


 

1. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

Положення про практичну підготовку здобувачів  освіти КЗ ЛОР 

«Самбірський фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака» ( далі – 

Положення ) розроблено відповідно до : 

- Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №  2145-19; 

- Закону України «Про фахову передвищу освіту» від 06.06.2019 №2745-

VIII; 

- Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затверджено наказом Міністерства освіти України № 93 від 

08.04.1993; 

- Наказу Міністерства освіти України № 351 від 20.12.1994 «Про внесення 

змін до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України»; 

- Переліку типових документів, що створюються в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений 

Наказом Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 (із змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 400/5 від 07.03.2013), 

п.595-596; 

- Положення «Про дистанційне навчання у КЗ ЛОР «Самбірський фаховий 

педагогічний коледж імені Івана Филипчака»», затвердженого  педагогічною 

радою, протокол № 4 від 11.03.2020 р. 

 

2. НАВЧАЛЬНА  ПРАКТИКА 

 

2.1.Навчальна практика проводиться з метою одержання і вдосконалення 

практичних навичок, необхідних майбутньому вчителю, вихователю ЗДО під 

час організації навчально-виховної роботи з дітьми. Всі види і термін 

навчальної практики визначається навчальним планом. 

Навчальною практикою керують в основному викладачі педагогічного 

коледжу. Під час проходження навчальної практики група в кількості 25-30 

студентів може ділитись на дві підгрупи по 12-15 студентів. 

До навчальної практики відносяться: 

- спостереження за діяльністю шкіл,ЗДО, передбачені програмами курсів 

педагогіки і психології; ці  спостереження проводяться під керівництвом 

викладачів відповідних дисциплін за рахунок часу, відведеного на лабораторні 

та практичні заняття; 

- практика з основ природознавства і краєзнавства; 

- навчально-табірний збір; 

- пленер. 

 

3. ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

 

3.1.Педагогічна практика є важливою складовою частиною професійної 

підготовки здобувачів  освіти  КЗ ЛОР «Самбірський фаховий педагогічний  



коледж імені Івана Филипчака» ( далі – Коледжу). Тривалість і термін 

проведення практики визначається  навчальними планами. 

3.2. До педагогічної практики відносяться: 

- спостереження в дошкільних закладах ( практика «Введення у 

спеціальність»); 

- показові уроки і заняття у школах і дошкільних закладах; 

- практика з позакласної та позашкільної виховної роботи; 

- практика в якості помічника вихователя; 

- пробні уроки і заняття практикантів у школах; 

- літня практика; 

- спостереження і пробна практика з навчально-виховної роботи з дітьми в 

дошкільних закладах; 

- практика «Перші дні дитини в школі»; 

- переддипломна практика. 

3.3. Показові уроки і заняття зі всіх спеціальностей проводяться для 

ілюстрації прийомів, методів організації навчально-виховної роботи з дітьми. 

Ці уроки і заняття проводяться в основному найбільш кваліфікованими 

вчителями шкіл, вихователями ЗДО  під керівництвом викладачів педагогіки і 

окремих методик. 

Окремі показові уроки і заняття можуть проводити викладачі 

педагогічного коледжу  паралельно з викладом відповідних розділів курсу 

педагогіки і окремих методик за рахунок часу, відведеного навчальними 

планами на практичні заняття з цих дисциплін. 

Тематика показових уроків і занять визначається програмами з відповідних 

методик. 

Спостереження показових уроків і занять, а також їх наступне обговорення 

проводиться з навчальною групою . 

3.4. Спостереження за організацією навчально-виховної роботи з дітьми в 

дошкільних закладах (практика «Введення у спеціальність») проводяться під 

керівництвом викладачів коледжу (керівників груп практикантів). 

Навчальна група з 25-30 чоловік ділиться на 2 підгрупи. 

3.5. Студенти  коледжу проходять практику у відповідності до навчальних 

планів з позакласної  та позашкільної виховної роботи з дітьми у школах та 

позашкільних навчальних закладах. Керівництво практикою здійснюється 

викладачами педагогіки, психології і окремих методик педагогічного коледжу 

та педагогічними працівниками школи, позашкільних закладів. 

3.6. Здобувачі  освіти  відділення «Дошкільна освіта» проходять практику у 

відповідності до навчальних планів по наданню допомоги вихователю. 

