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ВСТУП 

Педагогічна практика завершує підготовку вчителя за спеціальністю  

014 «Середня освіта (географія)» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр». 

Вона доповнює і поглиблює досвід викладання географії у загальноосвітній 

школі, отриманий студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» 

під час першої педагогічної практики на 4 курсі, а також формує практичні 

уміння з організації навчання економіки після вивчення дисципліни 

«Методика навчання економіки» та проведення науково-методичного 

дослідження. Друга педагогічна практика довершує формування основ 

педагогічної компетентності майбутнього учителя географії та економіки.  

 Практика триває 6 тижнів (з 01 вересня  по 12 жовтня) 11-го семестру 

навчання.  

Базами практики є  гімназії і ліцеї міста Львова та області, які мають 

сприятливу навчально-матеріальну базу з географії та вчителів високого 

кваліфікаційного рівня з цих предметів. Співпраця з базовими 

загальноосвітніми закладами здійснюється на підставі укладеної угоди між 

Львівським національним університетом  імені Івана Франка та Управлінням 

освіти Департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради.  

Перед початком практики на факультеті проводиться настановна 

нарада, у якій беруть участь студенти-практиканти та їх керівники від 

факультету та університету (кафедри психології та педагогічного 

факультету). На ній загальний керівник практики від факультету знайомить 

студентів та керівників з наказом ректора, вимогами щодо проходження 

практики, обов’язками студентів-практикантів та їх керівників.  

Основними обов'язками студентів-практикантів є: 

1. Розпочати і завершити практику у зазначений термін.  

2. Регулярно відвідувати базу практики для виконання визначених 

програмою практики завдань.  

3. Якісно виконувати усю роботу, передбачену програмою практики. 

Невиконання хоча б одного пункту програми є підставою для 

неатестації студента-практиканта. 

4. Дотримуватися правил внутрішнього розпорядку навчального 

закладу.  

5. Виконувати розпорядження адміністрації навчального закладу та 

керівників практики. 

6. Дотримуватися норм поведінки. 

7. Вчасно оформити документацію. 

8. Захистити звіт з практики на підсумковій конференції. 

 

Основними обов'язками керівника практики від університету є: 

1. Забезпечити практикантів скеруванням на практику. 

2. Спільно з керівником від бази практики забезпечити зустріч 

практикантів з керівництвом навчального закладу. 

3. Ознайомити студентів з метою та завданнями практики. 

4. Ознайомити студентів з правилами ведення документації. 



5. Допомогти укласти індивідуальний план практиканта, затвердити 

його та контролювати виконання. 

6. Проводити індивідуальні та групові консультації. 

7. Відвідувати залікові заходи студентів, керувати їх обговоренням. 

8. Спостерігати за проведенням емпіричних досліджень. 

9. Контролювати хід практики. 

10. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до 

професійної діяльності. 

11. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань 

практики. 

12. Подати письмовий звіт про керівництво практикою. 

 

Основними обов'язками керівника від бази практики є: 

1. Спільно з керівником практики від навчального закладу забезпечити 

зустріч практикантів з керівництвом бази практики. 

2. Ознайомити студентів-практикантів з базою практики. 

3. Ознайомити студентів-практикантів з правилами техніки безпеки та 

протипожежної безпеки на робочому місці. 

4. Допомогти укласти індивідуальний план практиканта та 

контролювати його виконання. 

5. Проводити індивідуальні та групові консультації. 

6. Відвідувати залікові заходи студентів, брати участь в їх обговоренні. 

7. Допомогти в організації проведення емпіричних досліджень. 

8. Контролювати хід практики. 

9. Оцінити роботу студентів на практиці, їхню готовність до 

професійної діяльності. 

10. Підготовити характеристику на студента-практиканта. 

11. Взяти участь у настановній та підсумковій конференціях з питань 

практики. 

На бази практики студенти з’являються зі скеруванням, яке їм видає 

загальний керівник практики від факультету. Щоб отримати допуск до 

практики, студенти повинні заздалегідь пройти в університетській 

поліклініці медичний огляд (лише для студентів стаціонарної форми 

навчання) та інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки (для 

студентів стаціонарної та заочної форм навчання).  

Після завершення практики на базі практики за участі керівників від 

університету і бази практики проводиться підсумкова конференція. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета практики – оновити і збагатити знання, вміння і досвід, 

отримані під час першої педагогічної практики, спрямувати студентів на  

самостійне і творче вирішення педагогічних завдань, закріпити теоретичні 

знання і практичні вміння з методики навчання економіки, розширити 

педагогічну компетентність майбутніх учителів, формуючи уміння 



проводити уроки з економіки і здійснювати науково-методичне дослідження 

на вибрану тему. 

