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ВСТУП 

 

Наскрізна програма практики є основним навчально-методичним 

документом, що забезпечує комплексний підхід до організації практичної 

підготовки, системність, безперервність та послідовність змісту і завдань 

навчальних та виробничих практик спеціальності 014 Середня освіта 

(Математика) освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, 

інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 

Освіта/ Педагогіка. 

Наскрізна програма практичної підготовки складена на основі освітньо-

професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика) -  

(протокол  № 2 від 05.03.2018 р. вченої ради К-ПНУ), навчальних планів 

спеціальності 014 Середня освіта (Математика) та “Положення про 

проведення практики здобувачів вищої освіти Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка” (протокол № 62-ОД від 30. 

08. 2018 р. вченої ради К-ПНУ).   

Практика (навчальна, виробнича), її неперервність та послідовність, 

передбачає отримання необхідного обсягу практичних навиків, закріплення й 

поглиблення теоретичних знань, оволодіння студентами сучасними методами 

і формами організації освітнього процесу у закладах загальної середньої 

освіти, зокрема, з використання інформаційних технологій, формування 

компетенцій, що відповідають кваліфікації, яку отримує студент на 

відповідному освітньому рівні та дає можливість займати відповідні посади. 

Практика є однією із важливих складових підготовки педагога. Вона 

сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього вчителя до 

педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної здатності і рівень 

педагогічної спрямованості, дозволяє закріпити теоретичні знання з усіх 

предметів циклу професійної підготовки, а також вдосконалити практичні 

навички роботи з учнями.  

Саме під час практики студенти впевнюються у правильності свого 

професійного вибору, переконуються у наявності в них педагогічних 

здібностей, схильності до роботи з учнями. Співпраця з досвідченими 

вчителями під час педагогічної практики закладає основи педагогічної 

майстерності, любові до майбутньої професії. 

Послідовність проведення практик передбачає поступове ускладнення 

педагогічних завдань, завершеність практичної підготовки студентів, 

ступеневе формування загально-педагогічних та фахових  професійних умінь 

і навичок, необхідних для самостійної виховної та навчальної роботи з 

учнями. 

Згідно з навчальним планом на кожному курсі спеціальності 

передбачено виконання певного виду практики. Завдання кожного виду 

практики конкретизуються відповідно до рівня фахової підготовки студентів.  

Такий розподіл видів педагогічної практики дозволяє сформувати її як 

систему, визначити основні форми практичної підготовки, вимоги до її 

проведення, взаємозв’язок.  
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Наступність практичної підготовки передбачає визначення етапності 

практики, виділення в ній певних періодів від менш складних 

(ознайомлювального характеру) до пробних видів діяльності і, зрештою, до 

відносно самостійної педагогічної діяльності.  

Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час 

навчання, а також набуття й удосконалення компетентностей, визначених 

відповідною освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів, 

оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі 

одержаних у ЗВО знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і 

виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  

Завдання практики:  
– закріплення, поглиблення і збагачення знань з психолого-

педагогічних навчальних дисциплін, застосування їх під час розв’язування 

конкретних педагогічних завдань; 

– формування і розвиток у майбутніх вчителів математики та 

інформатики відповідних компетентностей та професійно значущих якостей 

особистості; 

– виховання у студентів стійкого інтересу до професії вчителя, 

потреби педагогічній самоосвіті; 

– вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності; 

– ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в 

школі, з передовим педагогічним досвідом. 

 

СТРУКТУРА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ВИДИ ПРАКТИК 
 

  Навчальним планом підготовки бакалаврів галузі знань 01 Освіта/ 

Педагогіка спеціальності 014 Середня освіта (Математика) освітньо-

професійної програми Середня освіта (Математика, інформатика)  

передбачені наступні види практик:  
 

№ 

з/п 

Шифр за 
навчальним 
Планом 

Назва практики Семестр Обсяг практики Форма 

контролю тижнів кредитів 

ЄКТС 

годин 

 Навчальна практика 

1. ПП 14.01 Навчальна  

обчислювальна 

практика 

3 1 1,5 45 Залік 

2. ПП 14.02 Навчальна 

психолого-

педагогічна практика 

5 1 1,5 45 Залік 

3. ПП 14.03 Навчальна 

ознайомлювальна 

6 2 3 90 Залік 
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педагогічна практика 

