




1. Мета практики – створення цілісного уявлення про основні напрями та форми 

навчальної роботи з історії у закладах загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО), формування 

професійних педагогічних компетенцій у майбутніх вчителів історії, здобуття досвіду 

підготовки та проведення уроків з історії України, всесвітньої історії чи з інтегрованих 

історичних курсів. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

2.1. Успішне опанування навчальних дисциплін «Педагогіка», «Психологія», 

«Педагогічна психологія», «Педагогіка середньої освіти», «Педагогічна майстерність», 

«Методика викладання історії у школі». 

2.2. Знати: категоріально-понятійний апарат, методику викладання історії в закладах 

загальної середньої освіти. 

2.3. Вміти: реалізовувати на практиці набуті теоретичні знання, моделі проведення 

освітніх дидактичних і виховних заходів. 

2.4. Володіти: прийомами й методами забезпечення реалізації освітнього процесу 

закладу загальної середньої освіти відповідно чинного законодавства та внутрішкольних 

нормативних документів. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Педагогічна практика (далі – практика, ПП) є логічним продовженням прослуханих 

теоретичних курсів і обов’язковою складовою підготовки майбутніх вчителів історії. 

Початок ПП відкриває настановча конференція, що спрямована на ознайомлення студентів-

практикантів із нормативно-правовою базою та документальним забезпеченням практики. 

Під час практики студенти безпосередньо знайомляться з діяльністю ЗЗСО та вчителя історії, 

відвідують уроки вчителів та інших студентів-практикантів очно та/або дистанційно. 

Важливим аспектом ПП є самостійна робота, підготовка і проведення уроків з історії 

студентом-практикантом очно та/або дистанційно. 

Під час ПП, яка триває впродовж 6 тижнів, студент-практикант має опанувати сучасні 

принципи, підходи, методи, технології, засоби навчання історії, навчитися вирішувати 

проблемні ситуації, пов’язані з організацією та забезпеченням навчання історії. ПП 

спрямовує майбутніх вчителів історії на адаптивне і адекватне сприйняття викликів 

освітнього середовища в сучасних умовах.  

 

4. Завдання (навчальні цілі): закріпити та поглибити теоретичні знання, 

конкретизувати зміст основних понять, ідей та закономірностей методики роботи вчителя. 

Сформувати уміння та навички необхідні для проведення занять з історії у ЗЗСО на 

високому навчально-методичному рівні. Студент має засвоїти прийоми й методи педагогічної 

майстерності; створити цілісне уявлення про різноманітні форми, методи й методики роботи 

вчителя, вміти орієнтуватися у методичному середовищі проведення уроків з історії у школі, 

отримати практичний досвід проведення уроків з історії для учнів ЗЗСО.  

Опанування практикою спрямоване на досягнення студентами таких компетентностей: 

ЗК.3. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 

ЗК.4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

ЗК.8.  Здатність застосовувати набуті знання в практичних ситуаціях. 

ФК.2. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології навчання. 

ФК.3. Здатність здійснювати об’єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень 

учнів з історії.  

ФК.4. Здатність аналізувати особливості сприйняття та засвоєння учнями навчальної 

інформації з метою прогнозу ефективності та корекції навчально-виховного процесу. 

ФК.10. Здатність до перенесення системи наукових історичних знань у площину навчального 

предмету Історії, здійснення структурування навчального матеріалу. 

ФК.11. Здатність чітко і логічно відтворювати базові історичні знання, оцінювати нові 

відомості, факти, події та інтерпретації в контексті формування в учнів цілісної історичної 

картини світу. 



ФК.14. Здатність здійснювати добір методів і засобів навчання історії, спрямованих на 

розвиток здібностей учнів. 

ФК.15. Здатність формувати в учнів предметні (спеціальні) уміння. 

ФК.16. Здатність здійснювати об’єктивний контроль та оцінювання рівня навчальних 

досягнень учнів з історії.  

ФК.17. Здатність застосовувати сучасні методи й освітні технології, у тому числі й 

інформаційні, для забезпечення якості навчально-виховного процесу в середніх 

загальноосвітніх закладах. 

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 

4. автономність та відповідальність) 

Форми 

(та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання 

(за необхідності) 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисциплін

и Код Результат навчання 

1 2 3 4 5 

1.1 

Знати сучасні теоретичні та 

практичні основи методики навчання 

історії в школі на засадах 

компетентнісного підходу  

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 1 

5% 

1.2 
Знати методику проведення уроків з 

історії 

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 2 

5% 

1.3 

Знати основну навчально-методичну 

літературу та  інформаційні ресурси, 

що використовуються під час 

навчання історії в ЗЗСО  

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 3 

5% 

2.1 Вміти реалізовувати на практиці 

основні засади роботи вчителя 

історії 

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 1 

5% 

2.2 Вміти формувати ключові та 

предметну історичну компетентності 

у школярів різних вікових категорій, 

визначати і дотримуватись 

наскрізних змістових ліній  

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 2 

5% 

2.3 Вміти розробляти уроки з вивчення 

теми відповідно до програми, 

складати план-конспекти уроків з 

історії 

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 3 

5% 

4.1 Самостійно проводити уроки з 

історії очно та/або дистанційно 

Практичне 

заняття 

Індивідуальне 

завдання 4 

40%  

4.2 
Підготовка звіту з практики  

Звітна 

документація 

10% 

4.2 Захист звіту з практики  Звіт 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Співвідношення результатів практичної підготовки з програмними 

результатами навчання  

Результати практичної підготовки (ОК29)/  Програмні 

результати навчання 1.1 1.2. 1.3. 2.1 2.2 2.3. 4.1 4.2 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Знати сучасні теоретичні та практичні основи навчання 

історії в основній (базовій) та профільній середній школі. 
+ + + +    + + 

5. Знати методологічні засади методики навчання історії, 

критерії відбору, принципи структурування змісту 

навчальних курсів в основній (базовій) та профільній 

середній школі. 

