
ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

Факультет  мистецький 

 

Кафедра музичного мистецтва та методики музичного виховання 
 

 

 
 
 
 
 
 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (ПЕДАГОГІЧНА У ШКОЛІ) 

СИЛАБУС 
 

 
 
 
 
 
 

2020 – 2021 навчальний рік 



Силабус це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок 

кожного навчального року. 

Силабус розробляється відповідно до освітньо-професійної програми підготовки фахівця відповідного рівня та згідно 

навчального і робочого навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни. 

 

Силабус розглянутий на засіданні кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання. 

 

Протокол від  «__29__»__серпня______________2020_ року № _1__ 

Завідувач кафедри _______________________ (В.Ф. Черкасов) 
                                                                                (підпис)                                            (ініціали та прізвище)          

 

Розробники:  

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання   

-----------------------------Колоскова Ж.В. 

 

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри музичного мистецтва та методики музичного виховання    

-----------------------------Назаренко М.П. 

Ел. адреса: zhkoloskova@ukr.net 

marunakondratyuk67@gmail.com 
 

Інша контактна інформація: 

 

 

 

  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:zhkoloskova@ukr.net
mailto:marunakondratyuk67@gmail.com


 
 
 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Назва дисципліни: Виробнича практика (педагогічна у школі) 

Спеціальність: 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) 

Освітньо-професійна програма: Середня освіта (Музичне мистецтво та Художня культура) 

Рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) 

Форма навчання: денна 

Курс: ІV (на основі повної загальної середньої освіти) 

ІІ (на основі ОКР «молодший спеціаліст») 

Семестр: VІІІ 

ІV 



 

2. Анотація до курсу 

Педагогічна практика студентів педагогічного університету є важливою ланкою підготовки фахівців у системі вищої 

освіти. У ході практики не тільки закріплюються та поглиблюються теоретичні знання, яких набули студенти у вузі, а й 

виробляються навички та вміння педагогічної роботи. 

Основними умовами ефективності педагогічної практики є: теоретична обґрунтованість системи підготовки студентів; її 

навчальний, розвивальний і виховний характер; комплексний підхід до визначення завдань, змісту, форм і методів її організації 

та проведення; забезпечення наступності та системності на різних етапах її проведення. 

 

3-4. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета педагогічної практики полягає у підготовці студентів до виконання основних функцій педагогічної діяльності 

вчителя музичного мистецтва, становленні і розвитку педагогічних компетенцій, формуванні професійних умінь і навичок під 

час застосування сучасних педагогічних технологій та нових інформаційних засобів навчання, у вихованні особистості 

майбутнього вчителя. 

Найменування показників  Характеристика навчальної дисципліни 

Тип дисципліни Нормативна  

Кількість кредитів –   9 

Блоків (модулів) –   4 

Загальна кількість годин  – 270 

Тижневих годин для денної форми навчання:                                                       - 

Лекції - 

Практичні, семінарські - 

Лабораторні - 

Самостійна робота 270 год. 

Індивідуальне науково-дослідне завдання (есе, аналітичний 

звіт, тези тощо) 
Аналітичний звіт. 

Вид підсумкового контролю:  Диференційований залік 

Сторінка дисципліни на сайті університету  

Зв’язок з іншими дисциплінами. 

Методика музичного виховання, сольний спів, основний 

музичний інструмент, хорове диригування, педагогіка, 

психологія, хоровий клас. 



 

Завдання педагогічної практики: 

 поглибити і закріпити теоретичні знання студентів й навчити застосовувати їх на практиці в навчально-виховній 

роботі з учнями; 

 ознайомити зі структурою та особливостями функціонування закладів середньої освіти, їх матеріально-технічним 

забезпеченням; 

 сформувати у студентів уміння спостерігати й аналізувати навчально-виховний процес; 

 навчити студентів здійснювати навчально-виховну роботу зі школярами з урахуванням їхніх вікових та 

індивідуальних особливостей, опираючись на знання фахових методик, психології, педагогіки; 

 формувати вміння і навички виконувати професійні функції: конструктивну, мобілізуючу, організаторську, 

комунікативну та інформативну; 

 формувати у майбутніх учителів педагогічну майстерність під час виконання ними обов’язків учителя-предметника 

та класного керівника; 

 підготувати студентів до проведення різного типу уроків із застосуванням методів, що активізують пізнавальну 

