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ВСТУП  

Педагогічна практика є важливою частиною підготовки студентів-філософів до одного з 
основних напрямів діяльності після закінчення університету — педагогічної. Саме тому вона 
проводиться у два етапи для різних кваліфікаційних рівнів: бакалаврів і спеціалістів (магістрів). 
На першому етапі для отримання диплому бакалавра студенти-філософи IV курсу денної форми 
навчання і V курсу заочної форми навчання проходять педагогічну практику на базі середніх 
навчальних закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій) і вищих навчальних закладів І і II рівня 
акредитації, у яких викладається цикл філософських дисциплін.  

Другим етапом стає педагогічна практика у ВНЗ для майбутніх спеціалістів і магістрів. 
Проводиться вона для студентів V курсу денної форми навчання і VI курсу заочної форми 
навчання на базі Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова.  

Методичною, основою для проходження педагогічних практик є курси: "Основи педагогіки", 
"Психологія", "Риторика", "Основи педагогіки вищої школи", "Методика викладання філософії", 
"Методика викладання філософії у ВНЗ". Керують практикою найбільш досвідчені викладачі 
кафедр філософського факультету.  

У проведенні практики на першому етапі приймають участь педагоги базових навчальних 
закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і вищих навчальних закладів І і ІІ рівня акредитації). Крім того, 
в організації й проведенні педагогічних практик приймають участь викладачі кафедри 
педагогіки.  

Тому кожна практика складається з двох частин: учбово-виховної й психолого-педагогічної. 
Першу частину контролюють викладачі кафедри філософії, другу — викладачі кафедри 
педагогіки.  

Розподіл студентів-практикантів між викладачами-керівниками на філософському факультеті 
здійснюється у відповідності до спеціалізацій студентів у рамках планового учбового 
навантаження викладачів із врахуванням побажань студентів. У разі перевищення планової 
кількості практикантів у викладача їх відбір проводиться на основі академічних рейтингів 
студентів. За можливістю, студенти-практиканти проходять педагогічну практику у викладачів, 
які являються керівниками їх кваліфікаційних і дипломних робіт.  

Практика проводиться у відповідності з учбовим планом факультету у визначений час. 
Перенесення часу проходження практики окремими студентами може бути здійснено у 
виключному випадку за наказом ректора з документальним підтвердженням такої необхідності.  

Практиканти-бакалаври проходять практику тільки у тих навчальних закладах (школах, ліцеях, 
гімназіях і вищих навчальних закладах І і II рівня акредитації), із якими університет ім. І.І. 
Мечникова уклав попередню угоду про проведення практики, і які включені до наказу ректора 
про проведення практики.  

Педагогічна практика для спеціалістів і магістрів проводиться на базі Одеського національного 



університету ім. І.І. Мечникова. Проходження практики в інших ВНЗ України не можливо із-за 
неможливості відповідного контролю.  

За підсумками проходження кожної педагогічної практики виставляється диференційний залік 
викладачами філософського факультету, що керували практикою та викладачем кафедри 
педагогіки.  

Практика студентів філософського факультету проходить під контролем Учбового відділу 
нашого університету у відповідності з положенням про практику студентів у вищій школі.  

УЧБОВО-ВИХОВНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ  

1. Мета й задачі практики студентів-бакалаврів.  

1.1. Основна мета педагогічної практики студентів-філософів, які отримують кваліфікаційний 
рівень бакалавра, є оволодіння навичками й умінням педагогічної роботи в середніх навчальних 
закладах (школах, ліцеях, гімназіях і вищих навчальних закладах І і II рівня акредитації),  

1.2. До числа основних задач практики відносяться:  

 знайомства з особливостями педагогічної діяльності в середніх навчальних 
закладах (школах, ліцеях, гімназіях і вищих навчальних закладах І і II рівня 
акредитації);  

 оволодіння навичками роботи з підлітковою аудиторією;  
 оволодіння методикою викладання філософських дисциплін для учнів середніх 
навчальних закладів (школах, ліцеях, гімназіях і вищих навчальних закладах І і II 
рівня акредитації);  

 надбання навичок із практичного застосування теоретичних знань у ході виховної 
роботи з підлітками.  