Головні завдання педагогічної практики студентів-магістрантів: 

 поглиблення зв’язку теоретичних знань з методики навчання економіки 

з практичними вимогами реального педагогічного процессу з цієї 

дисципліни, використання їх у розв’язанні конкретних навчальних і 

виховних завдань; 

 вдосконалення  у майбутніх вчителів педагогічних  умінь  та навичок 

практичної  роботи в школі; 

 ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи і 

передовим досвідом у школі, співпраця з вчителями та класними 

керівниками; 

 оволодіння теоретичними та емпіричними методами науково-

методичного дослідження (проведення спостереження, анкетування, 

бесіда з вчителями та учнями, вивчення шкільної документації);  

 вивчення психологічних особливостей колективу школярів (класу), 

специфіки навчально-виховної роботи з учнями 6-11 класів; 

 виховання професійних якостей особистості майбутнього вчителя. 

 

За підсумками педагогічної практики студент повинен ЗНАТИ: 

 методологігні основи навчання географії та економіки 

 зміст і завдання типових та альтернативних програм з географії 

та економіки, систему тематичного планування уроків; 

 основні змістові лінії шкільної географії та економіки; 

 основні вимоги до сучасного уроку географії та економіки, 

принципи їх аналізу; 

 зміст і дидактичні можливості підручників, методичних 

посібників і періодичних видань для вчителів. 

 

За підсумками педагогічної практики студент повинен ВМІТИ: 

 складати тематичні і поурочні плани роботи, визначати і формулювати 

цілі уроку відповідно до реалізації чотирьох складових освіти: 

формування знань, умінь, досвіду творчої діяльності, досвіду емоційно-

ціннісного ставлення до світу, до процесу пізнання; 

 моделювати, проектувати і конструювати навчальні заняття з географії та 

економіки відповідно до дидактичних цілей, змістових особливостей цих 

предметів та психолого-вікових особливостей учнів; 

 підбирати навчальний матеріал для вивчення на уроці, встановлювати 

правильне співвідношення між компонентами географічних (економічних) 

знань (уявленнями, поняттями, закономірностями, причинно-

наслідковими зв’язками, світоглядними ідеями, науковими фактами); 



 підбирати методи і засоби навчання відповідно до мети і змісту 

навчального матеріалу, психолого-педагогічних властивостей класу; 

 складати конструктор уроку з зазначенням мети і змісту діяльності 

учителя та учня на кожному з організаційно-змістових етапів уроку;  

 планувати пізнавальну діяльність учнів і способи її реалізації; 

 раціонально розподіляти час між структурними і логічними частинами 

уроку; 

 володіти основними прийомами роботи з підручником, картою, глобусом, 

схематичною наочністю, навчальною літературою; технологією уроків 

різного типу і виду; 

 керувати роботою учнів, управляти процесом навчання на всіх етапах 

уроку: під час перевірки знань, вивчення нового матеріалу, самостійної  

роботи учнів, закріплення вивченого; 

 здійснювати розвивальне навчання учнів, застосовуючи проблемний 

виклад, частково-пошуковий метод, проводячи навчання на різних рівнях 

складності; 

 проводити уроки географії та економіки з використанням традиційних та 

інноваційних технологій навчання; 

 використовувати різноманітні форми і методи перевірки знань; 

 об’єктивно оцінювати діяльність учнів за критеріями, визначеними у 

концепції загальноосвітньої школи і коментувати оцінки; 

 планувати зміст і методи проведення виховної роботи, форми її 

організації; 

 проводити позаурочні заходи з географії з урахуванням всіх компонентів 

навчально-виховного процесу; 

 аналізувати проведені навчальні заняття під кутом зору методичних, 

загальнодидактичних, психологічних вимог; 

 здійснювати самоаналіз, теоретично осмислювати досвід роботи колег; 

 характеризувати психологічні особливості учнів, класного колективу; 

 збирати, систематизувати, узагальнювати факти педагогічної діяльності з 

метою виконання науково-методичної роботи в період практики; 

 вести й оформляти шкільну документацію. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Підготовка студентів до практики. Проведення настановної наради.  

У перших день практики на факультеті проходить настановна нарада у 

якій беруть участь групові керівники-методисти, викладачі педагогчного 

факультету  та кафедри психології, студенти-практиканти. На нараді 

керівник практики від факультету оголошує мету, завдання і детальну 

програму практики, повідомляє про обсяг і зміст роботи практикантів, їх 

обов’язки під час практики. З методичними порадами щодо навчально-

виховної та психолого-педагогічної діяльності студентів-практикантів 

виступають: викладач від факультету педагогіки, викладач кафедри 



психології, керівник-методист від факультету. 

 На настановній нараді факультетський керівник практики оголошує 

наказ ректора університету про розподіл практикантів у базові заклади освіти 

та керівників практики.  

 Проведення педагогічної практики в школі.  

Перший тиждень практики за змістом діяльності є ознайомлюючим. По 

завершенні першого тижня студент повинен представити індивідуальний 

графік роботи та графік проведення залікових уроків і позакласного заходу 

керівникові-методисту і викладачеві факультету педагогіки.  

Другий–шостий тиждень – це період виконання студентами всіх видів 

діяльності, передбачених змістом і основними напрямками педпрактики.  

Наприкінці шостого тижня практики відбувається захист практики. 