діяльність учнів; 

 виробляти вміння встановлювати міжпредметні зв’язки, використовувати ефективні педагогічні прийоми та сучасні 

інформаційні технології навчання; 

 навчити студентів виконувати функції класного керівника, працювати з колективами учнів, батьками, а також 

проводити індивідуальну виховну роботу з учнями, реалізовувати творчий, дослідницький підхід до педагогічної 

діяльності; 

 розвивати й закріплювати у студентів повагу до педагогічної професії, виховувати національні, патріотичні, 

моральні, естетичні якості, стимулювати прагнення до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін та вдосконалення 

власних педагогічних здібностей. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати:  

  базові положення нормативних документів у галузі музично-естетичної освіти; 

  зміст та структуру базової та профільної програм з музичного 

мистецтва, а також відповідних підручників; 

  структуру уроку з музичного мистецтва; 

  способи діагностики навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва. 

  особливості організації навчально-виховного процесу в сучасних 

освітніх закладах; 



  особливості  застосування ТЗН в умовах навчально-виховної діяльності вчителів музичного мистецтва; 

 основні форми організації навчально-виховної діяльності школярів; 

  особливості роботи вчителів музичного мистецтва в 1-4  класах; 

 вікові особливості психологічного та фізичного розвитку школярів; 

 зміст програм «Музика», програма «Музичне мистецтво», створена в НДІ проблем виховання АПН України та інші 

альтернативні сучасні програми з музики; 

 етапи і методику підготовки до уроку; 

 схему плану-конспекту уроку; 

 основні види діяльності і методику їхньої організації на уроці музичного мистецтва;. 

 основні форми організації позакласної і позашкільної роботи з учнями; 

 

вміти:  

 застосовувати  на  практиці  основні  принципи,  методи  та прийоми навчання та виховання; 

 методично грамотно спланувати і провести урок; 

 проводити уроки різних типів, зокрема, інтегровані уроки мистецтв; 

 проводити уроки за різними програмами: програма «Музика» (автори О.Ростовський, Р.Марченко, Я.Хлєбнікова), 

програма з “Музичного мистецтва“ створена в НДІ проблем виховання АПН України та інші аьтернативні сучасні 

програми з музики. 

 використовувати різні форми організації навчально-виховної діяльності школярів; 

 використовувати ТЗН; 

 складати календарні та поурочні плани з фахового предмету; 

 організовувати, планувати та проводити різноманітні за формою і змістом виховні заходи; 

 працювати з шкільними колективами художньої самодіяльності; 

 проводити виховну роботу зі школярами і їх батьками; 

 розвивати творчі здібності школярів; 

 спілкуватися з учнями, їхніми батьками та колегами по роботі; 

 використовувати різноманітні методи науково-педагогічного дослідження; 

 аналізувати навчально-методичну літературу; 

 етично поводитися в колективі; 



 застосовувати набуті знання, вміння та навички в навчально-виховній роботі з учнями молодшої школи; 

 аналізувати програми і підручники з музики (для базового та профільного рівнів); 

 розробляти плани-конспекти уроків з музичного мистецтва різних типів, форм; 

 застосовувати як традиційні, так й інноваційні методи музичного виховання; 

 здійснювати аналіз музично-педагогічної діяльності під час спостереження занять та самоаналіз власної роботи у 

процесі проведення уроків музики; 

  розробляти тестові та творчо-діагностувальні завдання для учнів СЗШ; 

 застосовувати емпіричні методи наукового музично-педагогічного дослідження для збору даних у ході виконання 

дипломної роботи. 

 

 

 

 

5. Зміст дисципліни. Календарно-тематичний план 
 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план 

Форма 

діяльност

і 

(заняття) 

/ 

 

Література 

Ресурси в Інтернеті 

Самостійна робота, 

завдання, 

год. 

Вага 

оцін-

ки 

Термін 

викона-

ння 

Тиж.  
  

Модуль І. Фахова діяльність 

майбутнього вчителя музичного 

мистецтва 

 

Тема 1: Організація простору навчально-

виховної діяльності студента-

практиканта 
1. Настановча конференція 

2. Знайомство з шкільною 

адміністрацією, прикріплення до класу, 

знайомство з класним керівником та 

 

 

 

 

- 

1. Алексюк М. М. 