 Виробнича практика 

4. ПП 14.04 Виробнича 

педагогічна  

практика в основній 

(базовій) середній 

школі 

7 4 6 180 Диферен-

ційований 

залік 

5. ПП 14.05 Виробнича 

педагогічна  

практика у 

профільній середній 

школі 

8 4 6 180 Диферен-

ційований 

залік 

 

Навчальна обчислювальна практика є складовою частиною 

навчального процесу і здійснюється з метою закріплення теоретичних знань 

та набуття досвіду практичної роботи по розв’язанню задач, властивих 

відповідній спеціальності. 

 

Навчальна психолого-педагогічна практика є удосконаленням та 

закріпленням теоретичних знань з циклу гуманітарної, професійної та 

практичної підготовки; надбанням навичок практичної роботи в процесі 

організації психолого-педагогічного дослідження, ознайомленням з технологією 

проведення виховних заходів та профілактичної роботи серед молоді.  

 

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика є  невід’ємною 

складовою частиною професійної підготовки фахівців, що здобувають 

освітній ступінь «бакалавр». Під час практики студентам надається 

можливість спостерігати за індивідуальними стилями викладання 

досвідчених учителів, ознайомитися із класною документацією: програмами 

навчальних предметів, робочими програмами, методичним забезпеченням, а 

також дізнатися про можливості використання нових інформаційних 

технологій під час навчально-виховного процесу учнів шкіл.  

Практика систематизує та поглиблює знання про методику підготовки 

вчителів математики та інформатики; сприяє формуванню особистого стилю 

викладання, об’єктивній оцінці своїх можливостей,   застосуванню 

різноманітних методів та прийомів навчання, сучасних педагогічних 

технологій, а також спонукання студентів-практикантів до подальшої 

активності та самостійності в набутті професійних, проектувальних, 

адаптивних, організаційних та пізнавальних умінь. 

 

Виробнича педагогічна практика в основній (базовій) середній 

школі є ланкою між теоретичним навчанням майбутніх вчителів та їх 

самостійною роботою в освітніх закладах, надає досвід педагогічної 

діяльності. Умовою успішного проходження виробничої педагогічної 

практики в основній (базовій) середній школі є: опанування студентами 

змісту фундаментальних дисциплін, методики  їх викладання;  
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активізація, закріплення та систематизація знань студентів-практикантів з 

психолого-педагогічних, навчальних дисциплін для викладання 

відповідних предметів у   закладах середньої освіти м. Кам’янця-

Подільського. 

 

Виробнича педагогічна практика у профільній середній школі 

сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього вчителя до педагогічної 

діяльності, визначає ступінь його професійної здатності і рівень педагогічної 

спрямованості. Цей вид практики є невід'ємною частиною підготовки до 

професійної діяльності  майбутніх висококваліфікованих  фахівців, які 

отримують диплом бакалавра.  

. 

МЕТА  І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Навчальна обчислювальна практика 

  
Мета навчальної обчислювальної практики: додаткова підготовка 

студентів до професійно - орієнтованого використання поширених 

програмних засобів загального та спеціального призначення для вирішення 

прикладних завдань. 

Завдання практики:  

- розширення та закріплення теоретичних знань і практичних навичок, 

що отримані з шкільного курсу інформатики та з університетських курсів 

інформатичного спрямування; 

- поглиблення практичних навичок роботи з поширеними програмними 

засобами загального та спеціального призначення для вирішення прикладних 

завдань; 

- отримання навичок самостійної роботи при дослідженні можливостей 

популярних прикладних програмних застосунків, корисних для подальшої 

професійної діяльності; 

-  підготовка до виконання науково-дослідної роботи з профільних 

дисциплін. 

 

Навчальна психолого-педагогічна практика 
 

  Мета навчальної психолого-педагогічної практики: ознайомлення 

студентів зі специфікою майбутнього фаху, придбання первинних 

професійних умінь та навичок, систематизація набутих студентами 

теоретичних знань, вироблення вмінь та навичок застосовувати їх на 

практиці, формування готовності студентів до організації і здійснення 

освітнього процесу в учнівському колективі. 