Він проходить у гімназіях та ліцеях з участю представників адміністрації 

школи, учителів-географів, керівника-методиста від факультету, викладачів 

кафедри педагогіки і психології. На ньому студенти представляють у 

встановленій формі звітні документи, виступають з доповідями про 

результати науково-методичного дослідження. В обговоренні підсумків 

практики беруть участь шкільні та університетські наставники практикантів. 

 
 

4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

Зміст діяльності студентів-практикантів має кілька напрямків: 

1) знайомство зі школою, класом, окремими учнями; 

2) навчально-методична робота з географії  та економіки; 

3) позакласна робота (робота класного керівника); 

4) психолого-педагогічна робота; 

5) дослідницька (науково-методична) робота; 

6) захист практики.  
 

Загальне знайомство зі школою (якщо практика проходить в іншій 

школі), індивідуальне планування практичної діяльності, вивчення досвіду 

організації вивчення географії та економіки. 

Участь у бесіді, яку проводить адміністрація школи; знайомство з 

класом, у якому практикант виконуватиме функцію класного керівника; 

вивчення поурочних планів та планів позакласної роботи; виявлення 

особливостей класного колективу на який буде складена психологічна 

характеристика. Відвідування й аналіз уроків учителів високої кваліфікації, 

які працюють у школі, осмислення їх досвіду. Складання власного плану 

роботи з класного керівництва на період практики. 

Вивчення досвіду навчання географії та економіки: ознайомлення з 

поурочними планами вчителя, методичними підходами, матеріально-

технічними можливостями школи, відвідування уроків географії та 

економіки. 

Навчально-виховна робота з географії та економіки. Проектування і 



конструювання перших пробних уроків з географії та економіки з допомогою 

учителя географії і керівника-методиста; самостійне написання 

конструкторів залікових уроків з географії рта економіки.  

Проведення не менше 18 пробних і трьох залікових уроків з географії, а 

також 2–3 пробних та одного залікового уроку з економіки на високому 

науково-методичному рівні. Уроки необхідно проводити з використанням 

методів традиційного, активного та інтерактивного навчання. 

Відвідування й аналіз уроків колег-практикантів; використання 

результатів аналізу і самоаналізу для вдосконалення власних наступних 

уроків. 

Написання рецензії відвіданого навчального заняття. 

Ведення щоденника практики з нотатками власних роздумів над 

процесом практики. 

Позакласна робота з географії та економіки. Самостійне 

розроблення сценарію і проведення залікового позакласного заходу з 

географії або економіки.   

Психолого-педагогічна робота.  Проведення виховної роботи у 

закріпленому класі (проведення виховних бесід, цікавих діалогів, 

віртуальних контактів, анкетних досліджень, профорієнтаційних бесід тощо). 

Написання психолого-педагогічної характеристики класу.  

Науково-методична робота. Опрацювання науково-методичної 

літератури з обраної проблематики; консультація з учителем-предметником, 

керівником-методистом і керівником від кафедри педагогіки щодо гіпотези, 

структури і змісту теми дослідження. 

Складання програми дослідження, вибір методів дослідження, 

виготовлення необхідних дидактичних засобів. 

Проведення дослідження із застосуванням об’єктивного 

спостереження, анкетування, порівняння, вивчення шкільної документації 

тощо. 

Написання науково-методичної доповіді з висвітленням результатів 

дослідження.  

Захист практики. На захист практиканти представляють звітні 

документи і виступають з результатами науково-педагогічного дослідження. 
 

4.1. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

Під час педагогічної практики студенти повинні виконати наступні 

індивідуальні завдання (розрахунок часу подається для студентів 

стаціонарної форми навчання, розподіл часу може бути зміненим залежно від 

специфіки роботи практиканта): 

1. Скласти календарний план роботи (3 год). 

2. Скласти графік відвідування місця проходження практики (3 

год). 

3. Оформити щоденник педагогічної практики (7 год). 

4. Вести щоденник особистих записів (30 год). 



5. Ознайомитись з навчальним закладом, його історією, традиціями, 

структурою, керівниками (5 год). 

6. Ознайомитись з навчально-виховним процесом у навчальному 

закладі та плануванням роботи (5 год). 

7. Вивчити специфіку роботи класного керівника (або наставника 

групи)    (7 год). 

8. Вивчити роботу методичного об'єднання (комісії, семінару) 

навчального закладу (7 год). 

9. Вивчити особливості гурткової роботи в навчальному закладі (5 

год). 

10. Відвідати уроки різних вчителів (не менше 4 уроків ( 4 год). 

11. Відвідати всі залікові уроки та виховні заходи студентів-

практикантів, які проходять практику у тому ж навчальному 

закладі, брати участь в їх обговоренні (7 год). 

12. Підготовити та провести 18 пробних і три залікові уроки з 

географії та 1 пробний і один заліковий урок з економіки 

(тривалість кожного – 45 хвилин) (55 год). 

13. Підготовити та провести один заліковий виховний захід з учнями 

(12 год). 

14. Комплексно дослідити психологічні особливості класу (25 год). 

15. На основі отриманих даних написати психолого-педагогічну 

характеристику на колектив класу (5 год). 

16. Провести емпіричні дослідження науково-методичного завдання 

на вибрану тему (12 год). 