Педагогіка вищої школи. - 

К.: ІСДО, 1993. - 217с. 

2. Апраксина О. А. 

Методика музыкального 

воспитания в школе. - М.: 

Просвещение, 1983, - 221с. 

3. Бабанский Ю. К. 

Педагогика. - М.: 

Просвещение, 1989. -607с. 

4. Галузинський В. М., 

1. Ознайомлення з 

особливостями роботи 

вчителя музичного 

мистецтва 

2. Знайомство з учнівським 

колективом 

3. Вивчення плану роботи 

вчителя музичного 

мистецтва 

4. Оформлення 

індивідуального плану 

  



вчителем музичного мистецтва 

3. Ознайомлення студентів з 

практичною діяльністю вчителя 

музичного мистецтва 

4. Вивчення технічного облаштування 

кабінету музики. 

5. Підготовка студента до проведення 

навчальної та організаційної діяльності 

на практиці у школі. 

Євтух М. Б. Педагогіка: 

теорія та історія. -К.:, 

1994. 

5. Державна 

національна програма ’’ 

Освіта ’’ ( ’’ Україна ХХІ 

століття ’’) -К.:, 1994. 

Електронні ресурси: 

1. Музичне мистецтво. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 1-4 

класи. /Кер. авт. колективу 

Хлєбнікова Л. М. - 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/z

agalna-

serednyaosvita/pochatkova-

shkola/onovleni-programi-

dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-

4-klasiv  

2. Музичне мистецтво. 

Навчальна програма для 

загальноосвітніх 

навчальних закладів 5-7 

класи. / Кер. авт. колективу 

Масол Л. М. - 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/z

agalna-

serednyaosvita/navchalni-

programi-pidruchniki-ta-

navchalno-metodichni-

posibniki-rekomendovani-

mon.html 

3. Державний стандарт 

початкової загальної освіти 

- 

http://old.mon.gov.ua/ua/often

requested/state-standards/  

роботи за видами 

діяльності. 

5. Підготовка студента до 

проведення навчальної 

діяльності на практиці в 

школі 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/pochatkova-shkola/onovleni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli-1-4-klasiv
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednyaosvita/navchalni-programi-pidruchniki-ta-navchalno-metodichni-posibniki-rekomendovani-mon.html
http://old.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/state-standards/
http://old.mon.gov.ua/ua/oftenrequested/state-standards/


4. Відеоматеріали до 

оновлених навчальних 

програм - https://www.ed-

era.com/mon.html 

 

Тема ІІ Проведення занять з музичного 

мистецтва 

 

1. Аналіз програми з музичного 

мистецтва, за якою працює вчитель. 

2. Добір та виготовлення 

дидактичних матеріалів. 

3. За допомогою методиста та вчителя 

музичного мистецтва розробка 

розгорнутих планів-конспектів тем, за 

якими проводитимуть уроки. 

 

- 1. Дмитриева Л. Г., 

Черноиваненко Н. М. 

Методика музыкального 

воспитания в школе. - М.: 

Просвещение, 1989, - 207с. 

2. Печерська Е.П. Уроки 

музики в початкових 

класах: Навч. Посібник.- К.: 

Либідь,2001.-272с. 

3. Олексюк О. М. 

Музична педагогіка: [навч. 

посіб.] / О. М. Олексюк. – 

К.: КНУКіМ, 2006. – 188 с.  

4. Ростовський О.Я. 

Методика викладання 

музики в початковій школі.: 

Навч.-метод. посібник. -

Тернопіль: Навчальна книга 

- Богдан, 2001. –272с. 

5. Черкасов В.Ф. Теорія і 

методика музичної освіти 

[підручник] / Володимир 

Черкасов – Кіровоград: 

РВВ КДПУ ім. В 

Винниченка, 2014. – 528 с. 

1. Аналіз програми з 

музичного мистецтва, за 

якою працює вчитель. 

2. Добір та виготовлення 

дидактичних матеріалів. 

3. Добір музичного 

матеріалу для слухання. 

4. За допомогою 

методиста та вчителя 

музичного мистецтва 

розробка розгорнутих 

планів-конспектів тем, за 

якими практикант 

проводитиме заняття. 

