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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Рівень вищої освіти, 

ступінь вищої освіти,  

галузь знань, 

спеціальність 

Загальні характеристики  

Навчальне навантаження з 

дисципліни  

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Рівень вищої освіти 

другий 

(магістрівський) 

 

інваріантна 

Рік вивчення дисципліни: 

1 1 

Семестр 

Загальна кількість кредитів  – 6 
  

Лекції 

Ступінь вищої освіти 

           магістр             
(назва ступеня вищої освіти) 

Галузь знань 

  01 Освіта / Педагогіка   
(шифр та назва галузі знань) 

Загальна кількість годин – 180 
  

Практичні, семінарські 

Модулів –3 
62 62 

Лабораторні 

Співвідношення аудиторних 

годин і годин самостійної 

роботи –1:2 

  

Спеціальність 

     014 Середня освіта    

 (ФІЗИКА) 
 (код та найменування 

спеціальності) 

 

Самостійна робота 

118 118 

Форма підсумкового 

контролю:  
Мова навчання – українська 

іспит  іспит  
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2. Мета та завдання педагогічної практики. 
Предмет педагогічної практики – організація та оволодіння  практикою викладання 

шкільного курсу фізики  у закладах середньої освіти ІІ - ІІІ ступеня, теорія і методика 

виховної роботи, профорієнтаційна робота, педагогічна майстерність  учителя фізики 

старшої  школи. 

Міждисциплінарні зв’язки – загальна педагогіка, основи педагогічної майстерності, 

методика викладання фізики у старших класах, загальна психологія, вікова психологія, 

педагогічна психологія. 

Мета та завдання педагогічної практики. 
Метою педагогічної практики є удосконалення й  поглиблення професійної 

компетентності магістрів: педагогічні  вміння проведення фахових навчальних занять, 

виховних заходів з учнями у закладах середньої освіти ІІ - ІІІ ступеня, формування вміння 

використання різноманітних технологій та методик викладання шкільного курсу фізики, 

застосування новітніх науково-технічних досягнень на різних рівнях його вивчення та 

здійснення  виховання учнів; на основі вивчених курсів «Педагогіка», «Основи педагогічної 

майстерності»  продовжити ознайомлення з системою виховної діяльності 

загальноосвітнього навчального закладу, розвинути уміння проведення різноманітних форм 

виховної роботи. 

Основними завданнями практики є: ознайомлення зі структурою й особливостями 

функціонування закладів середньої освіти  ІІ - ІІІ ступеня, їх матеріально-технічним 

забезпеченням; ознайомлення з педагогічним досвідом учителів фізики і класних 

керівників; удосконалення й поглиблення знань і вмінь з фізики, оволодіння методикою  

викладання шкільного курсу фізики; ознайомлення з роботою класного керівника, 

організація та проведення виховної роботи в закріпленому класі; проведення 

профорієнтації в старших класах; вивчення класного колективу (10-11 кл.), оволодіння 

методиками вивчення класного колективу. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- предмет, зміст, основні функції та завдання методики навчання фізики у  системі 

навчальних закладів; 

- структуру та зміст шкільного курсу фізики, підручники з фізики; 

- структуру та класифікацію методів навчання; 

- способи активізації  пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики; 

- структуру шкільного фізичного експерименту; 

- види та призначення демонстраційних приладів і установок, методичні і технічні  

вимоги до демонстрацій; 

- структуру, функції та класифікацію задач з фізики, основні методи, способи та 

прийоми розв’язування задач; 

- типи і структуру уроків з фізи ки, основні вимоги до уроку, тенденції розвитку і 

вдосконалення уроку фізики; 

- призначення і правила експлуатації основного обладнання з фізики; 

- дидактичні вимоги до методики і техніки постановки демонстраційних дослідів, 

фронтальних лабораторних робіт, фізичних практикумів і експериментальних задач; 

- правила техніки безпеки під час проведення всіх видів навчального експерименту; 

-  систему виховної  роботи  в закладі середньої освіти ІІ - ІІІ ступеня,  

- методику проведення виховних  заходів, роботу з  неупорядкованими сім’ями, 

-  планування роботи  класного  керівника в старшій школі,  особливості формування 

класного  колективу в старшій школі, методику вивчення класного  колективу,  

- систему профорієнтації зі старшокласниками,  методи  і форми  такої роботи, сутність  

і прийоми  педагогічної  майстерності вчителя зі старшокласниками закладів 

середньої освіти ІІ -  ІІІ ступеня і реалізації  виховних  завдань. 
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вміти: 

- складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою на початковому 

або середньому ступені навчання; визначати конкретні цілі, завдання та етапи 

кожного уроку; 

- обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на кожному етапі уроку; 

- ввизначати типи завдань та послідовність їх виконання  з урахуванням труднощів 

навчального матеріалу і рівнем підготовленості учнів; 

- складати план і сценарій позакласного заходу з фізики; 

- намічати об’єкти контролю навчальної діяльності учнів з урахуванням сформованості 

навичок і вмінь, добирати відповідні їм методичні прийоми; 

- забезпечувати навчальну діяльність учнів відповідно до плану уроку; вносити 

методично виправдані корективи в плани уроків з урахуванням умов навчання ;  

- раціонально поєднувати колективні ( фронтальні, малогрупові, парні) та індивідуальні 

форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;  

- цілеспрямовано використовувати традиційні наочні посібники та методично грамотно 

застосовувати   комп’ютерні засоби навчання; 

- здійснювати різноманітні прийоми активізації  розумової діяльності учнів залежно від 

їх вікових особливостей; 

- проводити позакласний захід з фізики за складеним планом і сценарієм. 

- реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал змістового 

матеріалу уроку; 

- формувати і розвивати на матеріалі фізики інтелектуальну та емоційну сфери 

особистості учня, його пізнавальні інтереси; 

- вирішувати засобами фізичної науки завдання морального, культурного, естетичного, 

гуманістичного виховання учнів. 

- проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або 

вузькоцільове завдання та серії уроків з теоретичним обґрунтуванням різних сторін 

навчальної діяльності; 

- спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, 

переносячи ефективні прийоми і форми у практику своєї роботи; 
- планувати та здійснювати позакласну виховну роботу в якості класного керівника: 

аналізувати і складати  план  роботи  класного  керівника,  розробляти сценарії 

виховних  заходів для старшокласників,  вивчати досвід виховної  і методичної  

роботи  загальноосвітнього навчального закладу, володіти методиками вивчення 

класного  колективу та складати характеристику класу, виділяти  прийоми  

педагогічної  майстерності вчителя на уроці, проводити  профорієнтаційні заходи  з  

учнями старших класів, вести  щоденник педагогічної практики, аналізувати 

протоколи  методичних  об’єднань учителів і класних керівників. 
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3. Зміст педагогічної практики за модулями  
Модуль 1. Організаційна робота 

1.1. Установча  конференція на факультеті. 

Ознайомлення  із змістом та завданнями  в період практики. Консультації керівників     

практики та групових методистів. 

1.2. Ознайомлення  з  навчальним закладом. 

Ознайомлення із завданнями і основними напрямками роботи навчального закладу  на     

сучасному етапі. Закріплення студентів за вчителями фізики, розподіл по    класах. 

1.3. Ознайомлення зі шкільною документацією, планами навчально-виховної роботи школи. 

Вивчення та аналіз шкільної документації. роботи гуртків та спортивних секцій, шкільними 

традиціями. 

1.4. Вивчення та аналіз класної документації. 

Ознайомлення зі змістом та структурою класного журналу, особистих справ учнів, 

щоденників школярів, розкладом уроків. 

1.5. Складання індивідуального плану роботи на період практики. 

Ознайомлення з навчальними програмами, календарними планами з фізики, з планом   

виховної роботи класного керівника.  

1.6.  Вивчення особового складу обраного класу, рівня успішності школярів, результатів 

тестування щодо профорієнтації старшокласників. 

1.7. Ведення щоденника педагогічної практики. Накопичення матеріалу і його узагальнення 

для написання психолого-педагогічної характеристики класу (спостереження, анкетування, 

вивчення продуктів діяльності, співбесіди). Написання психолого-педагогічної 

характеристики класу. 

1.8. Підведення підсумків педагогічної практики. 

Оформлення звітної документації. Підсумкова конференція. 

Модуль 2. Навчально-методична робота. 

2.1. Ознайомлення з особливостями викладання фізики у навчальному закладі. 

Ознайомлення з наявними в кабінеті наочними посібниками, обладнанням, ТЗН,     

програмним забезпеченням. 

2.2. Ознайомлення і вивчення методичної систем роботи вчителя фізики,  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. 

Тема 2.3. Планування та відвідування уроків учителів-предметників у закріпленому класі. 

