівництвом методистів у мікрогрупах (6 студентів) з 

подальшим їх аналізом та оцінюванням згідно затверджених вимог.  



5. На підсумковому етапі практичної підготовки затвердити рішенням кафедри 

та організувати оформлення й здачу звітних матеріалів і документації практики в 

електронному форматі з відповідним проведенням захисту практики (підсумкової 

конференції) в онлайн-режимі. 

6. Відповідальність за організацію педагогічної виховної практики в умовах 

дистанційного навчання та дотримання студентами-практикантами тимчасових 

протиепідемічних заходів, рекомендацій поведінки у закладах освіти в період 

карантину, покласти на відповідальних за проведення даного виду практики Богданюк 

А.М., Біленкової Л.М. а саме: за дотриманням тимчасових вимог та рекомендацій щодо 

організації практичної діяльності студентів-практикантів та норм протиепідемічних 

заходів у закладах освіти в період карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID - 19). 
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