 

  

Тема 3: Організація виховного заходу з 

музичного мистецтва 

 

1. Вибір теми виховного заходу 

згідно плану роботи вчителя  музичного 

- 1. Педагогічна 

практика студентів 

відділення початкових 

класів педагогічного 

факультету: Методичний 

1. Підготовка сценарію 

залікового заходу з 

музичного мистецтва. 

2. Виготовлення 

дидактичного матеріалу для 

  

https://www.ed-era.com/mon.html
https://www.ed-era.com/mon.html


мистецтва 

2. Підбір літератури для підготовки 

до проведення заходу 

3. Консультація з вчителем музичного 

мистецтва та методистом щодо організації 

та проведення заходу. 

посібник / Укладачі: Т.З. 

Зотова, І.М. Чичканова. - 

Бійськ: НДЦ БПГУ ім. В. 

М. Шукшина, 2004. – 39с 

2. Стефіна Н.В. 

Педагогічна скринька 

майбутнього вчителя: 

[навч. посіб. для 

студентів, аспірантів, 

вчителів шкіл різного 

типу] / Н.В. Стефіна. – 

Суми: СумДПУ ім. А.С. 

Макаренка, 2006. – 328 с. 

3. Музика житиме вічно 

[Електронний ресурс] 

https://singur-

zosh.at.ua/load/materiali

_do_uroku/vikhovna_ro

bota/muzika_zhitime_vi

chno/1-1-0-264 

 

проведення виховного 

заходу. 

3. Співпраця з батьками 

учнів класу. 

4. Консультація з 

методистом щодо організації 

і проведення заходу. 

5. Написання 

самоаналізу виховного 

заходу. 

 

Тиж. Модуль ІІ – Педагогічна діяльність 

майбутнього фахівця музичного 

мистецтва 

 

Тема 1. Підготовчий етап практиканта 

1. Настановча конференція 

2. Знайомство з шкільною 

адміністрацією, прикріплення до класу, 

знайомство з класним керівником 

3. Ознайомлення з учнівською 

групою (класом) як об’єктом психолого-

педагогічного вивчення, спостереження за 

особливостями її функціонування, 

груповими процесами, педагогічними 

аспектами керівництва тощо. 

- 1. Брайко Н. В. Інноваційні 

методи та форми організації 

дозвілля учнівської молоді. 

Форум педагогічних ідей. 

URL: 

http://osvita.ua/school/lessons

_summary/upbring/37216/ 

 2. Виноградова Т. В. Книга 

класного керівника. X., 

2006. 128 с. 3. Виштак О. М. 

Сучасний підхід до 

позакласної виховної 

роботи. Нові форми 

позакласної виховної 

роботи. Форум 

педагогічних ідей. URL: 

1. Ознайомлення з 

особливостями роботи 

класного керівника; 

2. Допомога класному 

керівникові в організації 

роботи учнів, підготовці й 

проведенні класних 

виховних годин, позакласних 

виховних заходів. 

3. Складання власного 

плану виховної роботи з 

класом на місяць. 

 

  

https://singur-zosh.at.ua/load/materiali_do_uroku/vikhovna_robota/muzika_zhitime_vichno/1-1-0-264
https://singur-zosh.at.ua/load/materiali_do_uroku/vikhovna_robota/muzika_zhitime_vichno/1-1-0-264
https://singur-zosh.at.ua/load/materiali_do_uroku/vikhovna_robota/muzika_zhitime_vichno/1-1-0-264
https://singur-zosh.at.ua/load/materiali_do_uroku/vikhovna_robota/muzika_zhitime_vichno/1-1-0-264
https://singur-zosh.at.ua/load/materiali_do_uroku/vikhovna_robota/muzika_zhitime_vichno/1-1-0-264
http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/37216/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/37216/


http://osvita.ua/school/lessons

_summary/upbring/42138/ 

 

 Тема 2. Організація і проведення 

виховного заходу 

1. Ознайомлення з планом роботи 

класного керівника у закріпленому за 

практикантом класі. 

2. Добір та підготовка методичної 

розробки виховного заходу для учнів 

класу;  

3. Проведення виховного заходу для 

учнів класу; 

4. Аналіз його проведення. 

 

- 1. Кондрашова Л. В., 

Лаврентьєва О. О., 

Зеленкова Н. І. Методика 

організації виховної роботи 

в сучасній школі. Кривий 

Ріг: КДПУ, 2008. – 187 с. 

2. Лозова В. І. 