 Аналіз і складання фотографій відвідуваних уроків учителів- предметників у закріпленому 

класі. 

2.4. Планування та підготовка студентів разом з методистом  фізики і   вчителем фізики  

до проведення пробних  уроків. 

Вивчення тематичних планів роботи вчителя фізики в даному класі, ознайомлення з розді-

лами шкільної програми, які вивчаються під час проходження практики, з змістом учбового 

матеріалу у підручнику,  розробка планів-конспектів пробних  уроків з фізики.   

2.5. Проведення студентами пробних  уроків. 

Науково-методичний аналіз проведених пробних  уроків. 

2.6. Планування та підготовка студентів разом з методистом фізики і вчителем фізики  до 

проведення залікових  уроків. 

Розробка планів-конспектів залікових уроків з фізики.   

2.7. Проведення студентами  залікових  уроків. 

 Науково-методичний аналіз проведених залікових уроків з фізики.   

 2.8. Планування та підготовка студентів разом з методистом  фізики і вчителем фізики  

до проведення позакласного навчально-виховного заходу з фізики. 

Розробка плану-конспекта позакласного навчально-виховного заходу з фізики.   

2.9. Проведення студентами позакласного навчально-виховного заходу з фізики. 
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 Аналіз  та обговорення проведених позакласних навчально-виховних заходів з фізики.     

2.10. Вивчення досвіду роботи вчителів фізики та кращих вчителів школи. 

Відвідування уроків досвідчених вчителів школи. Бесіда з вчителями про їх досвід     роботи. 

2.11. 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. 

2.12. Ознайомлення з науково-методичною літературою з питань інноваційних   

технологій при викладанні фізики.  

Участь у засіданнях методичних об’єднань з питань удосконалення навчально-виховної 

роботи школи. 

2.13. Збирання, узагальнення та систематизація практичного матеріалу для написання 

методичного розділу магістерської роботи студентом-практикантом. 

Вивчення і узагальнення науково-теоретичного матеріалу за темою магістерської    роботи  

з методики фізики. 

2.14. Вивчення досвіду вчителів фізики щодо підготовки старшокласників до зовнішнього 

тестування. 

     Модуль 3. Виховна робота. 

3.1. Ознайомлення з системою виховної роботи навчального закладу. 

     Аналіз плану виховної роботи школи. 

     3.2. Ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника. 

     Аналіз плану виховної роботи класного керівника. 

     3.3. Планування та підготовка студентів разом з методистом   педагогіки і  

     класним керівником до проведення  пробних класних виховних заходів. 

     Розробка плану-конспекта пробних класних виховних заходів. 

     3.4. Проведення студентами пробних класних виховних заходів. 

     Аналіз  та обговорення проведених пробних класних виховних заходів. 

     3.5. Планування та підготовка студентів разом з методистом   педагогіки і  

     класним керівником до проведення  залікового класного  виховного заходу. 

     Розробка плану-конспекта залікового класного виховного заходу. 

     3.6. Проведення студентами залікового класного виховного заходу. 

      Аналіз  та обговорення проведених залікових класних виховних заходів. 

     3.7. 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. 

3.8. Написання психолого-педагогічної характеристики класу. 

Аналіз спостережень, анкетування,  класної документації, співбесід з учнями та 

узагальнення накопиченого матеріалу. 

3.9.Ознайомлення з шкільним самоврядуванням. Розроблення пропозицій щодо залучення 

старшокласників до виховної роботи в закладі освіти. волонтерським рухом. 

3.10. Розробка методичних рекомендацій для роботи з неупорядкованими сім’ями на основі 

бесід з шкільним психологом.  

3.11. Планування  та підготовка матеріалів до виступу на класних батьківських зборах. 

 Розробка плану- конспекту доповіді на класних батьківських зборах. 

3.12. Проведення класних батьківських зборів. 

Аналіз  та обговорення проведених  класних батьківських зборів. 

3.13. Планування  та підготовка матеріалів з професійної орієнтації учнів. 

3.14.Проведення заходу з професійної орієнтації учнів.(Проведення профорієнтаційного 

заходу з презентацією «Мій університет – моя гордість». Бесіда, екскурсія до педагогічного 

університету, розповідь про професію вчителя). 
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4. Структура педагогічної практики 
Для проходження педагогічної практики відводиться 6 кредитів ЄКТС  180 годин. 