Керівництво практикою здійснюють викладачі психології, педагогіки і методик 

коледжу та вихователі дошкільних закладів. 

Під час проведення практики навчальна група ділиться на 2 підгрупи (не 

менше 10-12 чол. у кожній підгрупі). 

3.7.Літня педагогічна практика проводиться відповідно до навчального 

плану, а її зміст визначається програмою практики.  

Літня практика для студентів  відділення «Дошкільна освіта» проводиться 

у дошкільних навчальних закладах. 



Студенти  відділення дошкільної освіти проходять практику в якості 

помічника вихователя ЗДО. 

Літня практика здійснюється в основному під керівництвом педагогічного 

персоналу ДНЗ. 

3.8.Пробні уроки і заняття в школах студенти  проходять в основному після 

вивчення відповідних розділів  окремих методик під керівництвом викладачів 

даних дисциплін у години, відведені навчальним планом на педагогічну 

практику. 

На  одному з пробних уроків (занять) у практиканта  разом з викладачем 

окремої методики присутній і бере участь в аналізі уроку викладач педагогіки. 

Кожен студент  коледжу  повинен провести : відділення «Початкова 

освіта» -16 пробних уроків  і 1 позакласне заняття ; відділення «Образотворче 

мистецтво» - 6 уроків і 1 позакласне заняття; відділення «Фізична культура» - 7 

уроків і 1 позакласне заняття. Уроки та заняття готуються і проводяться під 

керівництвом викладачів окремих методик, педагогіки, вчителів школи.   

3.9.Спостереження і пробна практика з навчально-виховної роботи в 

дошкільних закладах проводяться в години, відведені навчальними планами на 

педагогічну практику під керівництвом викладачів коледжу (керівників груп 

практикантів). 

При проведенні цього виду практики група студентів  25-30 чоловік 

ділиться на 4 підгрупи. 

Пробні заняття студенти  проводять з методик: 

- зображувальної діяльності; 

- ознайомлення з природою; 

- розвитку мовлення; 

- фізичної культури; 

- формування елементарних математичних уявлень; 

- музичного виховання. 

Для консультацій практикантів, які вперше проводять заняття у 

дошкільних закладах, можуть бути залучені інші викладачі педагогіки і 

методик.  

Примітка до п.9. Студенти, які одержали додаткову кваліфікацію 

«оператор комп’ютерної техніки», «вивчення іноземної мови у ДНЗ» 

проводять по 1 заняттю під керівництвом викладачів відповідних спеціалізацій 

окремих методик коледжу, вихователів дошкільних закладів та інших 

педагогічних працівників. 

3.10. Зі спеціальності «Початкова освіта» проводиться у відповідності з 

навчальними планами  практика «Перші дні дитини в школі». При проведенні 

цього виду практики  група в кількості 30 чоловік ділиться на 3 підгрупи (не 

менше 10 чоловік). 

3.11.Завершальним етапом практичної підготовки здобувачів  освіти  є 

переддипломна педагогічна практика, під час якої студенти скеровуються у 

школи , ЗДО і виконують обов’язки вчителів, вихователів ЗДО, керівників  

гуртків іноземної мови в ЗДО, операторів комп’ютерної техніки за обраною 

додатковою кваліфікацією. 

Порядок проходження переддипломної практики визначається окремою 

пам’яткою з цього питання. 



Для навчально-методичного керівництва і контролю за роботою 

практикантів у школах на навчальну групу виділяються керівники із числа 

викладачів педагогічного коледжу. 

3.12.Під час карантину, для забезпечення безперервності освітнього 

процесу, студенти проходять педагогічну практику в дистанційному режимі 

відповідно  до Положення про дистанційне навчання у КЗЛОР «Самбірський 

фаховий педагогічний коледж імені Івана Филипчака», інструкції щодо 

проведення педагогічної практики студентів коледжу у дистанційній формі та 

рекомендацій циклових комісій. 

3.13.У педагогічному коледжі ведеться  така документація з педагогічної 

практики: 

- річний план  практики; 

- розклад педагогічної практики; 

- графік консультацій; 

- журнал обліку педагогічної практики (окремо для кожної групи на весь 

період навчання). 