17. На основі отриманих даних написати доповідь науково-

методичного характеру (12 год) 

18. Оформити документи практики (7 год). 

 

4.2. НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ 

Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися 

наступною навчально-методичною літературою: 

 

1. Аналіз уроку /упоряд.Н.Мурашко.—К.: Шк. Світ, 2008.—128 с. 

2.Аксьонова О. В. Методика викладання економіки [Текст] : навч. посіб. / О. 

В. Аксьонова. – К. : КНЕУ, 2006. – 708 с. 

3.Балягіна І.А., Богорад М.А., Ковальчук Г.О. Методика викладання 

економіки: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц.—К. : КНЕУ, 2006.—С. 

199-217 

4. Врублевська М.О. Секрети успішного уроку географії. —Х.: Вид. група 

«Основа», 2005.—144 с. 

5. Дудка С.В. Навчальні ігри на уроках географії—Х.: Вид. група “Основа”, 

2005.—96 с. 



6. Вовк В.Ф. Географія. 10 клас. Профільний рівень: Розробки уроків / В.Ф. 

Вовк, О.Г. Стадник, О.В. Яковчук. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010. – 464 с. 

7. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. 

Зворотний зв'язок. Ідеальність: посібник для вчителя / А.О.Гін—13-е 

видання.—Х. : Вид. група «Основа», 2015.—112 с. 

8. Дмитренко К.А. Звичайні форми роботи—новий підхід: розвиваємо 

ключові компетентності : метод. посіб. / К.А.Дмитренко, М.В. Коновалова, 

О.П. Семиволос, С.В. Бекетова. —Х. : Вид. група «Основа», 2018.—119 с. 

9. Карти та робота з ними/упоряд.: В.Серебрій, Н.Муніч.—К.: Шк.світ, 

2007.—128 с. 

10. Заєць С.І. Нестандартні форми уроків економіки // Економіка в школах 

України. —  2008.— №11.— С.4— 9. . 

9.Ковальчук Г.О. Активізація навчання в економічній освіті: Навч. посіб.—

Вид. 2-ге, доп.—К.: КНЕУ, 2005.— С. 240-252  

11. Нестандартний урок географії. Укладач В.М. Андрєєва. —Х.: Вид. група 

«Основа», 2004.—144 с. 

12. Педагогічна та асистентська практика студентів-географів : навч.-метод. 

посібник / укладач: М.М. Лаврук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014.—

126 С.  

13. Позакласні заходи з географії. —Х.: Вид. група «Основа», 2004. —96 с. 

14. Самойленко В.М. Дидактика географії : Монографія (електронна версія) / 

В.М. Самойленко, О.М. Топузов, Л.П. Вішнікіна, І.О. Діброва. – К.: Ніка-

Центр, 2013. – CD (40 Мб) – 549 с. 

 

4.3 ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 

1. http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/ – Портал сучасних педагогічних 

ресурсів. 

2. http://www.psyh.kiev.ua – Вісник психології і педагогіки Педагогічного 

інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) 

3. www.nbuv.gov.ua – Національна бібліотека України імені В.І. 

Вернадського, Київ.  

4. Географія&Історія. Навчально-методичний сайт ПрАТ "Інститут 

передових технологій" – Режим доступу: http://www.osvitanet.com.ua 

5. Інститут передових технологій. – Режим доступу: 

http://www.iat.kiev.ua/index.php?page_id=1&lang_id=3 

6. Короткий тестологічний словник-довідник. [Електронний ресурс] / 

Упорядник Л. Т. Коваленко — К.: Грамота, 2008. — 160 с. (Серія 

«Словник») – Режим доступу: http://www.znannya.org 

7. Лабораторія інтерактивних технологій навчання. – Режим доступу: 

http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/121.ukr.html 

http://www.intellect-invest.org.ua/ukr/
http://www.psyh.kiev.ua/
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
http://www.psyh.kiev.ua/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0_%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.osvitanet.com.ua/
http://www.iat.kiev.ua/index.php?page_id=1&lang_id=3
http://www.znannya.org/
http://sites.znu.edu.ua/interactiv.edu.lab/121.ukr.html


8. Майстер-тест – http://master-test.net/uk 

9. Методичний портал. Інтерактивні технології навчання. – Режим доступу: 

http://metodportal.net/node/2633 

10. Освітній навігатор. – Режим доступу: navigator.rv.u 

11. Портал «ІКТ навчання» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://stecenko.at.ua/ 

12. Создание презентации в MS PowerPoint [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.nsu.ru/education/powerpoint/ 

 

 

4.3. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Після настановної наради студенти від факультетського керівника 

практики отримують скерування, а також щоденник педагогічної практики 

(не плутати зі щоденниками особистих записів), який слід заповнити 

відповідно до вказаних там вимог. Структуру діяльності студента-

практиканта визначає заліковий лист проходження педпрактики в якому 

керівники виставляють оцінки за виконану роботу.  