Теоретичні основи 

виховання і навчання : 

навч. посіб. – Харків, 

2002. – 400 с. 

3.  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/ 

1. Підготовка конспекту 

залікового заходу за 

допомогою класного 

керівника та методиста; 

2. Засвоєння шляхів 

реалізації міжособистісної 

комунікації з учнями, 

батьками, колегами; 

3. Проведення науково-

педагогічних досліджень. 

4. Написання 

самоаналізу виховного 

заходу. 

 

  

 Модуль ІІІ – Психологічна діяльність 

майбутнього фахівця музичного 

мистецтва 

 

Тема 1: Проведення підготовчого 

етапу студента-практиканта 

1. Настановча конференція 

2. Знайомство з шкільною 

адміністрацією, прикріплення до класу, 

знайомство з класним керівником 

3. Ознайомлення з учнівською 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Кондратенко Л. О. 

Психологія первинної 

шкільної неуспішності: 

монографія/ Кондратенко 

Л.О. – Чернігів: Десна 

Поліграф, 2017. – 488 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/709374

/1/kondratenko_kniga_488st

r.pdf 

1. Ознайомлення з 

особливостями роботи 

вчителя у початковій школі. 

2. Знайомство з 

учнівським колективом. 

3. Обрання об’єкта 

спостереження та 

визначення стратегії дій 

 

 

 

  

http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/42138/
http://osvita.ua/school/lessons_summary/upbring/42138/
http://lib.iitta.gov.ua/709374/1/kondratenko_kniga_488str.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/709374/1/kondratenko_kniga_488str.pdf
http://lib.iitta.gov.ua/709374/1/kondratenko_kniga_488str.pdf


групою (класом) як об’єктом психолого-

педагогічного вивчення, спостереження 

за особливостями її функціонування, 

груповими процесами, психологічними 

аспектами керівництва тощо. 

4. Підбір психодіагностичних методів 

і методик, спрямованих на психолого-

педагогічне вивчення групи. 

5. Вибір окремого учня для 

спостереження та визначення стратегії 

підтримки його самоповаги. 

 

Тема 2: Проведення дослідження 

студентом-практикантом 

1. Проведення психолого-педагогічного 

вивчення учнівської групи через 

застосування психодіагностичних 

методів і методик: вивчення 

психологічного клімату в учнівській 

групі, рівня згуртованості, тощо.  

2. Проведення спостереження за окремим 

учнем.  

3. Обробка та інтерпретація отриманих 

даних психодіагностик та 

спостереження.  

4. Визначення шляхів подальшого 

розвитку групи, методів корекції (в 

разі необхідності), формулювання 

рекомендацій щодо оптимізації 

групових процесів. 

5. Визначення стратегії підтримки 

самоповаги учня та її реалізація в 

навчально-виховному процесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2.Кривцова С., 

Мухаматуллина Е. 

Учитель и проблемы 

дисциплины. 

https://cbtperm.ru/upload/ibl

ock/7d9/7d9952d902ddb9ca

d3131ede88b706f0.pdf 

3.Протидія булінгу 

http://llt.multycourse.com.u

a/ua/page/22/103 

4.Тренінг для учнів 

«Згуртування учнівського 

колективу». 

https://naurok.com.ua/trenin

g-dlya-uchniv-

zgurtuvannya-uchnivskogo-

kolektivu-37848.html 

 

1.Семиченко В.А. 

Психологія педагогічної 

діяльності: Навч. посіб. – 

К.: Вища шк., 2004. – 

335с. 

2. Педагогика и 

психология ненасилия в 

образовании : учеб. 

пособие для бакалавриата 

и магистратуры / В. Г. 

Маралов, В. А. Ситаров. 

— 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство 

Юрайт, 2015. — 424 с. — 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Проведення психолого-

педагогічних 

спостережень за 

учнівською групою та 

окремим учнем. 

2. Занесення фактів 

спостереження у 

щоденник. 

3. Узагальнення 

результатів. 

4. Окреслення спектру 

негативних тенденцій у 

групі. 