2.0РГАНІЗАЦІЯ Й ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ БАКАЛАВРІВ  

2.1. Педагогічна практика для студенгів бакалаврів проводиться на базі середніх навчальних 
закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і вищих навчальних закладах І і II рівня акредитації), із якими 
ОНУ ім. І.І. Мечникова укладає попередню угоду.  

Термін проходження практики для студентів-бакалаврів:  

 IV курсу денної форми навчання у ІІ семестрі з 1-го по 5-й тиждень;  
 V курс заочної форми навчання у II семестрі з 11-го по 16-й тиждень.  

2.2. Підставою для проведення практики є наказ по університету ім. І.І. Мечникова. До нього 
входять тільки ті студенти, які до моменту проходження практики не мають академічної 
заборгованості.  

У наказі вказується:  

 тимчасові рамки практики;  
 розподіл студентів між викладачами філософського факультету у відповідності 
до планового навантаження;  

 розподіл студентів за базами практики;  

Відповідні накази виходять і на базах практики. У цих наказах указують:  

 призначення викладачів - керівників практикою зі сторони середніх навчальних 
закладів (шкіл, ліцеїв, гімназій і вищих навчальних закладах І і II рівня 



акредитації);  
 розподіл студентів-філософів між цими викладачами (не більш 7 студентів на 
кожного викладача);  

 призначення класних керівників (до класного керівника прикріплюється не більш 
2-х студентів)  

2.3. У перший день практики проводиться вступна установча конференція. На ній повинні бути 
присутні всі студенти-практиканти, керівники практики з боку філософського факультету й 
кафедри педагогіки, а також викладачі — керівники практики з баз практики. На конференції 
студенти знайомляться з метою, задачами практики, її змістом, отримують призначення на бази 
практики і разом із керівниками складають індивідуальні графіки практики.  

2.4. Практика студентів-бакалаврів проходить у три етапи. Етап перший — пропедевтичний. На 
цьому етапі проходить знайомство студентів-практикантів з особливостями учбового процесу на 
базах практики. Студенти знайомиться з аудиторією, у якій вони будуть проводити учбові та 
виховні заняття, відвідують навчальні заняття викладачів-керівників на базі практики. 
Складається графік занять, які будуть проводиться студентами-практикантами за курсами 
філософських дисциплін (не менш 2-3-х занять) та визначається їх тематика. Визначається і 
характер виховної роботи студентів-практикантів, яку вони будуть проводить серед учнів.  

Вона може включати в себе:  

 аудиторну роботу, у формі філософських дискусій, кружків, організації вечорів 
та творчих виставок;  

 позааудиторну роботу - таку, як відвідування музеїв, виставок, культурних 
центрів, зустрічей з інтересними людьми.  

За рішенням керівництва філософського факультету виховна робота може проводитися як 
профорієнтаційна робота з молоддю, та організація Днів відкритих дверей філософського 
факультету.  

Другий, основний етап практики, включає у себе підготовку студентів-практикантів до 
проведення навчальних занять за курсами філософських дисциплін та їх проведення. При 
цьому, викладачі-керівники практики на базах повинні надавати допомогу студентам у 
складанні планів-конспектів навчальних занять. У цих планах повинна бути відображена 
специфіка навчальних занять серед підліткової молоді.  

Викладачі філософського факультету також контролюють підготовку повного комплексу 
учбово-методичного забезпечення занять та їх проведення.  

Обов'язковою вимогою практики є те, що студенти повинні відвідувати заняття своїх 
однокурсників у відповідності з графіком та приймати участь в обговоренні цих занять.  

На протязі основного етапу проходження практики студенти проводять і позакласні заходи, 
контроль за якими здійснюється як викладачами філософського факультету так і викладачами 
кафедри педагогіки.  

На третьому, заключному етапі практики студенти готують звіт про практику та захищають його 
на заключній конференції. На конференції повинні бути присутні керівники практики зі сторони 
філософського факультету та кафедри педагогіки.  

Викладачі з баз практики на звітну конференцію представляють характеристики на кожного 
студента-практиканта.  