 

4. БАЗИ  ПРАКТИКИ 

 

4.1.Практична підготовка здобувачів освіти  педагогічного коледжу 

проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для 

відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

4.2.Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на основі 

договорів з відділами освіти або прямих договорів із закладами загальної 

середньої, позашкільної та дошкільної освіти.  

4.3. Здобувачі освіти  можуть самостійно, за погодженням з керівництвом 

педагогічного коледжу, при наявності відповідних замовлень(відношень) з баз 

практики, підбирати для себе базу практики і пропонувати  її для використання.  

 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ      І     КЕРІВНИЦТВО        ПРАКТИКОЮ 

 

5.1.Директор коледжу: 

- вирішує питання фінансового, кадрового забезпечення, практичної 

підготовки здобувачів  освіти; 

- створює умови для проведення усіх видів практики, визначених освітньо-

професійними програмами; 

- укладає договори про співпрацю з установами закладів освіти, видає 

накази про організацію (оплату) практики; 

- забезпечує загальне керівництво і здійснює контроль за проведенням  

практики; 

- затверджує річний план практики. 

5.2.Заступник директора з навчально-виробничої практики: 

- здійснює підготовку проєктів договорів про співпрацю з установами 

закладів освіти, договорів про практичну підготовку, проєктів наказів про 

організацію практики; 



- сприяє формуванню у здобувачів  освіти професійних компетентностей, 

окреслених в освітньо-професійних програмах; 

- відповідає за розробку документації локального характеру, яка 

регламентує практичну підготовку здобувачів освіти (складає план 

проходження і розклад практики, графіки консультацій і доводить їх до відома 

викладачів та студентів);  

- до початку  практики забезпечує проведення всіх організаційних заходів: 

консультації, інструктажі про порядок проходження практики та з техніки 

безпеки, настановчі  конференції тощо; 

- здійснює контроль за  проведенням практичної підготовки здобувачів 

освіти та аналізує її результати; 

- у складі комісії приймає заліки з практики; 

- контролює ведення документації з педагогічної практики; 

- спільно з викладачами виставляє студентам підсумкові оцінки за 

практику і пропонує їх на затвердження педагогічної ради; 

- веде табель робочого часу працівників шкіл, залучених до керівництва 

практикою. 

5.3.Завідувач відділення: 

- відповідає за навчально-методичний супровід практичної підготовки 

здобувачів освіти. Інформує їх про терміни, місце, призначення керівників 

практики і форми звітності; 

- здійснює контроль за виконанням програми практики, своєчасним 

складанням заліків з практики, за веденням звітно-облікової документації з 

практики; 

- узагальнює результати практичної підготовки здобувачів освіти; 

- організовує  і проводить разом із предметними (цикловими) комісіями 

організаційно-методичні заходи  (настановчі і підсумкові конференції з питань 

педагогічної практики студентів відділень, семінари,круглі столи  тощо) з 

питань практичної підготовки здобувачів освіти. 

5.4. Предметні(циклові) комісії коледжу: 

- розробляють навчально-методичну документацію та відповідні матеріали 

з практики; 

- проводять організаційно-методичні заходи (інструктивні наради, 

настановчі та підсумкові конференції, семінари, круглі столи тощо) з питань 

практичної підготовки здобувачів освіти; 

- здійснюють аналіз звітної документації з практики, відгуків від базових 

установ, враховують внесені пропозиції. 

5.5.Керівник(методист) практики від коледжу: 

- проводить інструктажі для здобувачів освіти, учителів, вихователів та 

інших педагогічних працівників установ освіти про порядок проходження 

практики; 

- ознайомлює студентів з навчально-методичною та звітною 

документацією; 

- надає методичну допомогу студентам,  оцінює  результати; 

- здійснює контроль за відвідуванням та виконанням завдань практики; 

- своєчасно обліковує проходження практики студентами у відповідних 

журналах; 



- контролює забезпечення нормальних умов праці й побуту здобувачів 

освіти та проводить  з ними обов’язкові  інструктажі з охорони праці і техніки 

безпеки; 

- подає заступнику директора з навчально-виробничої практики письмовий 

звіт, відповідну документацію про проведення практики із зауваженнями і 

пропозиціями щодо поліпшення практики здобувачів освіти та письмову 

інформацію для нарахування зарплати працівникам баз практики. 