5. Визначення шляхів їх 

https://cbtperm.ru/upload/iblock/7d9/7d9952d902ddb9cad3131ede88b706f0.pdf
https://cbtperm.ru/upload/iblock/7d9/7d9952d902ddb9cad3131ede88b706f0.pdf
https://cbtperm.ru/upload/iblock/7d9/7d9952d902ddb9cad3131ede88b706f0.pdf
https://naurok.com.ua/trening-dlya-uchniv-zgurtuvannya-uchnivskogo-kolektivu-37848.html
https://naurok.com.ua/trening-dlya-uchniv-zgurtuvannya-uchnivskogo-kolektivu-37848.html
https://naurok.com.ua/trening-dlya-uchniv-zgurtuvannya-uchnivskogo-kolektivu-37848.html
https://naurok.com.ua/trening-dlya-uchniv-zgurtuvannya-uchnivskogo-kolektivu-37848.html


Серия : Бакалавр и 

магистр. Модуль. 

3. Регуш Л. А. Практикум 

по наблюдению и 

наблюдательности. 2-е 

изд., переработанное и 

дополненное. — СПб.: 

Питер, 2008. — 208 с.: ил. 

— (Серия «Практикум по 

психологии»). 

 

подолання чи 

попередження 

 

 Модуль ІV Підсумковий 

Тема 1. Оформлення звітної 

документації 

 

Звіт про виконання завдання з психології 

містить: 

1. Психолого-педагогічну 

характеристику учнівської групи. 

2.  Результати спостереження за 

окремим учнем з ознаками проблемної 

поведінки.  

3. Додатки.  

 

Звіт з фаху містить: 

1. звіт про проходження професійної 

педагогічної практики у школі(за 

схемою); 

2. – конспект відкритого залікового 

уроку музики для учнів молодшої школи; 

3. –  конспект чи сценарій  музично-

виховного заходу; 

- 1. Долинська Л. В. 

Стилі педагогічного 

спілкування та можливості 

його формування в процесі 

професійної підготовки 

майбутнього вчителя/Л. В. 

Долинська // Психологія: зб. 

наук. праць. – Вип. 1 (4). – 

Київ: НПУ, 1999. – С. 64 – 

69. 

2. Галян І. 

Психодіагностика / І.М. 

Галян // Навч. посібн. – К. : 

Академвидав, 2009. – 464с. 

3. Семиченко В.А. 

Психологія педагогічної 

діяльності: Навч. посіб. – 

К.: Вища шк., 2004. – 335с. 

4. Педагогика и 

психология ненасилия в 

образовании : учеб. пособие 

для бакалавриата и 

магистратуры / В. Г. 

Маралов, В. А. Ситаров. — 

Звіт з психології включає 

такі складові: 

1. Психолого-педагогічна 

характеристика учнівської 

групи складається за 

«Програмою вивчення 

учнівської групи» обсягом 

близько п’яти сторінок 

друкованого тексту (розмір 

шрифту - 14, міжрядковий 

інтервал - 1). 

2.  Результати 

спостереження за окремим 

учнем з ознаками проблемної 

поведінки вносяться в окремі 

пункти психолого-

педагогічної характеристики 

учнівської групи (пункти 2, 

8, 9 позначені знаком – *). 

3. Додатки включають:  

1. Щоденник психолого-

педагогічних спостережень 

за окремим учнем з ознаками 

проблемної поведінки. 

  



4. – щоденник педагогічної практики, 

де студенти записують дані про школу, 

складають індивідуальний план роботи, 

аналізують відкриті заходи, що 

спостерігаються ними; 

5.  конспекти самостійно проведених 

10 уроків музики ; 

6. – витяг із протоколу педагогічної 

ради школи за підсумками педпрактики 

студентів. 

7. – характеристика студента від 

базових навчальних закладів за підписом 

вчителя музики та керівника закладу 

освіти. 

 

2-е изд., перераб. и доп. — 

М. : Издательство Юрайт, 

2015. — 424 с. — Серия : 

Бакалавр и магистр. 

Модуль. 

5. Регуш Л. А. 

Практикум по наблюдению 

и наблюдательности. 2-е 

изд., переработанное и 

дополненное. — СПб.: 

Питер, 2008. — 208 с.: ил. 

— (Серия «Практикум по 

психологии»). 

6. Сергєєнкова О.П., 

Столярчук О.А., Коханова 

О.П., Пасєка О.В. Вікова 

психологія. Навч. посіб. – 

К.: Центр учбової 

літератури, 2012. – 384 с. 

7. Сергєєнкова О.П., 

Столярчук О.А.. 

Педагогічна психологія. 