На конференції аналізують характер проходження практики, підводять підсумки, дається оцінка 
роботі кожного практиканта. На основі цього студенту-практиканту виставляється диферен-
ційований залік.  

2.5. Студентам-бакалаврам на звітній конференції необхідно здати керівнику практики з боку 



філософського факультету  

таку документацію:  

 плани-конспекти проведених навчальних занять, підписаних викладачами з баз 
практики (не менш 3-х);  

 конспект аудиторних або позааудиторних виховних заходів;  
 звіт о взаємовідвідуванні згідно графіку;  
 загальний звіт про проходження практики, підписаний усіма викладачами, які 
керували практикою.  

3. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-СПЕЦІАЛІСТІВ ТА СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ  

3.1. Основною метою педагогічної практики студентів-філософів, які отримують кваліфікаційний 
рівень спеціаліста або магістра є закріплення навичок педагогічної практики, здобутих при 
отриманні кваліфікації бакалавра, і здобутті знань та умінь необхідних для роботи у ВНЗ III і IV 
рівня акредитації.  

3.2. До числа основних задач практики відносяться:  

 знайомство з особливостями ВНЗ III і IV рівнів акредитації;  
 оволодіння навичками роботи зі студентською аудиторією;  
 оволодіння методикою читання лекцій, семінарських занять за філософськими 
дисциплінами;  

 надбання навичок зі практичного застосуванні теоретичних знань у ході виховної 
роботи із студентами ВНЗ III і IV рівня акредитації;  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІСТІВ ТА МАГІСТРІВ  

4.1. Педагогічна практика для студентів спеціалістів і магістрів проводиться на базі ОНУ ім. І.І. 
Мечникова. Термін проходження практики;  

 студентів-спеціалістів V курсу денної форми навчання - І семестр із 11 до 18 
тижня;  

 студентів-спеціалістів VI курсу заочної форми навчання -І семестр із 3 по 10 
тиждень;  

 студентів-магістрів V курсу денної форми навчання - II семестр з 1 по 6 тиждень;  
 студентів-магістрів VI курсу заочної форми навчання - І семестр з 3 по 9 
тиждень.  

4.2. Основою для проведення практики є наказ по університету ім. І.І. Мечникова. До нього 
включаються тільки ті студенти, які до моменту проходження практики не мають академічної 
заборгованості.  

Накази про практику студентів-спеціалістів та студентів-магістрів виходять окремо. В цих 
наказах указуються:  

 термін проведення практики;  
 розподіл студентів між викладачами філософського факультету;  

4.3. У перший день практики проводиться установча конференція. На ній повинні бути присутні 
всі студенти-практиканти, керівники практики зі сторін філософського факультету та кафедри 
педагогіки. На конференції студенти знайомляться з цілями, задачами практики, її змістом, 
складають графік проведення навчальних занять за філософськими дисциплінами та виховними 



заходами.  

4.4. Практика студентів-спеціалістів та студентів-магістрів проходить у три етапи.  

Етап перший — пропедевтичний. На цьому етапі студенти проходять знайомство з 
особливостями учбового процесу у ВНЗ та роботі кафедр. При цьому, якщо студенти-спеціалісти 
знайомляться з роботою методистів кафедр та роботою в бібліотеці, то студенти-магістри, які 
після закінчення університету можуть працювати викладачами гуманітарних кафедр у ВНЗ, 
знайомляться із складанням Індивідуального плану викладача кафедри, особливостями його 
наукової, методичної та організаційної роботи. За час практики студенти-магістри також 
здобувають навички складання навчальних програм за курсами філософських дисциплін. На 
першому етапі студенти також знайомляться і зі студентською аудиторією, у якій вони будуть 
проводити учбові ті виховні заняття, відвідують учбові заняття викладачів, що керують їх 
практикою.  