У перший день практики разом з груповим керівником студенти 

прибувають на місце проходження практики, де їх зустрічає керівник від бази 

практики та знайомить з адміністрацією, історією навчального закладу, його 

традиціями та структурою. Кожного практиканта закріплюють за вчителем-

предметником і класом в якому студенти виконують обов'язки класного 

керівника: вони встановлюють та розвивають взаємини з учнями, проводять 

регулярні спостереження за своїм об'єктом, які занотовують у щоденнику 

особистих записів.  

Упродовж наступних одного-двох днів студенти складають 

календарний план роботи та графік відвідування місця проходження 

практики. У календарному плані повинно бути детально (по датах та 

годинах) зазначені види роботи студента під час проходження практики. У 

графіку відвідування зазначається дата, години та місце знаходження 

практиканта на базі практики. Один примірник графіка подається керівникові 

практики від кафедри педагогіки для контролю.  

Упродовж першого тижня студенти-практиканти знайомляться з 

діяльністю навчального закладу та роботою психолога: навчально-виховною 

роботою педагогічного колективу, роботою методичного об'єднання, 

гуртковою роботою, відвідують заняття з географії тощо. Вони відвідують 

уроки та виховні заходи інших педагогів навчального закладу. Наприкінці 

першого тижня студенти повинні мати графік проведення залікових уроків та 

виховних заходів і подати примірники графіка своїм керівникам-методистам 

та  на кафедру педагогіки. 

Починаючи з другого тижня, студенти проводять пробні і залікові 

навчальні заняття та виховні заходи. Їх тема повинна бути узгоджена з 

керівниками від бази практики та університету, а конспекти затверджені 

ними. 

4.3.1 Уроки з географії та економіки 

http://master-test.net/uk
http://metodportal.net/node/2633
http://stecenko.at.ua/
http://www.nsu.ru/education/powerpoint/


До кожного залікового уроку з географії та економіки студенти 

повинні підготовити розгорнутий план-конспект. В конспекті-конструкторі, 

який укладається відповідно до діяльнісного підходу до навчального процесу 

має бути зазначено організаційні та логічні етапи, пізнавальні завдання до 

логічних етапів, зміст діяльності вчителя та учнів, рівня засвоєння ними 

знань. Оформити конспект необхідно за такою схемою: 

Тема уроку, клас, дата проведення. 

Методичний апарат: 

А) мета уроку (очікувані результати за чотирма складовими змісту освіти: 

знання, уміння, досвід творчої діяльності, формування емоцій і цінностей) 

Б) тип уроку за дидактичною метою 

В) методи і прийоми 

Обладнання: 

 

Хід уроку 

 

 

Організаційні 

 та змістові 

(логічні) 

етапи 

Тривалість  

(хв.) 

Пізнавальні  

завдання до 

логічних 

етапів 

Діяльність вчителя Діяльність 

учнів/ рівень 

засвоєння 

знань 

     

 

В конспекті на першій сторінці після методичного апарату має бути 

вказана мотивація вивчення нової теми. 

В конспекті повинні бути орієнтовно висвітлені такі основні елементи 

уроку: 

 організований початок; 

 перевірка виконання домашнього завдання; 

 вивчення нового матеріалу; 

 закріплення  нового матеріалу; 

 домашнє завдання на наступний урок. 

На заліковому уроці повинні бути присутні керівники практики та всі 

студенти, які проходять практику у даному навчальному закладі. Після 

залікового уроку проводиться його обговорення.  

 

Особливості підготовки і проведення уроку з економіки 

Студенти-практиканти проводять комбінований урок з економіки за 

прийнятою для цього типу уроку структурою. 

На початку заняття головне – організувати учнів на подальшу 

інтенсивну роботу за принципом «швидко й чітко». Для цього згодяться 

запитання, що стосуються найважливіших економічних новин, повідомлення 

типу «Чи знаєте ви, що...» . 



На перевірку домашнього завдання, як правило, відводиться 10–15 хв. 

За цей час потрібно опитати максимальну кількість учнів. Головне при цьому 

– показати, що задані завдання обов'язково підлягають перевірці. В 

організації роботи на цьому етапі доцільний економічний диктант (у різних 

формах) чи тест. Для окремих учнів замість тесту можна використати 

завдання на картках (посібник «Контрольні завдання з економіки» ). 

На даному етапі потрібно уникнути затяжного усного опитування 

одного-двох учнів (оскільки економічні питання дуже масштабні і їхнє 

висвітлення потребує багато уваги). У цей час інша частина учнів 

займатиметься своїми справами. 

Мотивація й пояснення нового матеріалу також потребують багато 

часу, тому вчителю відразу потрібно організувати учнів на чітку роботу. Для 

цього найкраще підходять «Мікрофон» та «Асоціації», «Гронування». Можна 

дати учням завдання записати у своїх зошитах питання, на які б вони хотіли 

отримати відповіді впродовж заняття чи розгляду певної теми. 

Ще одним ефективним мотиваційним прийомом може бути постановка 

питання чи створення проблемної ситуації, для розв'язання якої в учнів не 

вистачає знань. Результатом зазначених видів діяльності стає формування 

мети заняття та усвідомлення учнями та вчителем власних цілей та завдань, 

якими, до речі, можуть бути самопізнання та саморозуміння, вдосконалення 

комунікативних навичок, реалізація творчих нахилів, задоволення потреби у 

самовираженні. 

