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       МЕТА педагогічної практики – оволодіти основними видами 

педагогічної діяльності, вміннями ефективного спілкування в процесі 

розв’язання навчально-виховних завдань. 

 

Завдання педагогічної практики: 

     -  ознайомлення зі статутом та особливостями діяльності  навчально- 

виховного закладу; 

- ознайомлення з основними напрямками виховної діяльності школи та 

формами і технологіями виховної роботи; 

- вивчення системи роботи класного керівника; 

- організація виховної роботи у класному колективі; 

- вивчення особливостей розвитку учнів; 

- написання психолого-педагогічної характеристики  на одного із учнів; 

- відвідування та аналіз виховних заходів; 

- підготовка та проведення виховних заходів; 

- визначення виховного потенціалу уроків та шляхів його реалізації у 

конкретному класі. 

 

 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ СТУДЕНТОМ-ПРАКТИКАНТОМ ВИХОВНИХ 

ЗАХОДІВ 

 

Дата Клас ТЕМА ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 
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ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

з виконання завдань психолого-педагогічного модулю педагогічної практики 

 

                                                                                                     

№ 

з/п 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Примітки 

1 2 3 4 

1. Ознайомитися з основними напрямками 

виховної роботи школи 
  

2 Ознайомитися з планом виховної роботи 

класного керівника 
  

3 Відвідати виховні заходи 

 

 

 

 

 

  

4 Вивчити систему роботи класного керівника 

 

 

 

  

.5 Організувати та провести такі виховні 

заходи 

 

 

 

  

6 Розробити план-конспект та провести у 

_____ класі заліковий виховний захід з 

теми: ________________________________ 

______________________________________ 

 

 

  

7 Взяти участь у підготовці учнів до 

проведення загальношкільних виховних 

заходів: 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

  

8 Вивчити особливості розвитку особистості 

учня ______________________   ___ класу 
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СПИСОК УЧНІВ ________ КЛАСУ: 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я учня   Доручення   Інтереси 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  
1.Особливості виховної технології, за якою працює вчитель:__________________________       
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________:__

____________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 
2. Методичні проблеми виховної роботи, над якими працює вчитель: __________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

3.Методи виховання, які використовує вчитель:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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АНАЛІЗ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ, ЯКИЙ ВІДВІДУЄТЬСЯ: 

(дивись схему №1 ) 

Дата проведення ___________________________________________________ 

Клас __________________________________________________________ __ 

Форма проведення__________________________________________________ 

Тема виховного заходу ______________________________________________ 

Мета _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Як співвідноситься зміст виховного заходу з його метою й формою 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ступінь цікавості матеріалу, який використовується  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оптимальність обсягу матеріалу, його доступність ______________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Участь учнів у підготовці заходу, їх активність _________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Використання методів і прийомів виховного впливу, їх доцільність та 

ефективність ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Ефективність підсумкового етапу (нагорода переможців, стимулювання 

учасників тощо)____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оцінка оформлення заходу, використання наочності та додаткових засобів у 

процесі його реалізації: ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Оцінка діяльності вчителя як проектувальника, сценаріста, організатора й 

учасника виховного заходу:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Висновки і рекомендації: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Схема 1 

ОПОРНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

АНАЛІЗУ І САМОАНАЛІЗУ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 

 

1. Школа, клас,  тема виховного заходу. 

2. Педагогічна обумовленість теми (чому цей виховний захід проводится в 

цьому класі, його відповідність інтересам і віковим особливостям учнів). 

3.  Мета та завдання виховного заходу. 

4. Організація підготовки учнів до даного заходу (ступінь участі дітей, 

оформлення заходу та приміщення, використання наочних і технічних 

засобів). Вплив підготовки до справи на згуртованість учнів. 

5. Зміст та методика проведення виховного заходу: 

-відповідність змісту заходу поставленій меті; 

-пізнавальна та виховна доцільність підібраного матеріалу; 

-емоційна насиченість, зацікавленість дітей темою та участю у виховному 

заході, їх активність; 

-прийоми та методи, використані впродовж виховного заходу, їх 

відповідність віковим особливостям учнів, рівню їхнього розвитку; 

-зв’язок питань, які обговорюються, з проблеми класу, школи, 

суспільства. 

6. Індивідуальні особливості вчителя, який проводить виховний захід 

(емоційність, уміння володіти голосом, мімікою, жестами, контакт з 

учнями, комунікативність, упевненість в собі, уміння приймати правильні 

рішення в нестандартних ситуаціях). 

7. Специфіка професійної самопрезентації вчителя (вміння викликати 

симпатію, довіру, соціально-психологічні очікування учнів і т.ін.) 

8. Педагогічна доцільність виховного заходу, його значення для подальшого 

розвитку колективу та окремих учнів, для вдосконалення міжособистісних 

стосунків у колективі. 