Другий, основний етап, практики включає підготовку планів-конспектів навчальних занять та їх 
методичного забезпечення. Студентами-спеціалістами проводяться семінарські заняття (не 
менш 3-х) згідно встановленого графіку. Студентами-магістрами проводяться не тільки 
семінарські, але і лекційні заняття (не менш 3-х). На заняттях студентів-практикантів ттовинні 
бути присутні викладачі — керівники практики філософського факультету й викладачі кафедри 
педагогіки, а також однокурсники (відповідно графіку взаємовідвідування). Після кожного 
проведеного практикантом заняття має проводитись детальне обговорення, яке повинно 
виявити всі переваги й недоліки проведеного заняття.  

Крім вищенаведеного, в основний етап практики входить завдання проведення виховних 
заходів у студентських трупах і потоках.  

Аудиторні форми виховної роботи можуть включати:  

 організацію філософських диспутів, гуртків;  
 організацію поетичних вечорів і творчих виставок;  
 перегляд і обговорення художніх і наукових фільмів, а також телепрограм;  
 організацію для студентів зустрічей з вченими й творчими працівниками;  

Позааудиторна робота передбачає організацію з боку студентів-практикантів:  

 відвідування театрів, музеїв, виставок, концертів;  
 відвідування культурних центрів (Центру української культури, Грецького 
центру, Центру Баварської культури, Центру ісламської культури, 
Реабілітаційного центру та ін.)  

 відвідування різних творчих союзів (Союзу письменників, Союзу театральних 
діячів, Союзу журналістів, Союзу кіножурналістів);  

За рішенням керівництва філософського факультету виховна робота може проводитись як 
профорієнтаційна робота з молоддю та організація Днів відкритих дверей філософського 
факультету. Виховною роботою може вважатися також участь у команді КВВ.  

На третьому, заключному етапі практики студенти готують звіт про практику й захищають його 
на підсумковій конференції. На конференції повинні бути присутні керівники практики зі 
сторони філософського факультету й кафедри педагогіки.  

На конференції дається оцінка роботи кожного практиканта. На основі цієї оцінки студентам 
виставляється диференційований залік.  

4.5. Студенти-спеціалісти й студенти-магістри повинні здати викладачам філософського 
факультету, що керують практикою, наступну документацію:  

 плани-конспекти лекцій та семінарських занять;  



 конспект аудиторних або позааудиторних виховних заходів;  
 звіт про взаємовідвідування згідно графіку;  
 звіт про проходження практики в цілому, підписаний усіма викладачами, які 
керували практикою.  

5. ПРАВА СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ:  

Студенти мають право на консультативну допомогу викладачів університету та вчителів, 
викладачів базових навчальних закладах.  

Користуватися аудиторіями, бібліотекою, методичною літературою, наочністю базового 
навчального закладу.  

За домовленістю з класним керівником (куратором) пропонувати свої ідеї щодо змісту й форми 
проведення залікового виховного заходу, а також проводити індивідуальні бесіди, анкетування 
і таке інше зі студентом, на якого складається психолого-педагогічна характеристика.  

Приймати участь у виховних заходах, що відбудуться в період педагогічної практики, в 
батьківських зборах та інше.  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ЧАСТИНА ПРАКТИКИ  

Практика готує студентів до педагогічної діяльності, професійного спілкування зі студентами 
(учнями), виконання обов'язків класного керівника у середніх (ліцеях, гімназіях, школах) та 
вищих навчальних закладах (ВНЗ) І-ІІ-го рівнів акредитації, а також знайомство з роботою 
куратора студентської групи у ВНЗ Ш-ІУ-го рівня. Крім того, в цю частину педагогічної практики 
входить проведення виховних заходів та вивчення особистості студента (учня).  

В період проходження практики студенти спираються на знання, отримані в курсах "Основи 
педагогіки", "Психологія", "Риторика", ''Основи педагогіки вищої школи", "Методика викладання 
філософії", "Методика викладання філософії у ВНЗ".  

Метою цієї частини практики є прилучення студентів до педагогічної діяльності; ознайомлення з 
досвідом виховної роботи у навчальних закладах та плануванням цієї роботи; закріплення 
знань, умінь та навичок професійно-педагогічної діяльності Основними завданнями практики є:  

1. Знайомство з особливостями педагогічної професії.  
2. Закріплення теоретичних знань, умінь та навичок з курсів "Психологія", "Основи 

педагогіки", "Основи педагогіки вищої школи" у практичній діяльності 
студентів-практикантів.  