Вивчення нового матеріалу доцільно організувати пояснювально-

ілюстративним методом. Можливе також використання інтерактивних 

технологій (наприклад, «Перехресних груп», якщо матеріал під силу учням 

опанувати самостійно. 

Узагальнення й систематизація вивченого матеріалу може 

здійснюватися у формі розв'язування задач, виконання вправ, складання схем 

і запитань один одному, наведення прикладів чи роботи з підручником і 

статистичними матеріалами (знайти показники, підтвердження, довести 

тощо). Краще, коли це буде робота в парах, індивідуальна чи в малих групах. 

Висновки й підсумки роботи можна ефективно провести у формі 

діалогів: «Що ми розглянули?», «Що найважливіше з теми?», «Де це можна 

використати?», «Що ти дізнався нового?» 

Шкільна лекція з економіки 

  Лекції інформативного характеру як форма і метод традиційного 

навчання втрачають своє виняткове значення.  Лекція передбачає формальний 

виклад інформації з використанням ТЗН або без них. Такі форми роботи 

проводяться серед великих груп добре підготовлених слухачів для надання 

великої кількості інформації, коли потрібно заохочувати, надихати, 

стимулювати старшокласників, інструктувати їх з певних питань для 

подальшого детального аналізу останніх.  Лекція не тотожна простому 

диктуванню текстів, хоча іноді учні й очікують від викладача вказівок: 

«...записуйте все...», «...конспектуйте тільки теоретичні положення...», 

«...приклади можна не писати...», «...пишіть усе, що на слайдах...» тощо. 



Рекомендації щодо підготовки та викладу лекції 

1. Під час підготовки лекції розділіть навчальний матеріал на логічно 

завершені частини. Виклад однієї частини не повинен перевищувати 5 хвилин 

(приблизно 600—750 слів). Загалом виклад може тривати 25—30 хвилин і 

складатися з кількох частин: вступної, основної та заключної. 

2. Викладіть учням матеріал вступної частини лекції, яка має містити: 

тему, план лекції, пояснення алгоритму дій на уроці, проблемні питання. 

Попросіть учнів уважно слухати і виділяти головне в розповіді, не записуючи 

в зошит. 

3. Викладіть учням матеріал основної частини лекції. Бажано 

використовувати наочні засоби, що ілюструють матеріал. Учні слухають і не 

роблять записів. 

4. Після 5 хвилин викладу зупиніться і запропонуйте записати основні 

положення розповіді. Це займає 3—5 хв. Потім продовжується виклад. Така 

процедура може повторитися декілька разів. Якщо така робота проводиться 

вперше, учителю слід запропонувати декільком учням прочитати свої записи, 

обговорити їх у загальному колі та відкоригувати. 

5. Викладіть учням матеріал заключної частини лекції, який може містити 

короткі висновки й узагальнення. 
 

4.3.2 Підготовка і проведення позакласних заходів 

Позакласна робота практиканта міцно пов’язана з навчальною 

діяльністю і покликана розширити географічні інтереси та просторове 

мислення школярів, формувати в них життєві компетентності. Зміст і форми 

цієї роботи мають відрізнятись від занять на уроках географії і бути цікавими 

для конкретної вікової категорії школярів. 

 Для підготовки позакласних заходів студенту-практиканту насамперед 

необхідно ознайомитись з планом їх проведення, який є у класного 

керівника. Зважаючи на актуальні дати календаря, особистий досвід пізнання 

і потреби молодого віку, студент-практикант може запропонувати власні 

теми виховних заходів та сценарій їх проведення. Якщо захід проходить у 

рамках всієї школи чи охоплює кілька класів, група студентів-практикантів 

може провести його спільними зусиллями, представляючи спільний сценарій 

дій із зазначенням особистого внеску до підготовки і проведення заходу. 

 Основними формами позакласних заходів, організованих студентами-

практикантами можуть бути:  

 «Цікаві зустрічі» в рамках яких практиканти запрошують до школи 

викладачів факультету та студентів з досвідом участі у пошукових 

експедиціях, пізнавальних мандрівках; фахівців з різних галузей 

географії. Для такого заходу важливо заздалегідь оголосити школярам 

тему зустрічі, коло основних питань які будуть обговорені та 

запропонувати підготувати запитання до гостя. Студент на такій 

зустрічі виступає у ролі ведучого. 



 Лекції-презентації. Тематика таких лекцій може бути різноманітною – 

від віртуальних мандрівок з естетичним відтінком (наприклад, 

«Культурний ландшафт на полотнах Вінсента ван Гога», чи «Гірський 

пейзаж на картинах Миколи Реріха») до науково-популярних викладів 

проблем сучасності. Для такої форми виховних заходів широкі 

можливості надають відеозаписи, розміщені в мережі Інтернет, які 

можуть бути покладені в основу лекції-презентації. 