Навч. посіб. – Київ «Центр 

учбової літератури», 2012. – 

168 с. 

8. Усе про мотивацію / 

уклад. А. Г. Дербеньова. — 

Х. : Вид. група «Основа», 

2012. — 207с. 

2. Протоколи 

анкетування, тестування 

учнів (не менше 3 групових 

досліджень). Бланки 

відповідей, заповнені 

школярами, з подальшою 

обробкою результатів і 

висновками тощо.  

3. Таблиці, в яких 

систематизовано отримані 

результати застосованих 

методик (по кожній методиці 

окремо). 

Завдання з педагогіки 

включає складання 

психолого-педагогічної 

характеристики окремого 

учня, проведення виховного 

заходу та оформлення 

конспекту чи сценарію цього 

заходу а також написання 

самоаналізу проведеного 

заходу. 

Завдання з фаху включає: 

Конспект відкритого 

залікового уроку музики для 

учнів, а також конспекти 10 

самостійно проведених 

занять, конспект чи сценарій  

музично-виховного заходу 

звіт про проходження 

професійної педагогічної 

практики у школі(за 

схемою), витяг із протоколу 

педагогічної ради школи за 

підсумками педпрактики 

студентів. 

– характеристика студента 



від базових навчальних 

закладів за підписом вчителя 

музики та керівника закладу 

освіти. 

 

 
 

8. Політика виставлення балів. Вимоги викладача 

Залік з педагогічної практики складається із таких модулів: фаховий, педагогічний, психологічний, підсумковий. Кожен із 

цих модулів підлягає оцінюванню, при цьому бали розподіляються таким чином: фаховий модуль – 50 балів, психологічний – 20 

балів, педагогічний – 25, підсумковий – 5 балів. 

Загальна оцінка з педагогічної практики виставляється як середньозважена результатів усіх модулів. Якщо студент не 

атестований  хоча б з одного модуля, загальна оцінка виставляється «незадовільно». 

Результати оцінювання виконаного студентом завдання з психології під час проходження виробничої практики 

враховуються при виставленні загальної оцінки. Максимальний бал з психології – 20 балів. 

20-18 балів (відмінно) – студент повністю виконав програму вивчення учнівської групи, виявив самостійність і високий 

рівень опанування програмного матеріалу, збагатив та поглибив теоретичні знання, набув досвіду їх творчого застосування у 

педагогічній діяльності. Вміє отримувати, систематизувати знання й адаптувати їх до процесу дослідження. Уміє спостерігати, 

аналізувати, узагальнювати психологічні факти, об’єктивно оцінювати поведінку учнів, їх дії. На високому рівні 

продемонстровані вміння аналізувати психічні факти, що стосуються об’єкта вивчення. Практикант виявив здатність до 

рефлексії, уміння аналізувати власну діяльність, правильно ставити мету, формулювати завдання й адекватно їх реалізовувати 

під час проходження практики. 

17-14 балів (добре) – студент повністю виконав програму вивчення учнівської  групи, виявив при цьому самостійність, 

збагатив і поглибив теоретичні знання, набув досвіду їх творчого застосування у педагогічній діяльності. Студент виявив 

належний рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрував уміння відбирати суттєву інформацію, необхідну для 

повного висвітлення результатів спостереження та застосування психодіагностичних методик. Практикант продемонстрував 

середній рівень самостійної систематизації фактичного матеріалу, здатності до узагальнення і формулювання висновків, 

визначення мети й основних завдань дослідження. У цілому спостерігається методологічно грамотне вивчення структури 

учнівської групи. Продемонстрований достатній рівень обґрунтованості висновків і рекомендацій, сформульованих у звіті, але 

спостерігаються логічні похибки. Виявляється належний рівень компетентності студента. 

13-8 балів (задовільно) – студент не зміг успішно впоратися із завданням на спостереження та ефективне використання 

дослідницьких методів. Опис проведеної роботи виявився формалізованим. Неточно сформульовані мета й основні завдання. 

Відповідно не продемонстроване уміння реалізовувати поставлені керівником практики завдання. Результати проведеного 



вивчення учнівської групи інтерпретуються неточно, допускаються суттєві помилки. Недостатній рівень узагальнення і 

класифікації даних. Висновки неповні, недостатньо аргументовані. Документація здана невчасно, її оформлення не дуже якісне. 