3. Закріплення педагогічних умінь та навичок.  
4. Оволодіння методикою виховної роботи; виконання обов'язками класного 

керівника (куратора ) студентської групи;  
5. Практичне оволодіння методами вивчення особистості студента (учня).  

Студент-практикант повинен скласти конспект та провести один заліковий виховний захід у 
присутності класного керівника (куратора), керівника психолого-педагогічною частиною 
практики; провести вивчення та скласти психолого-педагогічну характеристику особистості 
студента (учня), скласти план виховної роботи з групою (класом) на період практики.  

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-БАКАЛАВРІВ IV КУРСУ  

Етапи проходження практики: 

1. Пропедевтичний: протягом тижня студенти знайомляться із системою виховної роботи 
навчального закладу, зустрічаються з директором, завучем, організатором виховної роботи, 
класним керівником, викладачами та одержують розподіл за класами як помічники класних 



керівників, вибирають старосту групи. Вони вивчають план виховної роботи класного керівника 
та складають свій план проведення виховної роботи, відвідують уроки та позакласні заходи з 
метою ознайомлення з учнями та спостереженням за окремим учнем (студентом) із метою 
складання психолого-педагогічної характеристики на нього. Визначають з класним керівником 
тему залікового виховного заходу та починають збирати матеріали, працювати з активом класу 
(групи), щодо підготовки цього заходу. Ведуть щоденник практики.  

2. Основний етап. На цьому етапі студенти розробляють та проводять за планом виховні 
заходи, складають конспект залікового виховного заходу та оформлюють за схемою (дивись 
додаток 3). Досліджують особистість учня (студента) і складають психолого-педагогічну 
характеристику на нього (дивись додатки 1, 2). Студенти на цьому етапі активно спілкуються з 
учнями, проводять бесіди з класним керівником, якщо треба, спілкуються і з батьками, 
відвідують батьківські збори, класні години. Спілкуються з керівником університету з 
психолого-педагогічного циклу, який відвідує й аналізує виховну роботу практиканта, дає 
індивідуальні та групові консультації. Відвідують виховні заходи, що проводять інші 
практиканти та консультації керівників практики.  

3. Заключний етап. За цей період студенти повинні обов'язково захисти звітну документацію з 
педагогічної практики.  

Керівнику психолого-педагогічної частини практики необхідно здати таку документацію: 1. 
Фрагмент плану класного керівника за період практики. 2. Конспект виховного залікового 
заходу з підписом класного керівника. 3. Психолого-педагогічну характеристику на учня з 
підписом класного керівника та додатками з опитувальними листами за відповідними 
методиками дослідження особистості. 4. Звіт студента про роботу за період педпрактики.  

ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛІСТІВ І МАГІСТРІВ  

Етапи проходження практики: 

1. Пропедевтичний. Студенти складають графік своєї роботи на період педагогічної практики; 
починають працювати з куратором студентської групи з метою вивчення того, як він планує 
роботу з групою; вивчають інтереси студентів та планують заліковий виховний захід; 
спостереження за студентом із метою написання психолого-педагогічної характеристики.  

2. Основний етап. Студенти детально знайомляться з досвідом роботи куратора зі студентською 
групою та її плануванням та організацією цієї роботи на факультеті, кафедрі. Планують і 
проводять заліковий виховний захід (колективну творчу справу) та оформлюють конспект за 
схемою (додаток 3). Проводять дослідження за особистістю студента та оформлюють 
психолого-педагогічну характеристику на нього. Відвідують залікові заходи у інших студентів-
практикантів аналізують їх.  

3. Заключний етап. Студенти захищають звітну документацію. Крім того, студенти приймають 
участь у звітній конференції на факультеті і складають залік.  

Керівнику психолого-педагогічної частини практики необхідно здати: 1. Фрагмент плану 
виховної роботи куратора (за період практики). 2. Психолого-педагогічну характеристику 
студента з підписом куратора та протоколами опитування. З Конспект виховного залікового 
заходу з підписом куратора (Додаток 3). 4. Звіт студента про виконану роботу в період 
педпрактики.  