 

Назви модулів і тем 

Кількість годин 
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Модуль 1 

1. Установча конференція 

на факультеті. 
2   2   2   2   

2. Ознайомлення  з навчаль-

ним закладом. 
4     4 4     4 

3. Ознайомлення зі шкільною 

документацією, планами 

навчально-виховної роботи 

школи. 

6     6 6     6 

4. Вивчення та аналіз 

класної документації. 
4     4 4     4 

5. Складання індивідуального 

плану роботи на період 

практики. 
6     6 6     6 

6. Вивчення особового 

складу обраного класу, рівня 

успішності школярів.  

4     4 4     4 

7. Ведення щоденника 

педагогічної практики.  
6     6 6     6 

8. Підведення підсумків 

педагогічної практики. 

Підсумкова конференція 
2   2   2   2   

Разом за модулем 1 34   4  30 34   4  30 

Модуль 2 

1. Ознайомлення з 

особливос-тями викладання 

фізики у навчальному 

закладі. 

8     8 8     8 

 2.  Ознайомлення і вивчення 

методичної систем роботи 

вчителя фізики. 
8     8 8     8 

3. Планування та відвіду-

вання уроків учителів-

предметніків у закріпленому 

класі. 

12     12 12     12 

4. Планування та 

підготовка студентів разом 

з методистом  фізики і 

вчителем    фізики  до 

проведення пробних  уроків. 

12   12   12   12   
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5. Проведення студентами 

пробних  уроків. 
6   6   6   6   

6. Планування та 

підготовка студентів разом 

з методистом фізики і 

вчителем фізики  до 

проведення залікових  уроків. 

6   6   6   6   

7. Проведення студентами  

залікових  уроків. 
2   2   2   2   

8. Планування та 

підготовка студентів разом 

з методистом  фізики і 

вчителем фізики  до 

проведення позакласного 

навчально-виховного заходу 

з фізики. 

6   6   6   6   

9. Проведення студентами 

позакласного навчально-

виховного заходу з фізики. 

2   2   2   2   

10. Вивчення досвіду роботи 

вчителів фізики та кращих 

вчителів школи. 

10     10 10     10 

11.Ознайомлення з досвідом 

роботи вчителів фізики з 

обдарованими учнями, 

підготовкою до олімпіад, 

конкурсів МАН. 

8     8 8     8 

12. Ознайомлення з науково-

методичною літературою з 

питань інноваційних  

технологій при викладанні 

фізики.  

10     10 10     10 

13. Збирання, узагальнення 

та систематизація 

практичного матеріалу для 

написання методичного 

розділу магістерської 

роботи студентом-

практикантом. 

8     8 8     8 

14. Вивчення досвіду 

вчителів фізики щодо 

підготовки 

старшокласників до 

зовнішнього тестування. 

4     4 4     4 

Разом за модулем 2 102   34  68 102   34  68 

Модуль 3 

1. Ознайомлення з системою 

виховної роботи 

навчального закладу. 

4     4 4     4 

 2.  Ознайомлення з планом 

виховної роботи класного 

керівника. 

4     4 4     4 
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 3.  Планування та 

підготовка студентів разом 

з методистом   педагогіки і 

класним керівником 

      до проведення  пробних 

класних виховних заходів. 

4   4   4   4   

4. Проведення студентами 

пробних класних виховних 

заходів. 

2   2   2   2   

5. Планування та 

підготовка студентів разом 

з методистом   педагогіки і 

класним керівником 

     до проведення  залікового 

класного  виховного заходу. 

4   4   4   4   

6. Проведення студентами 

залікового класного 

виховного заходу. 

2   2   2   2   

 7. Підготовка матеріалу  

для написання психолого-

педагогічної 

характеристики класу. 

4     4 4     4 

8. Написання психолого-

педагогічної 

характеристики класу. 

4     4 4     4 

9. Ознайомлення з шкільним 

самоврядуванням.  
2     2 2     2 

10.Розробка методичних 

рекомендацій для роботи з 

неупорядкованими сім’ями 

на основі бесід з шкільним 

психологом.  

2     2 2     2 

11. Планування  та 

підготовка матеріалів до 

виступу на класних 

батьківських зборах. 

4   4   4   4   

12. Проведення класних 

батьківських зборів. 
2   2   2   2   

13. Планування  та 

підготовка матеріалів з 

професійної орієнтації учнів 

4   4   4   4   

14. Проведення заходу з 

професійної орієнтації 

учнів. 