 Прес-конференції. Для учнів старших класів така форма позакласного 

заходу передбачає підготовку і виступ у різноманітних фахових ролях: 

журналістів, фотрепортерів, представників громадських організацій, 

спеціалістів різних галузей і має пізнавально-виховне та 

профорієнтаційне значення. Під час підготовки до такого заходу 

студент-практикант допомагає сформулювати основні проблеми, які 

будуть висвітлені під час пресконференції, запитання до «фахівців». 

Зазвичай практиканти виступають у ролі ведучого такого заходу. 

 Екскурсії. Оскільки практика припадає на весняний період, то 

студенти-географи часто вибирають саме таку форму позакласного 

заходу, організовуючи разом з класним керівником пішохідну чи 

автобусну мандрівку до краєзнавчих об’єктів. Важливо розробити 

заздалегідь маршрут і детальну пізнавально-виховну характеристику 

об’єктів, які будуть відвідані.  

За кілька днів до проведення позакласного заходу студент-практикант 

подає груповому керівникові-методистові та викладачеві від кафедри 

педагогіки сценарій виховного заходу для перевірки та рекомендацій 

щодо його проведення.   

4.3.3 Психолого-педагогічна характеристика колективу класу 

Виконуючи функцію класного керівника студент-практикант вивчає 

особливості закріпленого за ним класу. Для написання психолого-

педагогічної характеристики необхідно проводити спостереження за класним 

колективом під час проведення уроків, спонтанних і запланованих зустрічей 

з учнями класу, виховних заходів, вивчити особові справи учнів, зафіксувати 

відгуки про клас вчителів та студентів-практикантів. Нижче наводимо 

програму вивчення класного колективу, яка можна використати як основу 

для написання характеристики. 

Програма вивчення класного колективу. 

1. Загальні відомості про клас. 

 Склад учнів за віком, з них скільки хлопчиків і дівчаток. 

 Історія класу і його традиції. 

 Загальна характеристика успішності і дисципліни. 

 Наявність у класі дітей з  неповних, неблагонадійних сімей, дітей 

пільгових категорій. 

 Зв’язки класу з іншими групами і колективами. 



2. Спрямованість класу як колективу. 

 Мета, зміст і мотиви основних видів колективної діяльності. 

Атмосфера в класі. 

 Рівень загального розвитку учнів, широта інтересів. 

Характеристика професійних інтересів, улюблені уроки класу. 

Позитивні і негативні прояви взаємодії і взаємодопомоги у 

навчальній роботі. Домінуючі мотиви навчання. 

 Інтерес класу до мистецтва, літератури, спорту тощо. 

3. Організаційна структура класу як колективу. 

 Коротка характеристика активу класу. Вимогливість до себе та до 

інших, авторитетність. 

 Взаємовідношення учнів з активом класу. 

 Чи є у класі угрупування, які з них більш авторитетні і чому? 

 Чи є у класі пасивні учні, їх характеристика. Причини пасивності. 

4. Інтелектуальна єдність класу. 

 Чи знаходять учні спільну мову при розв’язанні загальнокласних 

проблем? 

 Як сприймаються критичні зауваження з боку учнів класу та 

інших учнів? 

 Чи спостерігається критичне усвідомлення недоліків і намагання 

до їх виправлення? 

 Загальна інтелектуальна активність класу. 

5. Емоційна єдність класу. 

 Емоційний тон класу: доброзичливість, симпатії, уважність, 

чуйність один до одного, сумісні переживання успіхів і невдач 

всього класу. 

 Регулювання своїх емоцій. 

 Загальна емоційна атмосфера класу. 

6. Вольова єдність класу. 

 Чи здатні учні класу до подолання труднощів і перешкод? 

 Як швидко й усвідомлено колектив класу виконує 

загальноприйняте рішення. 

 Чи можуть учні довго, напружено виконувати поставлену задачу і 

доводити її до кінця? 

 Чи спостерігається в класі постійна готовність до подолань 

труднощів. 

7. Керівництво класом як колективом. 

 Вплив особистості класного керівника, вчителів на відношення в 

класі. 

 Авторитет дорослих (класний керівник, вчителі) серед учнів 

класу. 

 Здійснення індивідуального підходу до учнів.  

Загальні висновки 



Проблеми та завдання над якими потрібно працювати 

 

4.3.4 Науково дослідницька робота студента-практиканта 

 

Творча робота учителя географії та економіки вимагає уміння здійснювати 

науково-методичне дослідження яке є складовою частиною діяльності 

шкільного педагога. Робота практиканта над методичною темою має за мету 

виробити у нього вміння і навички методичного дослідження, спрямувати 

майбутнього вчителя на пошук власного викладацького почерку. 

Студент-практикант вибирає із запропонованих тем таку, яку вважає 

найцікавішою для себе і планує роботу над нею так, щоб протягом 

шеститижневої практики виконати головне завдання методичного пошуку. 

Увесь запланований перелік роботи з теми і терміни її виконання заносять 

в індивідуальний план практиканта, а виконання фіксують у щоденнику. 