Завдання  практики: 

- навчитись проводити психолого-педагогічне спостереження, збирати 

необхідну інформацію, аналізувати її і зіставляти реальні результати з 

бажаними, нормативними; 
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- ознайомитись із системою організації навчально-виховної роботи у школі та 

її плануванням; 

- вивчити наявні засоби навчання з фаху, особливості їх використання у 

навчально-виховному процесі (устаткування кабінетів з фаху, обладнання, 

навчально-методичні та дидактичні посібники тощо); 

- відвідати уроки з фаху та інших предметів, виховні заходи; 

- навчитись робити загально-педагогічний аналіз уроків з фаху, виховної 

роботи; 

- ознайомлення з психологічними умовами організації та здійснення 

освітньої діяльності в закладах загальної освіти, що сприяє успішній 

адаптації студентів до майбутньої професійної діяльності;  

- створення оптимальних умов для формування психологічної готовності до 

професійної діяльності вчителя;  

- активізація, закріплення та систематизація знань студентів з психолого-

педагогічних навчальних дисциплін. 

 
Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика 

 

Мета навчальної  ознайомлювальної педагогічної практики: 
забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної 

діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати 

конкретні методичні завдання згідно з умовами педагогічного процесу; 

виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої знання і 

творчо застосовувати їх у практичній діяльності; розвиток у студентів уміння 

здійснювати діяльність з навчання математики та інформатики у ЗОШ на базі 

сформованої у них математичної та інформатичної компетентностей та знань 

основ теорії методики їх викладання у ЗОШ, педагогіки та психології, уміння 

поєднувати теоретичні знання майбутніх учителів з методики викладання 

математики та інформатики з практичною діяльністю навчання та 

виховання учнів. 

Завдання практики:  

1. Навчальні: 

– забезпечити зв'язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним 

педагогічним процесом, використовувати їх у розв'язуванні конкретних 

навчальних, розвиваючих і виховних завдань; 

– формувати у практикантів вміння проводити уроки з використанням 

сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності; 

– розвивати у студентів  психологічну готовність до роботи у ЗОШ. 

2. Наукові: 

– поглиблювати теоретичні знання студентів  з фахових дисциплін і на 

основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду 

вчителів; 

– виробити творчий підхід до педагогічної діяльності; 

– формувати вміння проводити науково-дослідницьку роботу. 

3. Виховні: 
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– виховувати у студентів  стійкий інтерес і любов до професії вчителя; 

– формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навички, що 

сприяють розвитку професійних якостей, потреби в педагогічній 

самоосвіті; 

– розвивати у практикантів вміння здійснювати виховну роботу. 

4. Професійні: 

– здійснювати педагогічну діяльність згідно з вимогами статуту ЗОШ, 

правилами внутрішнього розпорядку; 

– спонукати практикантів до вивчення документації ЗОШ: програми 

дисципліни, робочої програми, методичного забезпечення. 
 

Виробнича педагогічна практика в основній (базовій) середній школі 
 

Мета виробничої педагогічної практики в основній  (базовій)  
середній школі: розвиток уміння здійснювати діяльність з навчання 
математики та основ інформатики, уміння поєднувати теоретичні знання 
майбутніх учителів з педагогіки, психології та методик викладання 
відповідних дисциплін з практичною діяльністю навчання і виховання учнів; 
забезпечення практичного пізнання студентів  закономірностей професійної 
діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати 
конкретні психолого - педагогічні та методичні завдання згідно з умовами 
освітнього процесу; виховання у студентів потреби систематично 
поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній 
діяльності. 

Завдання практики: 

– закріплення, поглиблення і збагачення знань з психолого-

педагогічних навчальних дисциплін, застосування їх під час розв’язування 

конкретних педагогічних завдань; 
– формування і розвиток у майбутніх вчителів математики та 

інформатики відповідних компетентностей та професійно значущих 
якостей особистості; 

– виховання у здобувачів вищої освіти стійкого інтересу до 
професії вчителя, потреби педагогічній самоосвіті; 

– вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної 
діяльності; 

– розвиток у студентів  уміння здійснювати самоконтроль, 
самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; 

– ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в 
школі, з передовим педагогічним досвідом. 
 