2   2   2   2   

Разом за модулем 3 44   24  20 44   24  20 

Усього: 180   62  118 180   62  118 

 

 

 

 

 



11 

 

 

5. Теми практичних занять 

№ п/п Назва теми Години 

1.   Зміст та завданнями  педагогічної  практики. 2 

2.  
Планування та підготовка студентів   до проведення пробних  уроків з 

фізики. 
12 

3.  Науково-методичний аналіз проведених пробних  уроків. 6 

4.  
Планування та підготовка студентів   до проведення залікових уроків 

з фізики. 
6 

5.  Науково-методичний аналіз проведених залікових  уроків. 2 

6.  
Планування та підготовка студентів   до проведення позакласних 

навчально-виховних заходів з фізики.     
6 

7.  
Аналіз   проведених позакласних навчально-виховних заходів з 

фізики.     
2 

8.  
Планування та підготовка студентів   до проведення пробних  

класних виховних заходів. 
4 

9.  
 Аналіз  та обговорення проведених пробних класних виховних 

заходів. 
2 

10.  
Планування та підготовка студентів   до проведення залікових 

класних виховних заходів. 
4 

11.  
      Аналіз  та обговорення проведених залікових класних виховних 

заходів. 
2 

12. 
Планування та підготовка студентів   до проведення класних 

батьківських зборів. 
4 

13.  Аналіз та обговорення   проведених  класних батьківських зборів. 2 

14. 
Планування та підготовка студентів   до проведення заходу з 

професійної орієнтації учнів. 
4 

15. 
Аналіз та обговорення   проведеного заходу з професійної орієнтації 

учнів. 
2 

16. 
Підведення підсумків педагогічної практики. 

Підсумкова конференція 
2 

 Разом 62 

6. Самостійна робота 

№ п/п Назва теми Години 

1.  

 Ознайомлення з положеннями Закону України «Про освіту» (2017 

р.) щодо структури й забезпечення якості профільної середньої 

освіти в три роки (9-11 кл.). 

2 

2.  Вивчення та аналіз шкільної документації. 6 

3.  
Аналіз класної документації: класного журналу, особових справ 

учнів, щоденників школярів. 
8 

4.  Складання індивідуального плану роботи на період практики. 6 

5.  

Ознайомлення з особливостями викладання фізики у навчальному 

закладі.з наявними в кабінеті наочними посібниками,   програмним 

забезпеченням. 

8 

6.  Ознайомлення і вивчення методичної систем роботи вчителя фізики.  8 

7.  Планування та підготовка до проведення пробних  уроків. 6 

8.  Планування та підготовка до проведення залікових  уроків. 6 

9.  
Планування та підготовка до проведення позакласного навчально-

виховного заходу з фізики. 
6 
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10.  Вивчення досвіду роботи вчителів фізики та кращих вчителів школи  8 

11.  
ООзнайомлення з науково-методичною літературою з питань 

інноваційних   технологій при викладанні фізики. 
6 

12.  
 Збирання, узагальнення та систематизація науково-теоретичного 

матеріалу за темою магістерської    роботи  з методики фізики. 
6 

13.  Ознайомлення і аналіз системи виховної роботи навчального закладу. 6 

14.  Ознайомлення і аналіз системи виховної роботи класного керівника. 6 

15.  
Планування та підготовка до проведення  пробних класних виховних 

заходів. 
6 

16.  
Планування та підготовка до проведення  залікового класного 

виховного заходу 
6 

17.  
Узагальнення матеріалу для написання психолого-педагогічної 

характеристики класу.  
6 

18.  Підготовка матеріалів до виступу на класних батьківських зборах. 4 

19.  Підготовка матеріалів з професійної орієнтації учнів. 4 

20.  
Оформлення звітної документації. Написання звіту роботи студента-

практиканта. Підготовка презентація результатів практики на 

підсумковій конференції. 

4 

 Разом 118 

 

7. Методи контролю діяльності студента-практиканта 

Систематичність контролю реалізується в наступних видах:  

- поточний контроль, який здійснюється для визначення рівня сформованості окремої 

навички або вміння у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час 

проходження практики;  

- підсумковий контроль, який реалізується після виконання магістрантом усіх завдань 

відповідно до плану педагогічної практики.  

Кожний з видів контролю виконує усі функції, властиві контролю, але залежно від його 

виду та чи інша функція має особливе значення і виступає домінуючою.  

Підсумковий контроль. 
      1. Основна форма підсумків педагогічної практики – письмовий звіт. 

      2. Звіт з практики захищається студентом на підсумковій конференції з педагогічної 

практики. 