У представленій на захист практики доповіді з науково-методичного 

дослідження мають бути висвітлені такі пункти:  

 Обгрунтування актуальності вибраної теми на підставі вивчення 

літератури, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом 

 З’ясування основної проблеми дослідження, вибрання об’єкта і 

предмета дослідження 

 Формування цілей і завдань дослідження 

 Висунення гіпотези, яка виступає основним інструментом дослідження 

 Вибір методів дослідження (теоретичних, експериментально-

емпіричних) 

 Підготовка експериментальних матеріалів 

 Проведення експерименту під час якого перевіряють доцільність 

розроблених положень, варіантів організації навчальної діяльності 

 Формулювання висновків дослідження, розкриття практичної 

значимості отриманих результатів 

 

5. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці 

бази практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та 

плану роботи. 

Керівники студентської практики контролюють перебування студентів 

на базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, 

наявність необхідної документації, якість виконаної роботи, науковість та 

адекватність методів роботи, ставлення до своїх обов'язків та 

дисциплінованість.  

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, 

контролюється завідувачами кафедр факультету та кафедри педагогіки і 

навчальною частиною університету. 
 



6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 
 

Папка зі звітними документами повинна мати титульну сторінку, на 

якій зазначаються прізвище та ім'я студента-практиканта, факультет та група; 

прізвища керівників від університету та бази практики; вид практики; термін 

проходження; назва бази практики. Кожен окремий документ повинен також 

починатися з титульної сторінки, на якій зазначається прізвище та ім'я 

студента-практиканта, факультет та група, назва документа, час та місце 

проведення заходу (чи збору емпіричних даних). Звітна документація 

обов'язково повинна містити перелік всіх документів практики із 

зазначеними сторінками. 

В кінці практики керівник від бази практики кожному студентові видає 

письмову характеристику щодо його роботи, ставлення до обов'язків, 

дисциплінованості тощо. В характеристиці обов'язково повинна бути 

зазначена рекомендована оцінка за практику. Її підписують директор 

навчального закладу, класний керівник та психолог. Характеристику 

завіряють печаткою організації. 

Нижче наведено розділи звітної документації та їх орієнтовний обсяг: 

1. Звіт про виконану роботу у довільній формі (стаціонар: 2 – 3 стор.,  

заочники: 1 – 2 стор.). 

2. Календарний план роботи на час практики (2 – 3 стор.). 

3. Графік відвідування місця проходження практики (1 – 2 стор.). 

4. Щоденник педагогічної практики. 

5. Щоденник особистих записів (обсяг довільний). 

6. Заліковий лист проходження педпрактики (1 стор). 

7. Розгорнутий конспект одного залікового уроку з географії та одного з 

економіки з рекомендованою оцінкою (обсяг одного конспекту: 5 – 6 

стор.). 

8. Розгорнутий план-сценарій одного залікового виховного заходу з 

рекомендованою оцінкою (обсяг одного плану-конспекту:  4 – 5 стор.). 

10. Психолого-педагогічна характеристика на клас (4–5 стор.). 

11. Рецензію відвіданого заняття (уроку) колеги. 

12. Емпіричний матеріал, на основі якого написано науково-методичну 

доповідь. 

13. Друкований виклад науково-методичного дослідження (10-15 стор.); 

14. Характеристика на студента-практиканта, підготовлена керівником 

практики за місцем проходження. 

 

7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Наприкінці останнього тижня практики на базі практики відбувається 

підсумкова конференція (круглий стіл) за участю студентів та всіх керівників 

від бази практики й університету. До захисту практики допускаються 

студенти, які повністю виконали завдання програми практики та вчасно 

оформили звітну документацію. Під час круглого столу студенти виступають 

з доповіддю про результати науково-методичного дослідження.  



Наступного дня після завершення педагогічної практики студенти-

практиканти здають керівникам-методистам всі звітні документи для 

попередньої їх оцінки.  

Форма звітності за педагогічну практику – диференційований залік. 

При кінцевій оцінці результатів практики враховується попередня оцінка 

керівників практики від університету та бази практики, результати захисту та 

характеристика на студента-практиканта. Студенти, які регулярно 

відвідували базу практики, виконали всі індивідуальні завдання, активно 

включились в роботу вчителя, якісно оформили звіт, вчасно його подали, а 

також отримали схвальну характеристику з бази практики, отримують 

позитивну оцінку. Студенти, що не виконали програму практики і отримали 

незадовільний відгук з бази практики або незадовільну оцінку при складанні 

заліку, відраховуються з навчального закладу.  

Оцінку за практику керівник-методист заносить в екзаменаційну 

відомість і проставляє в заліковій книжці.  

Розподіл балів для оцінювання педагогічної практики 

№ п/п Вид звітної роботи К-сть балів 

1 Проведення залікових уроків 10 балів за одне заняття 

(сума – 40 балів) 

2 Створення одного конструктора 

залікового уроку  

10 балів  

3 Проведення виховного заходу (за 

власним сценарієм) 

10 балів 

4 Конспект виховного заходу 10 балів 

5 Психолого-педагогічна характеристика 

колективу класу  

5 балів 

6 Рецензія відвіданого навчального 

заняття 

5 балів 

7 Захист практики  10 балів 

 Разом 100 балів 

 

 

 

 