5.6.Викладачі педагогіки і окремих методик: 

- проводять показові уроки і заняття; 

- за згодою учителів і вихователів розподіляють між практикантами теми 

уроків і позакласних занять; 

- консультують практикантів, затверджують конспекти їх уроків і занять у 

закладах освіти, а також плани навчально-виховної роботи в дошкільних 

закладах; 

- спостерігають за роботою практикантів, аналізують і оцінюють її; 

- контролюють ведення студентами щоденників практики; 

- беруть участь у звітах студентів із педагогічної практики. 

57.Керівники шкіл, позашкільних і дошкільних навчальних закладів: 

- забезпечують необхідні умови для успішного проведення практики і 

здійснюють загальне керівництво нею; 

- знайомлять практикантів з навчальним закладом, плануванням навчально-

виховної роботи, документацією, правилами внутрішнього розпорядку; 

- контролюють роботу вчителів, вихователів з практикантами та іншими 

педагогічними працівниками навчального закладу; 

- відвідують вибірково уроки і заняття практикантів і беруть участь у їх 

обговоренні; 

- беруть участь у підсумкових конференціях. 

5.8.Учителі, вихователі та інші педагогічні працівники шкіл, ЗДО: 

-  знайомлять практикантів з плануванням навчально-виховної роботи; 

-  проводять окремі показові уроки і заняття; 

- визначають теми уроків і позакласних занять практикантів, консультують 

їх, перевіряють конспекти наступних уроків і занять та дають згоду на їх 

проведення; 

- присутні на пробних уроках і заняттях, беруть участь у їх обговоренні і 

виставленні оцінок; 

- знайомлять практикантів з документацією, залучають їх до індивідуальної 

роботи з дітьми, до проведення гурткових занять, до виготовлення наочних 

посібників; 

- складають(за потреби) характеристики на практикантів і беруть участь у 

конференціях за підсумками практики. 

 

 

6. ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕДЖУ 

 

6.1.У період проходження практики студенти  зобов’язані: 



- до початку практики одержати від керівника (методиста) практики 

коледжу  консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- виконувати правила внутрішнього розпорядку, розпорядження дирекції 

школи, ЗДО,  керівників практики, строго дотримуватися правил техніки 

безпеки, бути прикладом ввічливості, організованості, дисципліни і 

працелюбства; 

- виконувати всі види робіт, передбачені  програмою  практики та вказівки 

її керівників; 

- відповідально готуватись до проведення дорученої навчально-виховної 

роботи з дітьми; 

- складати конспекти або розгорнуті плани уроків і занять, узгоджувати їх з 

учителем, вихователем і затверджувати у методиста педагогічного коледжу; 

- бути присутнім на всіх уроках і заняттях, які відносяться до педагогічної 

практики згідно розкладу; 

- брати активну участь в аналізі уроків і занять, вести щоденники  практики 

встановленої форми; 

- вивчити і суворо дотримуватись правил техніки безпеки та внутрішнього 

розпорядку; 

- своєчасно оформити звітну документацію. 

6.2.Студенти мають право: 

- на методичне та організаційне забезпечення практики від Коледжу та 

бази практики; 

- на консультативну допомогу з боку керівників практики від Коледжу; 

- на можливість отримання робочого місця згідно з програмою практики; 

- звертатися за консультаціями до керівників практики, підрозділів та 

провідних фахівців; 

- користуватися нормативними та інструктивними матеріалами з 

програмних питань практики, фондом законодавчих  актів та установчих 

документів, інформаційними ресурсами базових закладів; 

- на здорові,безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови 

праці. 

 

7. ОПЛАТА  ЗА  КЕРІВНИЦТВО  ПРАКТИКОЮ 

 

7.1. Оплата праці викладачів педагогічного коледжу, учителів, вихователів 

та інших працівників шкіл, дошкільних та позашкільних навчальних закладів за 

керівництво практикою проводиться у відповідності з діючим законодавством 

за фактичну кількість виконання навчальних годин по ставках  заробітної 

плати, встановленої за основним місцем роботи. 

 Вказана оплата проводиться в межах годин, відведених навчальними 

планами на  практику. 