       3.Підсумкову кількість балів, яку одержує студент-практикант з педагогічної практики 

мають такі складові: 

- кількість балів від керівника бази практики (за характеристикою вчителя фізики, 

класного керівника); 

- попередня кількість балів за звіт   від методиста кафедри фізики; 

- попередня кількість балів за звіт   від методиста кафедри  педагогіки; 

- кількість балів за звіт   під час захисту на підсумковій конференції з педагогічної 

практики.  

8.   Критерії оцінки діяльності студентів під час педагогічної  практики 
Діяльність студента впродовж проходження педагогічної практики оцінюється відповідно до: 

- завдань конкретного етапу практики та його місця в системі практичної підготовки до 

навчально-виховної роботи студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів ―Магістр‖ ; 

- вимог сучасної школи щодо запровадження принципів, форм і методів організації навчально-

виховного процесу; 

- психолого-педагогічної структури діяльності вчителя та її головних функцій: гностичної, 

конструктивної, організаторської та комунікативної. 



13 

 

 

Згідно з головними функціями педагогічної діяльності оцінюються такі уміння та навики 

студентів-практикантів: 

- методично правильно аналізувати всі форми навчальної та виховної роботи (гностична 

функція); 

- планувати майбутню діяльність, систему та послідовність дій вчителя та учнів, шляхи 

досягнення результатів педагогічної взаємодії (конструктивна функція); 

- організовувати колективну діяльність з учнями, спрямовану на досягнення поставленої мети 

(організаторська функція); 
- налагоджувати контакт, педагогічно доцільні взаємини з учнями (комунікативна функція). 

     90 - 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли:  

- навчально-виховна робота здійснена студентом на високому рівні (допускається не 

більше 10% оцінок «добре» за проведені заняття, за умови відмінної характеристики 

особистості студента-практиканта керівником практики/методистом; 

- студент проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних 

видів роботи у вищій школі, знає і вміє застосувати у навчально-виховному процесі 

сучасні педагогічні технології і нові інформаційні засоби навчання, користується 

повагою та авторитетом серед студентів, викладачів, методистів, керівників 

педпрактики;  

- здав у визначений термін правильно оформлену документацію;  

- склав на високому науково-методичному рівні іспит з педагогічної практики. 

     82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли:  

- навчально-виховна робота проведена студентом на достатньому рівні (допускається 

не більше 10% оцінок «задовільно» за проведені  заняття і виховні заходи, за умови 

доброї характеристики особистості студента-практиканта керівником 

практики/методистом;  

- студент допустив деякі методичні помилки у навчально-виховному процесі, але зміг 

самостійно їх виправити або пояснити їх причину під час аналізу заняття;  

- у ході педпрактики студент-практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи;  

- про його педагогічну діяльність добре відгукувалися студенти, методисти;  

- здав у визначений термін правильно оформлену документацію;  

- склав на високому науково-методичному рівні іспит з педагогічної практики. 

    75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли:  

- навчально-виховна робота проведена на достатньому рівні (допускається не більше 

25% оцінок «задовільно» за проведені заняття і виховні заходи, при добрій 

характеристиці особистості студента-практиканта керівником/ методистом;  

- студент допустив незначні методичні помилки у навчально-виховному процесі, проте 

не завжди зміг самостійно їх виправити або пояснити в процесі аналізу заняття їх 

причину;  

- у ході педпрактики студент-практикант був дисциплінованим, виконавчим, 

самостійним, критичним на всіх ділянках роботи: одержав добрі відгуки студентів,  

методистів, керівника практики;  

- здав вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і 

поправки за вказівкою групового керівника педпрактики;  

- склав на достатньому науково-педагогічному рівні іспит з педагогічної практики. 

     69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли: 

- навчально-виховна робота проведена на задовільному рівні (не допускається 

підсумкове оцінювання за проведені  заняття оцінкою «незадовільно»); 

- студент проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо 

самостійний та ініціативний;  

- загальна характеристика діяльності студента-практиканта, керівника педпрактики – 

«задовільна»;  
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- із невеликим запізнення здав документацію;  

- склав на задовільному науково-методичному рівні іспит з педагогічної практики. 