КОНТРОЛЬНІ ЗАХОДИ  

Контрольні заходи у період педпрактики включають поточний контроль та проведення 
диференційованого заліку. Оцінка з педагогічної практики складається: з оцінки керівника 
факультету, керівника психолого-педагогічної частини практики та базового навчального 
закладу (окрему оцінку виставляє викладач чи вчитель, а окрему - класний керівник, куратор).  
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Додаток 1 

ОРІЄНТОВАНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ТА НАПИСАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА НЬОГО  

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Для одержання найбільш вірної інформації студенти можуть використовувати такі методи 
дослідження як:  

1. Педагогічне спостереження.  
2. Бесіди з учнем, вчителями, батьками, класним керівником, друзями.  
3. Вивчення шкільної документації..  
4. Вивчення продуктів діяльності (контрольні роботи, твори).  
5. Елементи природного експерименту.  
6. Анкети, тести.  
7. Експертні оцінки.  

При вивченні особистості необхідно проаналізувати та описати такі умови (фактори):  

1. Зовнішні - сім'я, друзі, класний колектив, позашкільні контакти.  
2. Особистісні особливості учня: здібності, темперамент, характер, знання, уміння, 

навички.  

У зв'язку з тим, що у курсі "Основи педагогіки" розглядалась тема "Програма й методи вивчення 
особистості" студенти повинні мати рекомендовані методики вивчення особистості учня 
(студента). Крім того, керівник практики проводить консультації у період практики з цього 
питання.  

І. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

1. Біографічні відомості Прізвище та ім'я учня (з етичних розумінь у психологічних 
дослідженнях додержуються конфіденційності, тому можна визначати 
ініціалами) його вік, в якому класі навчається. Стан здоров'я та загальний 
фізичний розвиток.  

2. Умови життя в сім'ї (її склад, соціальне й моральне становище, професія та 
освітній рівень батьків, житлові умови. Вплив батьків на учня, відношення до 
нього, положення у родині).  

II. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ 3 ОДНОКЛАСНИКАМИ ТА ВЧИТЕЛЯМИ  

1. Загальна характеристика класного колективу, місце учня у колективі, 
усвідомлення свого статусу (можна використовувати методику "Соціометрія").  

2. Характер відносин з однокласниками: з ким дружні відносини, чому; із яких 



причин і чому конфліктує? (можна використовувати методику К.Томаса по 
діагностиці схильності до конфліктної поведінки).  

3. Покажіть як складаються взаємини з хлопчиками, дівчатами.  
4. Виявіть особливості позитивної та негативної поведінки учня та форми їх прояву 

(можна використовувати методики:  
5. визначення рівня ставлення учня до вживання психотропних речовин; 

визначення в учнів ступеня ризику залучення Їх до вживання психотропних 
речовин).  

ІІІ. ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРУ Й ТЕМПЕРАМЕНТУ  

1. Тип і особливості темпераменту (за методикою Г.Айзенка). Прояв темпераменту 
в поведінці - стриманість, спокій, рухливість, агресивність та інше.  

2. Особливості характеру - цільний, суперечливий. Як відноситься до себе 
(самооцінка, вимогливість до себе): Відношення до батьків, членів родини, 
вчителів, класного колективу, друзів. Як виконує обов'язки в родині, школі. 
Відношення до праці, розуміння її необхідності; відношення до навчання та 
речей.  

3. Характеристика акцентуації характеру (за опитувальником Шмішека).  

IV .ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВОЇ СФЕРИ  

1. Вольові риси характеру: самостійність, цілеспрямованість, ініціативність, 
рішучість, витримка.  

2. Емоційні особливості характеру — емоційні особливості, зміст і спрямованість 
почуттів, стійкість емоцій, які емоції переважають, глибина переживань невдач 
та успіхів, схильність до стресів, культура емощй (можна використовувати 
методику виявлення переважаючих емоцій; САН-виявлення рівня емпатійності).  

V. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

1. Мотиваційна сфера особистості — мотиви й інтереси, їх спрямованість, ведучі 
інтереси.  