Виробнича педагогічна практика у профільній середній школі 

 
            Мета виробничої педагогічної практика у профільній середній 
школі:  розвиток у студентів уміння здійснювати діяльність з навчання 
математики та основ інформатики, уміння поєднувати теоретичні знання 
майбутніх учителів з педагогіки, психології та методик викладання 
відповідних дисциплін з практичною діяльністю навчання і виховання учнів; 
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забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей професійної 
діяльності та оволодіння способами її організації, вміння вирішувати 
конкретні психолого-педагогічні та методичні завдання згідно з умовами 
освітнього процесу; виховання у студентів потреби систематично 
поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній 
діяльності. 

Завдання  практики:  

– закріплення, поглиблення і збагачення знань з психолого-

педагогічних навчальних дисциплін, застосування їх під час розв’язування 

конкретних педагогічних завдань; 

– формування і розвиток у майбутніх вчителів математики та 

інформатики відповідних компетентностей та професійно значущих якостей 

особистості; 
– виховання у студентів стійкого інтересу до професії вчителя, 

потреби педагогічній самоосвіті; 
–        вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності; 
– розвиток у студентів уміння здійснювати самоконтроль, 

самоаналіз та об’єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності; 
– ознайомлення з сучасним станом навчально-виховної роботи в 

школі, з передовим педагогічним досвідом. 
 

КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКІ ПОВИННІ БУТИ СФОРМОВАНІ  

У СТУДЕНТІВ  
В ПРОЦЕСІ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  

ТА  ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ  НАВЧАННЯ 

 

Навчальна обчислювальна практика 

 
Проходження навчальної обчислювальної практики сприяє 

формуванню компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми 

у професійно-педагогічній діяльності, що   передбачають   застосування 

теоретичних положень і методів педагогіки, психології та окремих методик 

навчання й характеризуються комплексністю та невизначеністю умов. 

     Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК 02 Здатність працювати в команді та автономно. 
    ЗК 03 Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

    ЗК 04 Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

    ФК 01 Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 

    ФК 02 Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання. 

    ФК 03 Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 
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навчальних досягнень учнів з математики та інформатики. 

    ФК 07 Здатність ефективно застосувати ґрунтовні знання змісту шкільної 

математики та інформатики. 

    ФК 10 Здатність використовувати технології та інструментарії 

пошукових систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, 

здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. 

    ФК 13 Здатність ефективно планувати та організовувати різні форми 

позакласної роботи з математики та інформатики. 

    ФК 14 Здатність проектувати цілісний процес навчання, виховання та 

розвитку учнів засобами математики та інформатики. 

    ФК 15 Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний 

досвід навчання учнів математики та інформатики в середній школі. 

Програмні результати навчання (ПРН): 

    ПРН-5 Бути ознайомленим з тенденціями розвитку середньої освіти 

України та здатним впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання. 

    ПРН-6 Володіти знаннями, уміннями і навичками з методики та 

технологій навчання математики. 

    ПРН-7 Знати методику подання конкретних тем курсу інформатики в 

основній та старшій школі. 

    ПРН-9 Знати методи розробки та дослідження алгоритмів розв’язування 

задач з інформатики, знати методики оцінювання ефективності алгоритмів; 

володіти мовами програмування різних видів, розуміти їх переваги для 

розв’язання базових задач інформатики. 

    ПРН-11 Розрізняти, критично осмислювати й використовувати традиційні 

та спеціальні підходи до навчання школярів, сучасні методи навчання і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

    ПРН-12 Володіти технологією організації у навчально-виховному процесі 

навчально-дослідницької діяльності учнів під час уроків і позаурочної 

роботи з математики з метою створення методичних умов, що 

забезпечують формування в учнів дослідницьких навичок. 

    ПРН-13 Демонструвати готовність до проведення психолого-педагогічних 

спостережень і використання різних методів дослідження   учнівського 

колективу та на їх основі впливати (корегувати) на міжособистісні 

стосунки учнів, індивідуальний розвиток особистості. 

    ПРН-14 Уміти застосовувати інформаційні та телекомунікаційні 

технології на уроці, у позакласній і позашкільній роботі. 