9. Зауваження, пропозиції. 
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ПЛАН-КОНСПЕКТ ЗАЛІКОВОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ:  

(План-конспект залікового виховного заходу повинен бути затвердженим за 2-3 дні до 

його проведення класним керівником та керівником практики з педагогіки/психології) 

 

Тема виховного заходу: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Клас ______________________________________________________________ 

Форма проведення (класна година, бесіда, диспут)_______________________ 

Мета: _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_Обладнання_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Список використаної літератури__________ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Обгрунтування доцільності проведення виховного заходу 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                                   План проведення виховного заходу: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сценарій виховного заходу  (Додаток 1) 
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САМОАНАЛІЗ ЗАЛІКОВОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Загальні висновки, рекомендації та пропозиції 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧНЯ _КЛАСУ 

__________________________________________________________ 

ПІП 
(схему № 2 психолого-педагогічної характеристики на учня дивись на с.12) 

Обов’язково додати до характеристики методики діагностики особистості. 

Обов’язково обробити результати та зробити висновки щодо особистості учня – 

(методики типу темпераменту Айзенка, рівня домагань Шварца-Ландера, тривожності 

Спілбергера та Ханіна, домінуючої півкулі головного мозку та 
ін.)________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Висновки та 

рекомендації:_______________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Схема  2 

Програма вивчення і структура  психолого-педагогічної 

характеристики учня 

1. Загальні відомості про учня ( демографічні дані, рівень фізичного 

розвитку). 

 

2. Умови розвитку і виховання в сім’ї   

 

3. Коротка характеристика колективу, членом якого є учень. Статус учня 

у колективі.  Ставлення до громадської роботи, вияв активності. 

Особливості спілкування з однокласниками, вчителями.  

 

4. Спрямованість особистості. Інтереси, їхня глибина, усталеність та 

дієвість. Погляди та переконання. Загальний рівень морального 

розвитку. Рівень домагань (занижений, адекватний, завищений), 

співвідношення самооцінки та рівня домагань, вимогливість до себе, 

ставлення до критичних зауважень учителів, товаришів. 

 

 

5. Учень у різноманітних видах діяльності. 

Особливості розумового розвитку і навчальна діяльність. Успішність 

учня. Ставлення до навчання. Особливості розвитку уваги, пам’яті, 

мислення, уяви, мови. Вияв творчих здібностей. 

Трудова діяльність. Старанність у навчанні. Ставлення учня до праці. 

Схильність  та інтерес до певних видів професійної діяльності. Вияв 

спеціальних здібностей. 

 

       6. Індивідуально-психологічні особливості; темперамент, характер, 

особливості         емоційно-вольової сфери. Темпераментна структура 

особистості. Позитивні та негативні риси характеру. Особливості 

емоційної сфери: емоційної реакції на педагогічні впливи, розвиток 

почуттів, уміння стримувати емоційні переживання та змінювати їх; 

вольові особливості: цілеспрямованість, ініціатива, рішучість, 

самовладання. 

 

7. Загальні психолого-педагогічні висновки: вказати позитивні якості 

особистості, опираючись на які слід розвивати особистість учня; 

відмітити складнощі у соціально-психологічному становленні 

вихованця, їх причини і шляхи подолання, зазначити негативні прояви 

у поведінці і  можливі лінії їх корекції;  сформулювати рекомендації 

щодо індивідуального підходу і заходів виховного впливу. 
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САМОАНАЛІЗ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Педагогічна практика стала для мене 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Для мене стало відкриттям __________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Моя самостійність виявилася в _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Самим цікавим було ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Я навчилася (вся) __________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Мої пропозиції ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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ХАРАКТЕРИСТИКА-ЗВІТ 

студен____ _ курсу біологічного факультету  Одеського національного 

університету імені І.І.Мечникова 

____________________________________________________________ 

ПІП 

як__ проходив педагогічну практику з ______ по ______ 201_ року 

в ____________________________________________________ 

(назва середнього закладу освіти) 

Студент__ бу__ закріплен___ за _______ класом.  

Студент__ в якості класного керівника: 

                   -перевіри    _______ щоденників; 

                    -чергува    ________ днів; 

                    -пров _______ виховни_ зах_____ за темами: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                  -провів позакласне відвідування (театрів, концертів, виставок та ін.): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

                   -взя __  участь__________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                   -упорядкува __   психолого-педагогічну характеристику на одного 

учня _______ класу 

Протягом педагогічної практики студент__ прояви__ себе в якості вчителя-

вихователя як: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                                                                              

Класний керівник: _____________ ______________ ______________________ 

                                             оцінка                підпис                           ПІБ 

Керівник практики з кафедри педагогіки/психології 

Загальна оцінка: ___________    _______________   ______________________ 

                                             оцінка                підпис                           ПІБ 