2. Рівень розвитку особистості. - здібності, рівень їх розвитку, характеристика; 
інтелектуальні властивості особистості (глибина, самостійність суджень та інше); 
обсяг і глибина знань, умінь, навичок (методика "Прості аналогії).  

3. Особливості: уваги (за тестом Бурдона), характер розвитку мимовільного та 
довільного запам'ятовування - заучує механічно або осмислено, чи володіє 
раціональними прийомами запам'ятовування, яка його швидкість та міцність, 
легкість відтворення, індивідуальні особливості пам'яті ( можна використовувати 
методики вивчення оперативної пам'яті; "Заучування 10 слів").  

4. Уміння вчитися (дотримання режиму дня, вміння самостійно працювати, 
контролювати себе та інше).  

5. Розвиток мови й культури мовної діяльності.  

VI. СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ. ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ  

1. Який вид праці приваблює?  
2. Як відноситься до праці?  
3. Професійні інтересі, здібності ("Карта Є.Климова").  



VII. СПРЯМОВАНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ  

1. Домінуючи потреби, переважні мотиви діяльності, ведучі інтереси.  
2. Система цінностей.  

VIII. ЗАГАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОПЧНІ ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

Визначення головних психолого-педагогічних завдань які стоять перед вчителем у його роботі з 
учнем; на які сторони виховання слід звернути увагу; що враховувати при індивідуальному 
підході до учня, як проводити педагогічну профілактику та інше.  

Психолого-педагогічна характеристика підписується класним керівником, оцінюється 
викладачем кафедри педагогіки чи психології і захищається не пізніше чим за 3 дні до 
закінчення педагогічної практики.  

Додаток 2 

СХЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОПЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТУДЕНТА  

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  

1. Прізвище, ім'я студента, або його ініціали.  
2. Родина (члени родини, що проживають зі студентом, умови проживання, 

взаємовідносини).  
3. Стан здоров'я студента.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТА  

1. Характеристика темпераменту (за методикою Айзенка).  
2. Особливості характеру, акцентуації ("Опитувальник Шмішека)..  

ХАРАКТЕРИСТИКА ЕМОЦІЙНО-ПОЧУТТЄВОЇ СФЕРИ :  

1. Вольові якості.  
2. Емоційна спрямованість. Почуття справедливості, такту і т.п.  
3. Переважаючі емоції. Зміни настроїв, способи переживання невдач. Уміння 

нейтралізувати, свої почуття (вивчати за методиками виявлення емоційної 
спрямованості, переважаючих емоцій, визначення рівня емпатійності та САН — 
визначення самопочуття, активності, настрою).  

ОСОБИСТІСТЬ СТУДЕНТА В ГРУПІ :  

1. Положення (статус) студента в групі  
2. Яку роль виконує у навчальній, трудовій діяльності:  

ініціатор, організатор, виконавець.  
3. Чи виконує якісь суспільні доручення? Як сприймає критичні зауваження у свою 

адресу: доброзичливо, серйозно, байдуже, вороже.  
4. Чи виказує прагнення до взаємодії з іншими студентами в процесі навчальної 

діяльності?  
5. Емоційний стан при взаємодії у системі "студент — викладач", "студент - 

студент": "радість - засмученість, "інтерес -нудьга", "задоволення - не 
задоволення", "інтерес - байдужість", "упевненість — не упевненість" (можна 
використовувати методики "Соціометрія" , К.Томаса - діагностика схильності до 



конфліктної поведінки та методику вивчення рівня ставлення до вживання 
психотропних речовин).  

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТА  

1. Успішність із різних предметів. Спрямованість: домінуючи потреби, 
переважаючи мотиви діяльності, ведучі інтереси, схильності.  