    ПРН-15 Виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

    ПРН-16 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у 

рамках обмеженого часу. 

    ПРН-17 Уміти ефективно працювати, як особистість і як член команди, а 

також ефективно співпрацювати з учнівським, учительським та батьківським 

колективами, попереджувати конфлікти. 

    ПРН-19 Уміти відповідально управляти процесом формування готовності 

учнів до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву 
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поваги до інтелектуальної праці та її результатів. 

 

Навчальна психолого-педагогічна практика 

 
Проходження навчальної психолого-педагогічної практики сприяє 

формуванню компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що   передбачають   

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та 

окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

 Загальні компетентності (ЗК): 

    ЗК 02 Здатність працювати в команді. 

    ЗК 03 Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

    ЗК 04 Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

 Фахові компетентності спеціальності (ФК): 

    ФК 02 Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання. 

    ФК 10 Здатність використовувати технології та інструментарії пошукових 

систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати 

опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. 

    ФК15 Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний 

досвід навчання учнів математики та інформатики в середній школі.  

 Програмні результати навчання (ПРН): 

    ПРН-5 Бути ознайомленим з тенденціями розвитку середньої освіти 

України та здатним впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання. 

    ПРН-11 Розрізняти, критично осмислювати й використовувати традиційні 

та спеціальні підходи до навчання школярів, сучасні методи навчання і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

    ПРН-12 Володіти технологією організації у навчально-виховному процесі 

навчально-дослідницької діяльності учнів під час уроків і позаурочної роботи 

з математики з метою створення методичних умов, що забезпечують 

формування в учнів дослідницьких навичок. 

    ПРН-13 Демонструвати готовність до проведення психолого-педагогічних 

спостережень і використання різних методів дослідження учнівського 

колективу та на їх основі впливати (корегувати) на міжособистісні стосунки 

учнів, індивідуальний розвиток особистості. 

    ПРН-15 Виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

    ПРН-16 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у 

рамках обмеженого часу.  

    ПРН-17 Уміти ефективно працювати, як особистість і як член команди, а 

також ефективно співпрацювати з учнівським, учительським та батьківським 
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колективами, попереджувати конфлікти. 

 

Навчальна ознайомлювальна педагогічна практика 
 

Проходження навчальної ознайомлювальної педагогічної практики 

сприяє формуванню компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що   передбачають   

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та 

окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

    ЗК-02. Здатність працювати в команді та автономно. 

    ЗК-03. Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

    ЗК-04. Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності  спеціальності (ФК): 

    ФК-1. Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 

    ФК-2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання.  

    ФК-3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання 

рівня       навчальних досягнень учнів з математики та інформатики. 

    ФК-7. Здатність ефективно застосуватиґрунтовні знання

 змісту шкільної математики та інформатики. 

    ФК-10. Здатність використовувати технології та інструментарії 

пошукових систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, 

здійснювати опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. 

    ФК-13. Здатність ефективно планувати та організовувати різні форми 

позакласної роботи з математики та інформатики. 

    ФК-14. Здатність проектувати цілісний процес навчання, виховання та 

розвитку учнів засобами математики та інформатики. 

    ФК-15. Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати 

педагогічний досвід навчання учнів математики та інформатики в середній 

школі. 

 Програмні результати навчання (ПРН): 

    ПРН-5. Бути ознайомленим з тенденціями розвитку середньої освіти 

України та здатним впроваджувати сучасні інноваційні технології 

навчання. 

    ПРН-6. Володіти знаннями, уміннями і навичками з методики та 
технологій навчання математики. 

    ПРН-7. Знати методику подання конкретних тем курсу інформатики в 

основній та старшій школі. 

    ПРН-9. Знати методи розробки та дослідження алгоритмів 
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розв’язування задач з інформатики, знати методики оцінювання 

ефективності алгоритмів; володіти мовами програмування різних видів, 

розуміти їх переваги для розв’язання базових задач інформатики. 