Матеріали дослідження представлені, однак немає логічного викладу узагальнень. В аналізі спостерігаються неточності, 

недоречності. Усі необхідні складові звіту оформлені, але неякісно. 

«Незадовільно» (7-1 бал) – студент не виконав програми вивчення учнівської групи. Відсутнє уміння добирати наукову 

інформацію, необхідну для виконання програми. Не продемонстроване вміння володіти методиками діагностики соціально-

психологічних процесів у класі. Спостерігається некоректне їх застосування, нездатність інтерпретувати отримані результати. 

Студент не може спрогнозувати можливі відхилення у поведінці учнів.  Психолого-педагогічні рекомендації виховних дій та 

корекції негативних виявів відсутні. Документація здана на перевірку не в повному обсязі, немає протоколів, додатки не 

оформлені. 

Критерії оцінювання професійної педагогічної практики (фахового модулю)  

 
 

Оцінка «відмінно» (48-50 балів) виставляється за: 
 

- глибоке, усвідомлене розуміння завдань музично-педагогічної практики у школі; 

- відмінну підготовку до педагогічної практики: глибоке знання методики проведення різних форм і видів музично-виховної 

роботи з дітьми шкільного віку, професійне володіння музичним інструментом, відмінні навички акомпанування; 

- самостійно і методично вірно сплановану музично-виховну роботу:, уроки музики, заняття у музичних гуртках, музично-

виховні заходи; 

- уміння самостійно підбирати музичний матеріал для уроків музики, занять з хором та вокальним ансамблем (гуртки), 

музично-виховних заходів; творчо підбирати та реалізовувати різні методи і прийоми музичного виховання школярів; вільно 

володіти музичним матеріалом, раціонально використовувати відведений час на різні види музичної діяльності дітей на уроці; 

доцільно використовувати наочний матеріал у різних формах організації музичної діяльності й самостійно його виготовляти;  

- уміння встановлювати гарний контакт з дітьми та вихователями, вчителями, музичним керівником; здійснювати 

індивідуальний підхід до дітей; 

- методично вірно аналізувати роботу, що спостерігається студентом; 

- уміння володіти літературною українською мовою. 
 

Оцінка «добре» (38-40) виставляється за: 
 



- достатню підготовку до музично-педагогічної практики: знання методики музичного виховання у школі, добре володіння 

музичним інструментом, достатні навички акомпанування; 

- здатність доцільно спланувати музично-виховну роботу з дітьми; 

- уміння підбирати музичний матеріал до проведення різних видів і форм організації музичної діяльності школярів; 

- уміння використовувати у роботі різні методи і прийоми музичного виховання дітей, наочний матеріал; 

- добре володіння музичним матеріалом з допущенням неточностей у постановці запитань, вказівок; допущення незначних 

мовних помилок; 

- підтримання ділового контакту з дітьми, вихователями, вчителями та музичним керівником; 

- аналіз роботи, що спостерігається студентом. 
 

Оцінка «задовільно» (27-30) виставляється за: 
 

- задовільну підготовку до музично-педагогічної практики і знання методики музичного виховання у школі, допущення 

суттєвих помилок у методиці проведення окремих видів і форм організації музичної діяльності дітей, але студент спроможний 

усунути їх із допомогою керівника практики; задовільне 

володіння музичним інструментом, навичками акомпанементу, яке допускає невиразне виконання музичного супроводу, 

темпових неточностей; 

- здатність спланувати музично-виховну роботу з допущенням незначних помилок методичного характеру; неповний та 

нечіткий аналіз роботи, що спостерігається студентом; 

- неповну реалізацію методів та прийомів музичного виховання дітей при 

проведенні уроків музики, організації іншої музично-виховної роботи; 
 

- недостатнє використання наочності; допущення неточних завдань, запитань, вказівок; 

- проведення музично-виховної роботи українською мовою при наявності 

мовних помилок. 
 

Оцінка «незадовільно» (12-15) виставляється за: 
 

- нерозуміння завдань педагогічної практики у школі; 



- недостатнє знання методики музичного виховання школярів, погану підготовку музичного матеріалу для організації музично-

виховної роботи; 

- допущення при проведенні роботи грубих методичних та мовних помилок, 

поганої гри на музичному інструменті; - неспроможність у здійсненні фахової діяльності після закінчення ВНЗ без повторного 

навчання за програмою відповідного практичного курсу. 
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