     60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться студенту в тому випадку, коли:  

- навчально-виховна робота проведена на задовільному рівні (переважають задовільні 

оцінки за всі види роботи. Однак не допускається підсумкове оцінювання занять  

оцінкою «незадовільно»);  

- проявив себе як недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний;  

- загальна характеристика діяльності у вищій школі студента-практиканта з боку 

керівників педпрактики – «задовільна»;  

- здав невчасно документацію, яка потребує доповнень і поправок;  

- склав на низькому науково-методичному рівні іспит з педагогічної практики. 

     35 – 59 балів – Fx («незадовільно»). ставиться студенту в тому випадку, коли:  

- відсутня систематичність у роботі студента; 

- виконав на низькому професійно-педагогічному рівні навчальну, виховну, методичну 

роботу, передбачену програмою з педпрактики; 

- допускав помилки, пов'язані зі знанням навчального предмета, методикою 

проведення занять у  школі; 

- виконував дії у навчально-виховному процесі без достатнього теоретичного 

усвідомлення, копіюючи  методиста, студентів; 

- отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при складанні іспиту за 

практику, але за певних умов може повторно пройти педагогічну практику і отримати 

позитивну оцінку; 

- здав документацію з великим запізненням, допустивши при цьому значні помилки в її 

оформленні. 

      0 – 34 балів – F («незадовільно»). Студент не виконав програми практики і отримав 

незадовільну оцінку при складанні іспиту за практику. Не здав документації. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти  під час  

проходження педагогічної практики за видами основної діяльності. 

 
№ з/п Види діяльності К-сть балів 

1 Зміст і проведення студентами  залікових  уроків з 

фізики 

0-30 

2 Зміст і проведення студентами позакласного 

навчально-виховного заходу з фізики. 

0-10 

3 Зміст і виконання студентами індивідуальних 

творчих завдань (збирання, узагальнення та 

систематизація практичного матеріалу для написання 

методичного розділу магістерської роботи).  

0-5 

4 Зміст і проведення студентами залікового класного 

виховного заходу. 

0-15 

5 Зміст щоденника психолого-педагогічних 

спостережень та характеристики класу. 

0-10 

6 Зміст і проведення класних батьківських зборів. 0-10 

7 Зміст і проведення заходу з професійної орієнтації 

учнів. 

0-5 

8 Зміст письмового звіту з педагогічної практики.  0-10 

9 Захист звітуз педагогічної  практики 0-5 

 Разом: 0-100 
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10. Методичне забезпечення 

        Для навчально-методичного забезпечення  проходження студентами педагогічної 

практики необхідно мати: 

       1.  базови середні навчальні заклади м. Харкова, або у закладах освіти за місцем 

проживання, або працевлаштування студентів, які мають відповідати вимогам програми. 

       2. перелік базових закладів освіти (БЗО) визначається за рекомендацією міського 

(обласного) управління освіти, погодженням із ректоратом та фізико-математичним  

факультетом  університету і за згоди самого БЗО. 

          Головні критерії вибору БЗО університету: 

       • входження у навчально-виховний комплекс університету; 

       • спеціалізація закладу освіти відповідно до напряму підготовки  вчителя фізики в 

університеті; 

       • можливість забезпечення належних умов для якісного проходження педагогічної 

практики (інноваційний характер закладу освіти, наявність висококваліфікованого 

педагогічного персоналу, достатня матеріально-технічна база,); 

       • відкритість закладу освіти, налаштованість його колективу 

на поширення кращого педагогічного досвіду. 
 

5. Інформаційні джерела  

Блок: навчально-методична робота. 

1. Атаманчук П. С. Дидактика физики / П. С. Атаманчук, П. И. Са- мойленко. — М.: РИО 

МГУ, 2006. — 245 с. 

2. Бабенко О. К. Методика викладання коливальних і хвильових явищ / О. К. Бабенко. — К.: 

Рад. шк., 1958. — 258 с. 

3. Бугайов О. І. Вивчення атомної та ядерної фізики в школі / О. І. Бугайов. —К.: Рад. шк., 

1982. — 158 с. 

4. Гончаренко С. У. Фізика, 10 клас / С. У. Гончаренко. — К.: Освіта, 2002. — 319 с. 

5. Гончаренко С. У. Фізика, 11 клас / С. У. Гончаренко. — К.: Освіта, 1995. — 295 с. 

6. Демонстрационный эксперимент по физике. Колебания и волны. Оптика. Физика атома : 

пособие для учителей / под ред. А А. Покровского. — Изд. 3-є, перераб. — М. : 

Просвещение, 1979. — Ч. 2. — 287 с. 

7. Державний стандарт базової і повної середньої освіти // Фізика та астрономія в школі. — 

2004. — № 3. 