    ПРН-11. Розрізняти, критично осмислювати й використовувати традиційні 

та спеціальні підходи до навчання школярів, сучасні методи навчання і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

    ПРН-12. Володіти технологією організації у навчально-виховному процесі 

навчально-дослідницької діяльності учнів під час уроків і позаурочної 

роботи з математики з метою створення методичних умов, що 

забезпечують формування в учнів дослідницьких навичок. 

    ПРН-13. Демонструвати готовність до проведення психолого-педагогічних 

спостережень і використання різних методів дослідження учнівського 

колективу та на їх основі впливати (корегувати) на міжособистісні 

стосунки учнів, індивідуальний розвиток особистості. 

    ПРН-14. Уміти застосовувати інформаційні та телекомунікаційні 

технології на уроці, у позакласній і позашкільній роботі. 

    ПРН-15. Виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

    ПРН-16. Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат 

у рамках обмеженого часу. 

    ПРН-17. Уміти ефективно працювати, як особистість і як член команди, 

а також ефективно співпрацювати з учнівським, учительським та 

батьківським колективами, попереджувати конфлікти. 

    ПРН-19. Уміти відповідально управляти процесом формування 

готовності учнів до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, 

прояву поваги до інтелектуальної праці та її результатів. 

 

Виробнича педагогічна практика в основній (базовій) середній школі 

 

Проходження виробничої педагогічної практики в основній (базовій) 

середній школі сприяє формуванню компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що   передбачають   

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та 

окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

    ЗК 02 Здатність працювати в команді та автономно. 

    ЗК 03 Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. ЗК 04 Здатність застосовувати набуті знання в 

практичних ситуаціях. 

Фахові компетентності (ФК) 

    ФК 01 Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 
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    ФК 02 Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання. 

    ФК 03 Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з математики та інформатики. 

    ФК 07 Здатність ефективно застосувати ґрунтовні знання змісту шкільної 

математики та інформатики. 

    ФК 10 Здатність використовувати технології та інструментарії пошукових 

систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати 

опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. 

    ФК 13 Здатність ефективно планувати та організовувати різні форми 

позакласної роботи з математики та інформатики. 

    ФК 14 Здатність проектувати цілісний процес навчання, виховання та 

розвитку учнів засобами математики та інформатики. 

    ФК 15 Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний 
досвід навчання учнів математики та інформатики в середній школі. 

 Програмні результати навчання (ПРН): 

    ПРН-5 Бути ознайомленим з тенденціями розвитку середньої освіти 

України та здатним впроваджувати сучасні інноваційні технології навчання. 

    ПРН-6 Володіти знаннями, уміннями і навичками з методики та 

технологій навчання математики. 

    ПРН-7 Знати методику подання конкретних тем курсу інформатики в 

основній та      старшій школі.  

    ПРН-9 Знати методи розробки та дослідження алгоритмів розв’язування 

задач з інформатики, знати методики оцінювання ефективності 

алгоритмів; володіти мовами програмування різних видів, розуміти їх 

переваги для розв’язання базових задач інформатики. 

    ПРН-11 Розрізняти, критично осмислювати й використовувати традиційні 

та спеціальні підходи до навчання школярів, сучасні методи навчання і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

    ПРН-12 Володіти технологією організації у навчально-виховному процесі 

навчально-дослідницької діяльності учнів під час уроків і позаурочної 

роботи з математики з метою створення методичних умов, що забезпечують 

формування в учнів дослідницьких навичок. 

    ПРН-13 Демонструвати готовність до проведення психолого-педагогічних 

спостережень і використання різних методів дослідження учнівського 

колективу та на їх основі вливати (корегувати) на міжособистісні стосунки 

учнів, індивідуальний розвиток особистості. 

    ПРН-14 Уміти застосовувати інформаційні та телекомунікаційні 

технології на уроці, у позакласній і позашкільній роботі. 

    ПРН-15 Виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

    ПРН-16 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у 

рамках обмеженого часу. 
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    ПРН-17 Уміти ефективно працювати, як особистість і як член команди, а 

також ефективно співпрацювати з учнівським, учительським та 

батьківським колективами, попереджувати конфлікти. 

    ПРН-19 Уміти відповідально управляти процесом формування готовності 

учнів до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву 

поваги до інтелектуальної праці та її результатів. 

