
Додаток до Програми педагогічної практики  

(знайомство з роботою класного керівника) 

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

(ЗНАЙОМСТВО З РОБОТОЮ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА). 

 

ЗВІТ 

про проходження педагогічної практики 

в закладі середньої освіти № _____  м.______ 

студентом/студенткою освітньої програми «Середня освіта (Історія)»  

______________________ 
 (Прізвище, ім'я, по-батькові) 

 

Керівник/керівниця практики від історичного факультету _______________________ 
                            (Вчене звання, прізвище, ініціали) 

Керівник/керівниця практики від школи _____________________________ 
                          (Прізвище, ініціали) 

 

Педагогічна практика проходила в закладі середньої освіти № ___ з ___________  по 

___________ 202__ р. 

За період практики я виконував/ла такі види робіт: 

 

Відвідання та участь у позакласних/позаурочних заходах: 

№ Тема заходу, що відвідував/ла чи проводив/ла 

практикант/практикантка  

Клас Дата 

проведення 

Підпис 

керівника/

керівниці 

практики 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
         

Ознайомлення з організацією освітнього та виховного процесу в школі,  

інші види робіт, які виконував практикант /практикантка: 
№ Організація та методичне забезпечення освітнього 

та виховного процесу/ робота класного керівника* 

Дата 

 

Підпис 

керівника/ 

керівниці 

практики 

1.    

2.    

3.    

    

    

 

                                                           
*ознайомлення з обовязками класного керівника, веденням документації, завданнями та 

принципами виховної роботи в школі, планами проведення позакласних заходів; участь у 

підготовці та роботі гуртка, допомога учням у підготовці до позакласного заходу, тощо; 

інші види робіт, які виконувалися під час практики 
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Рекомендації щодо якісного розвитку організації і проведення 

педагогічної практики: 

1. Позитивні моменти, елементи організації і змісту практики. 

2. Негативні моменти, недоліки організації і змісту практики. 

3. Пропозиції для поліпшення педагогічної практики. 

 

Студент-практикант/ 

студентка-практикантка  __________  ________________________ 
                  Підпис                             (Прізвище, ініціали)  

 

Керівник/Керівниця практики від факультету____  ________________________ 
                                                                       Підпис        (Вчений ступінь, звання, прізвище, ініціали)  

__________ 
            Дата 
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Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Історичний факультет 

 

 

Освітня програма ______________________________ 

 
 

СЦЕНАРІЙ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОГО ЗАХОДУ  

_________________________________ 

назва заходу 

 

 

проведеного  __________202__ р. ________________________________ 
                                                                                    (Прізвище, ім’я, по-батькові практиканта/практикантки) 

для учнів ___ класу _____________________ 
                                                    (назва закладу середньої освіти) 

 

Керівник/Керівниця практики __________________________  
                                                                                 (Прізвище, ім’я, по-батькові) 

 
 

Сценарій має враховувати виховний, пізнавальний, прикладний, художній, психолого-

педагогічний аспетки, відповідати історичній тематиці, відображати зміст матеріалу, 

передбачати майбутню реакцію і поведінку учасників. У розробці позакласного заходу 

зазначаються мета, зміст задуму, детальний план проведення, розписуються усі складові 

частини заходу (завдання учням, проблемні питання і відповіді на них, оцінка подій, явищ 

тощо), головний висновок. Також мають бути відображені зв'язок заходу з освітнім 

процесом,  організація підготовчої роботи, форми заохочення учнів до проведення заходу, 

роль практиканта/практикантки у проведенні заходу. Сценарій позакласного заходу має 

бути власною розробкою студента-практиканта/студентки-практикантки.  
 

 

 

 

 

Студент-практикант/ 

студентка-практикантка  __________  ________________________ 
                 Підпис                             (Прізвище, ініціали)  

 

Керівник/Керівниця практики ___________  ________________________ 
                                Підпис                 (Прізвище, ініціали)  

__________ 
            Дата 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

На студента/студентку  освітньої 

програми «Середня освіта 

(Історія)» історичного 

факультету Київського 

національного університету імені 

Тараса. Шевченка 

 
              (Прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

Студент/Студентка IІІ курсу освітньої програми «Середня освіта (Історія)» 

________________________проходив/ла педагогічну практику в ЗЗСО № ___ 
      (Ім’я, Прізвище) 

міста _______ з __ по __ ______202___ року.  

  

 

У характеристиці зазначається, які види роботи виконував/ла 

студент/студентка під час проходження практики, звертається увага на 

методичний рівень підготовки, педагогічні якості і вміння, які 

продемонстрував/ла практикант/практикантка під час підготовки та 

проведення позакласних заходів, висловлюються зауваження до проведених 

організації, участі у проведених заходах, пропонується оцінка за проходження 

педагогічної практики за 100-бальною шкалою в межах 80-ти балів тощо. 

 

 

 

Директорка школи    _________________________ 
        (Прізвище, ініціали) 

 

Керівник/Керівниця практики __________________________ 
       (Прізвище, ініціали) 

Печатка  
 