2. Рівень розвитку особистості: здібності, їх характеристика;  
3. обсяг і глибина знань, умінь І навичок; інтелектуальні властивості особистості 

(глибина розуму, критичність, самостійність суджень, гнучкість розуму та інше).  
4. Проявлення у навчанні психологічних особливостей: уваги (зосередженість, 

сталість, розсіяність) - можна досліджувати за методикою "Коректурна проба" 
(тест Бурдона); рівня й характеру розвитку мимовільного та довільного 
запам'ятовування, особливостей пам'яті (за методикою "Заучування 10 слів"); 
мислення (за методикою "Прості аналогії");  

5. Уміння вчитися (дотримання режиму дня, вміння самостійно працювати).  
6. Розвиток та культура мовлення.  

ПРОФЕСІЙНІ ІНТЕРЕСИ  

1. Професійні інтереси, здібності, нахили.  
2. Відношення до праці у т.ч. до інтелектуальної.  
3. Рівень розвитку організаційних здібностей.  

ЗАГАЛЬНІ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ВИСНОВКИ  

Визначити основні психолого-педагогічні завдання щодо навчальної діяльності, загального 
розвитку, моральності студента. Особи увагу приділити індивідуальному підходу в спілкуванні, 
шляхам подолання труднощів, допомоги студенту.  

Характеристику склав Характеристику перевірив студент Дата  

Додаток З 

СХЕМА РОЗРОБКИ ТА ОФОРМЛЕННЯ ПОЗАКЛАСНОГО ВИХОВНОГО ЗАХОДУ  

(колективної творчої справи - КТС)  

ТИТУЛЬНИЙ ЛИСТ  

Захід проведено студентом-практикантом___групи філософського факультету 
______________________________  

(Прізвище, ім'я, по-батькові)  

_200__ р.  

І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАХОДУ  

1. Форма проведення ( класна година, бесіда, диспут).  
2. Тема.  
3. Обгрунтування необхідності його проведення, виходячи з особливості віку, 

зацікавленості учнів, рівня їх розвитку, вихованості, можливостей студентів-
практикантів, умов роботи.  



4. Виховна мета.  
5. Оформлення виховного заходу (об'яви, оформлення приміщення).  
6. Обладнання (ТЗН, наочність).  
7. Методичне оснащення (література, методичні розробки).  

II. ПЛАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ  

1. Попередні бесіди з класним керівником, заступником директора з виховної 
роботи, куратором групи.  

2. Виявлення інтересів та можливостей класу.  
3. Створення активу учнів по підготовці та проведенню заходу.  
4. Допомога активу у розподілі доручень та визначення напрямків підготовки 

заходу (підбір матеріалу, складання сценарію, оформлення, обладнання, 
репетиції).  

5. Оформлення сценарію  

ІІІ. ПЛАН ТА СЦЕНАРІЙ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ IV. АНАЛІЗ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ  

1. Аналіз готовності педагога або колективу вихованців до проведення заходу: як 
реалізовані мета й завдання; місце заходу в загальній системі виховної роботи.  

2. Аналіз процесу підготовки виховного заходу: роль класного керівника 
(куратора), учнівського (студентського) активу; забезпечення злагодженої роботи 
колективу; роль органів учнівського самоврядування; надання тактовної 
допомоги учням класним керівником; яка участь учнів; наскільки вірно 
розподілені обов'язки; строки підготовки.  

3. Аналіз проведення виховного заходу: як проведена організаційна частина 
(оформлення приміщень, обладнання, організованість, активність, майстерність 
учнів, дозування часу й раціональність використання врахування вікових 
особливостей, співпраця зі старшими учнями, батьками).  

4. Аналіз методики проведення заходу: оптимальність вибору форм, методів, змісту 
для проведення заходу та їх відповідність меті та завданням; роль педагога, 
учнівського активу, наявність елементів дискусії, відкритого обміну думками, 
рівень зацікав-леностІ учнів, Їх активності, самостійності, емоційності, 
естетичності, творчості, ініціативності (високий, середній, низький).  

5. Результати: досягнення мети, цілісність заходу, що вдалося краще, що гірше, 
загальні висновки та рекомендації. Конспект виховного заходу обов'язково 
візується класним керівником до його проведення.  

Програму та методичні вказівки підготували: 

Декан філософського факультету, доцент Чайковський О. В., Зам. декана зі практики 
філософського факультету Ушакова К. В., Доцент кафедри педагогіки Байдан М. А.  
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