 

Виробнича  педагогічна практика  у профільній середній школі 

 
Проходження виробничої педагогічної практики у профільній 

середній школі сприяє формуванню компетентностей:  

Інтегральна компетентність: 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у професійно-педагогічній діяльності, що   передбачають   

застосування теоретичних положень і методів педагогіки, психології та 

окремих методик навчання й характеризуються комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК): 

    ЗК 02 Здатність працювати в команді та автономно. 

    ЗК 03 Здатність до пошуку інформації, її аналізу та критичного 

оцінювання. 

    ЗК 04 Здатність застосовувати набуті знання в практичних 

ситуаціях. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 01 Здатність формувати в учнів предметні компетентності. 

ФК 02 Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології 

навчання. 

ФК 03 Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з математики та інформатики. 

ФК 07 Здатність ефективно застосувати ґрунтовні знання змісту шкільної 

математики та інформатики. 

ФК 10 Здатність використовувати технології та інструментарії пошукових 

систем, методи інтелектуального аналізу даних і текстів, здійснювати 

опрацювання, інтерпретацію та узагальнення даних. 

ФК 13 Здатність ефективно планувати та організовувати різні форми 

позакласної роботи з математики та інформатики. 

ФК 14 Здатність проектувати цілісний процес навчання, виховання та 

розвитку учнів засобами математики та інформатики. 

ФК 15 Здатність аналізувати, досліджувати та презентувати педагогічний 
досвід навчання учнів математики та інформатики в середній школі. 

 Програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН-5 Бути ознайомленим з тенденціями розвитку середньої освіти 

України та здатним впроваджувати сучасні інноваційні технології 

навчання. 
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ПРН-6 Володіти знаннями, уміннями і навичками з методики та 

технологій навчання математики. 

ПРН-7 Знати методику подання конкретних тем курсу інформатики в 

основній та старшій школі. 

ПРН-9 Знати методи розробки та дослідження алгоритмів розв’язування 

задач з інформатики, знати методики оцінювання ефективності алгоритмів; 

володіти мовами програмування різних видів, розуміти їх переваги для 

розв’язання базових задач інформатики. 

ПРН-11 Розрізняти, критично осмислювати й використовувати традиційні 

та спеціальні підходи до навчання школярів, сучасні методи навчання і 

форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів. 

ПРН-12 Володіти технологією організації у навчально-виховному процесі 

навчально-дослідницької діяльності учнів під час уроків і позаурочної 

роботи з математики з метою створення методичних умов, що забезпечують 

формування в учнів дослідницьких навичок. 

ПРН-13 Демонструвати готовність до проведення психолого-педагогічних 

спостережень і використання різних методів дослідження учнівського 

колективу та на їх основі впливати (корегувати) на міжособистісні стосунки 

учнів, індивідуальний розвиток особистості. 

ПРН-14 Уміти застосовувати інформаційні та телекомунікаційні 

технології на уроці, у позакласній і позашкільній роботі. 

ПРН-15 Виявляти здатність до самонавчання та продовження 

професійного розвитку. 

ПРН-16 Уміти організувати власну діяльність та одержувати результат у 

рамках обмеженого часу. 

ПРН-17 Уміти ефективно працювати, як особистість і як член команди, а 

також ефективно співпрацювати з учнівським, учительським та 

батьківським колективами, попереджувати конфлікти. 

ПРН-19 Уміти відповідально управляти процесом формування готовності 

учнів до самостійного прийняття рішень, подолання труднощів, прояву 

поваги до інтелектуальної праці та її результатів. 

 

БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

Практика студентів проводиться на базах практики, які забезпечують 

виконання програм практики студентів спеціальності 014 Середня освіта 

(Математика) освітньо-професійної програми Середня освіта (Математика, 

інформатика) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 

Освіта/ Педагогіка. 

З базами практики завчасно укладаються договори на її проведення. 

Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри математики підбирати 

для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.  

Навчальна обчислювальна практика проводиться в лабораторіях 
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обчислювальної техніки фізико-математичного факультету. Вони повинні 

мати відповідне матеріально-технічне, організаційне і навчально-методичне 

забезпечення. 

 Базою для проведення навчальної психолого-педагогічної практики 

та навчальної ознайомлювальної педагогічної практики є загальноосвітні 

школи м. Кам’янця-Подільського. 