7.2.За керівництво кожною підгрупою практикантів на весь період 

практики «Перші дні дитини в школі» оплачується: 

- викладачу коледжу – 30 год (за спостереження і аналіз); 

- учителю школи – 12 год (за аналіз). 



7.3.За кожний показовий урок (заняття) у школі, проведений викладачем 

коледжу, йому додатково оплачується 1 год (за підготовку), учителю – 0.5 год 

(за участь у підготовці). Якщо  урок  або заняття проводить учитель  школи, то 

йому  оплачується 1,5 год (за підготовку і участь в аналізі), викладачу коледжу 

-0.5 год (за участь у підготовці). 

7.4.За керівництво кожною підгрупою практикантів на весь період 

практики «Введення у спеціальність» оплачується: 

- викладачу коледжу – 30 год (за спостереження й аналіз); 

- вихователю ЗДО – 1 год за кожного студента(за показ  і за аналіз). 

7.5.За керівництво практикою в якості помічника вихователя за кожного  

практиканта за один семестр оплачується: 

- викладачу коледжу – 4 год; 

- вихователю ЗДО – 4 год . 

7.6. Керівництво спостереженнями і пробною навчально-виховною 

роботою в дошкільних закладах студентів відділення «Дошкільна освіта» 

оплачується: 

- закріпленим до закладів дошкільної освіти викладачам педагогічного 

коледжу (керівникам груп студентів) 6 год за день практики (за консультації, 

спостереження і аналіз);  

- вихователям дошкільних закладів за кожного закріпленого студента – 1 

год за день практики (за консультації і аналіз); 

- за кожне проведене заняття з додаткової кваліфікації : викладачу коледжу  

– 2 год (за консультації, спостереження і аналіз) , вихователю дошкільного 

закладу – 1 год (за консультації і аналіз);  

- за кожне показове заняття, яке проводить вихователь, оплачується 1 год ( 

за підготовку і аналіз); 

- за консультації практикантів при проведенні ними пробних занять за весь 

період пробної практики викладачам педагогіки (методик) коледжу до 4 год за 

кожного студента. 

7.7.За кожний пробний урок або заняття  у школі, яке проводить студент 

педагогічного коледжу, оплачується: 

- викладачу коледжу – 3 год (за консультацію, спостереження й аналіз); 

-учителю або іншому педагогічному працівнику школи – 2 год (за 

консультацію й аналіз); 

- викладачу педагогіки, який присутній на одному з пробних уроків – 2 год 

(за спостереження й аналіз). 

7.8.За керівництво практикою з позакласної та позашкільної виховної 

роботи  протягом одного семестру за кожного практиканта оплачується: 

- викладачу коледжу – 4 год; 

- педагогічному працівникові навчального закладу – 4 год. 

7.9. За керівництво літньою педагогічною практикою студентів відділення 

«Дошкільна освіта» оплачується:  



- кількість годин для проведення консультацій з підготовки до літньої 

практики - 30 год на кожну групу; 

- керівнику практики від коледжу  не більше 3 год за одного практиканта. 

7.10.За керівництво переддипломною педагогічною практикою 

оплачується: 

- кількість годин для проведення консультацій з підготовки до 

переддипломної практики: відділення «Початкова освіта» -  25 год на кожну 

групу; відділення  «Фізичне виховання», «Образотворче мистецтво», 

«Дошкільна освіта» -  15 год на кожну групу; 

- керівнику практики від коледжу  не більше 3 год за одного практиканта. 

7.11.За керівництво всіма видами практики (крім переддипломної 

педагогічної практики)  директору (заступнику директора) школи,  директору  

дошкільного (методисту) та позашкільного навчальних закладів  оплачується 

по 1 год в семестр за кожного практиканта. 

7.12.Норма часу на проведення захисту-звіту за практику встановлюється із 

розрахунку  0.33 год за одного студента . 

7.13.Оплата викладачам добових, квартирних і за проїзд до місця практики 

і назад проводиться педагогічним коледжем у відповідності з діючим 

законодавством про оплату службових відряджень. 

7.14. Оплата різних видів практики педагогічним працівникам базових 

навчальних закладів здійснюється в межах затвердженого фонду оплати праці 

(кошторисних призначень) та при умові фінансового забезпечення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