8. Коршак Є. В. Методика і техніка шкільного фізичного експерименту : практикум / Є. В. 

Коршак, Б. Ю. Миргородський. — К.: Вища школа. — 1981. — 280 с. 

9. Коршак Є. В. Коливання і хвилі / Є. В. Коршак. — К. : Рад. шк., 1974. —120 с. 

10. Коршак Є. В. Фізика, 10 кп. : підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. 

Коршак, 0.1. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К.: Генеза, 2010. — 296 с. 

11. Коршак Є. В. Фізика, 11 кп.: підручник для загальноосвітніх навчальних закладів / Є. В. 

Коршак, О. І. Ляшенко, В. Ф. Савченко. — К. : Генеза, 2011. — 288 с. 

12. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Коливання і хвилі : 

посібник для вчителів / Б. Ю. Миргородський, 

13. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Механіка : посібник для 

вчителів / Б. Ю. Миргородський, В. К. Шабаль. — К.: Рад. шк., 1980. — 144 с. 

14. Миргородський Б. Ю. Демонстраційний експеримент з фізики. Молекулярна фізика : 

посібник для вчителів / Б. Ю. Миргородський, В. К. Шабаль. — К.: Рад. шк., 1982. — 140 с. 

15. Навчальні програми з фізики для старшої школи // Фізика та астрономія в школі. — 

2010. — № 1. 

16. Освітні технології / за ред. О. М. Пєхоти. — К. : А.С.К., 2002. — 256 с. 

17. Пометун О. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання / О. Пометун, Л. 

Пироженко. — К.: А.С.К., 2005. — 192 с. 

18. Савченко В. Ф. Вивчення електромагнетизму в середній школі / В. Ф. Савченко. — К.: 
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Рад. школа, 1985. — 127 с. 

19. Савченко В. Ф. Методика навчання фізики в середній школі. (Загальні питання) / В. Ф. 

Савченко. — Чернігів : РВВ ЧДПУ, 2003. — 100 с. 

INTERNET – ресурси (Основні Web-сторінки в INTERNET). 
1. http://fizik.bos.ru/ - Сайт посвящен курсу физики общеобразовательной школы.  

2. http://physicomp.lipetsk.ru/ - Электронный журнал "Физикомп" - Материалы для изучения 

физики. 

3. http://xpt.narod.ru/ - Проверка знаний учащихся по школьному курсу физики. 

Блок: виховна робота. 

1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] //Законодавство України, 2017. – 

  № 38-3. –   Режим доступу до джерела: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

2. Кондрашова Л.В., Лаврентьєва О.О., Зеленкова Н.І. Методика організації виховної 

роботи в сучасній школі : навч. посіб. Кривий Ріг: КДПУ, 2008. 187 с. 

3. Лозова В.І. Теоретичні основи виховання і навчання: навч. посібник для студентів 

пед. навч. закладів. 2-е вид., випр. і доп.  Харків, 2002.  400 с. 

4. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних 

закладів України: затв. наказом МОНМСУ від 31.10.2011 № 1243. URL: 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/24565/. 

5. Педагогічна майстерність учителя: навч. посібник / за ред. В.М. Гриньової, 

С.Т. Золотухіної. Харків, 2006. 224 с. 

6. Педагогічна практика "Пробні  уроки" навч.-метод. посіб. / [І.С. Руснак, М.Г. Іванчук, 

Т.Д. Федірчик та ін.] ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. Чернівці, 2006.  159 с. 

7. Положення про класного керівника навчального закладу системи загальної 

середньої освіти : затв. наказом МОНУ від 06.09.2000 № 434 та зареєстр. в Міністерстві 

юстиції України 26.09.2000 за № 659/4880. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0659-00. 

8. Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: затв. 

наказом МОНУ від 20.07.2004 № 601 та зареєстр. в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 

за № 1121/9720. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1121-04. 

9. Рибалко Л. С., Р. І. Черновол-Ткаченко, Т. В. Куценко. Акмеологічні засади 

професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх 

навчальних закладів : колективна монографія. Харків. 2017. 128 с. (Бібліотека журналу 

«Управління школою»; Вип. 7 (174)). 

10. Щодо планування роботи класного керівника навчального закладу системи 

загальної середньої освіти: лист МОНУ від 14.08.2008 № 1/9-520. URL: 

http://education.km.ua/?dep=page&dep_up=0&dep_cur=143. 
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