Виробнича педагогічна практика в основній (базовій) середній школі  

теж проводиться в загальноосвітніх школах м. Кам’янця-Подільського. 

         Виробнича  педагогічна практика у профільній середній школі 

проводиться в загальноосвітніх школах м. Кам’янця-Подільського та, в 

окремих випадках, з дозволу ректора, Хмельницької області, інших областей 

України.   

  

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

 

Організація проведення практик (навчальних, виробничих) 

здійснюється відповідно до “Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України” від 8 квітня 1993 р. за № 93 (зі змінами, 

внесеними згідно з наказом Міносвіти № 351 (0351281-94) від 20. 12.                  

1994 р.), “Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка” від 

30. 08. 2018 р. за № 62-ОД та Наказу “Про організацію та проведення   

практики студентів фізико-математичного факультету денної форми 

навчання”, а також відповідно до програм практик (навчальних, виробничих), 

обговорених та схвалених науково-методичною радою фізико-математичного 

факультету.  

Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на декана фізико-математичного факультету та завідувачів 

кафедр. 

Навчально-методичне керівництво, а також контроль за виконанням 

програми практики здійснюють керівники практики від кафедр і від баз 

практики. 

До керівництва практики залучаються досвідчені науково-педагогічні 

працівники зі стажем роботи не менше ніж три роки. 

Декан факультету; завідувачі кафедр: математики, інформатики, 

педагогіки та управління навчальним закладом, психології освіти; 

факультетський керівник практики проводять зі студентами та керівниками 

інструктивну нараду щодо проходження практики, під час якої студенти 

отримують чітко визначені завдання з методики викладання математики/ 

інформатики, педагогіки і психології, а також взірці звітної документації. 

Відповідальність за проведення інструктажу з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності несе факультетський керівник практики. 

Декан, факультетський керівник практики, керівники практики від 

кожної з кафедр систематично контролюють хід практики студентів та 
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забезпечують підготовку студентам звітної документації у визначений 

термін. 

Захист звітів про проходження практики здійснити відповідно чинного 

порядку у визначений термін. 

Відповідальним керівником за складання звіту про підсумки практики 

та надання відповідних документів в деканат та на кафедри є факультетський 

керівник практик. 

Результати практик (навчальних, виробничих) студентів 

заслуховуються на засіданні кафедр: математики; інформатики; педагогіки та 

управління навчальним закладом; психології освіти та вченій раді фізико-

математичного факультету. 

 

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Поточний контроль за роботою студентів-практикантів здійснюється 

керівником практики, факультетським керівником практики і деканатом. 

Протягом терміну практики керівник організовує практичну діяльність 

студентів, консультує та відвідує заняття під час практики, організовує їх 

обговорення та аналіз. По завершенню практики студенти подають керівнику 

практики звітну документацію. На підставі всіх поданих документів, 

результатів роботи студента та захисту звіту приймається рішення комісії та 

керівників практики про виконання програми і виставлення оцінки. 

Перед захистом в комісіях керівники практики від вищого навчального 

закладу впродовж 3-4 днів перевіряють і оцінюють звітну документацію, 

ознайомлюються з додатковими матеріалами, відгуками про роботу 

практикантів тощо. 

Комісія приймає залік у студентів впродовж 10 днів після завершення 

практики. 

До захисту в комісії допускаються студенти, які виконали програму 

практики; отримали позитивні оцінки керівників від бази практики; вчасно 

здали звітну документацію, що була позитивно оцінена. 

Cтуденту, який не виконав програми практики з поважних причин 

(підтверджених документально), може бути надано право на проходження 

практики повторно, за умов, визначених Університетом та погоджених із 

базою практики.  

Студента, який вдруге отримав негативну оцінку з практики, 

відраховують з Університету. 

Студента, який не виконав програму практики без поважних причин 

або отримав оцінку “не зараховано”/ “незадовільно” за результатами захисту 

звіту про практику, відраховують з Університету за невиконання навчального 

плану. 

Оцінка за практику вноситься в заліково -  екзаменаційну відомість і в 

залікову книжку студента за підписами керівника практики або голови 

комісії. 
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