+ + + +    + + 

6. Знати норми, критерії оцінювання знань, умінь учнів та 

отримання від них зворотного зв‘язку. 
+ + +       

7. Знати сучасні інтерактивні методи навчання учнів; 

форми організації навчання та специфіку застосування 

новітніх освітніх технологій в основній (базовій) 

профільній середній школі. 

+ + +       

8. Уміти самостійно проводити уроки, вибирати та 

застосовувати продуктивні технології, методи, прийоми, 

форми та засоби навчання. 
    + + +   

11. Вміти формувати критичне мислення в учнів.     + + +   

12. Вміти планувати, організовувати та аналізувати 

різноманітні види навчальних і позааудиторних занять. 
 +   + +    

13. Уміти використовувати найбільш ефективні методи 

навчання, виховання і розвитку учнів. 
 +  + +     

14. Вміти вести науково-методичну роботу, 

застосовувати дослідно-експериментальні форми 

педагогічної діяльності; 
   + + +    

16. Уміти переносити систему наукових історичних знань 

у площину навчального предмета історії, чітко і логічно 

розкривати основні теорії та етапи розвитку історичної 

науки. 

   + +     

17. Уміти застосовувати методичні підходи і сучасні 

технології навчання історії з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей учнів. 
   + + + +   

20. Вміти забезпечувати охорону життя і здоров'я учнів в 

освітньо-виховному процесі та позаурочній діяльності. 
   + + + +   

21. Володіти інформаційно-комунікаційними 

технологіями і вміти упроваджувати їх в освітній процес. 
   + + + +   

22. Формувати комунікаційну стратегію зі всіма 

учасниками освітнього процесу з дотриманням етичних 

норм. 
      +   

23. Організовувати співпрацю учнів і вихованців та 

ефективно працювати в команді (педагогічному колективі 

освітнього закладу, інших професійних об’єднаннях). 
      +   

25. Виявляти психологічні особливості засвоєння учнями 

навчальної інформації, психологічні особливості 

становлення характеру учнів, розвитку їх здібностей з 

метою діагностики, прогнозування ефективності та 

корекції педагогічного процесу. 

+ + + +  + +   

28. Створювати рівноправне і справедливе освітнє 

середовище, що сприяє навчанню всіх учнів, незалежно 

від їх соціально-культурно-економічного контексту. 
     + +   



7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання студентів: 

– поточне оцінювання: 

1. Індивідуальне завдання 1: РН 1.1, 2.1– 10 балів/6 балів* 

2. Індивідуальне завдання 2: РН 1.2, 2.2 – 10 балів/6 балів* 

3. Індивідуальне завдання 3: РН 1,3, 2.3 – 10 балів/6 балів* 

4. Індивідуальне завдання 4: РН 4.1 – 40 балів/6 балів* 

5. Підготовка звітної документації: РН 4.2 – 10 балів/6 балів* 

– підсумкове оцінювання:
: 
захист звіту – 20 балів/12 балів* 

* Максимальний бал / пороговий бал для отримання позитивної оцінки з відповідної 

форми контролю. 
 

Форми оцінювання студентів. 

7.2 Організація оцінювання: 

Практика поділена на 3 частини. 

Частина 1 включає виконання індивідуальних завдань і набуття практичних навичок 

роботи вчителя історії. 

Індивідуальні завдання, які виконує практикант/практикантка, включає в себе 

ознайомлення з нормативним та методичним забезпеченням освітнього процесу в закладі 

загальної середньої освіти, роботою вчителя/вчителів історії в ЗЗСО в якому відбувається 

практика, відвідування та спостереження за проведенням уроків, підготовку та проведення 

уроків з історії України, всесвітньої історії чи інтегрованих курсів історії.  

Частина 2 включає набуття навичок ведення звітної документації. 

За результатами проходження практики здобувачем освіти складається звітна 

документація про проходження практики (звіт про проходження педагогічної практики, 

рецензія на урок проведений іншим здобувачем освіти, план-конспект одного уроку). 

Керівник практики від ЗЗСО надає письмову характеристику на здобувача освіти за 

результатами проходження практики, в якій оцінює проведення уроків 

студентом/студенткою, якість, повноту та оформлення звітної документації і пропонує 

поставити бал за виконання індивідуальних завдань практикантом.  

Частина 3 – захист звіту. 

Захист практики відбувається перед комісією. Під час захисту звіту 

практикант/практикантка отримує 2 запитання, що стосуються проходження педагогічної 

практики і змісту звіту. Кожне питання оцінюється у 10 балів. Здобувач освіти, який надав 

повну відповідь на ці питання, додає у свій актив бали, які сумуються з балами, набраними за 

виконання індивідуальних завдань та оформлення звітної документації. 
 

Результати проходження практики оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Частина 1 

Виконання 

індивідуальних завдань 

Частина 2 

Складання звітної 

документації про 

проходження практики 

Частина 3.  

Захист звіту 

70 балів 

(максимум) 
10 балів 

(максимум) 
20 балів 

(максимум) 

42 бали 

(мінімум) 
6 балів  

(мінімум) 
12 балів 

(мінімум) 
 

Умовою допуску до захисту звіту є отримання студентом під час поточного 

оцінювання практики не менше ніж 40 балів (критично-розрахунковий мінімум). При цьому 

обов’язковим є підготовка звітної документації, передбаченої робочою програмою практики 

та захист звіту перед комісією. Рекомендований мінімум для допуску до захисту звіту – 48 

балів. 



При простому розрахунку отримаємо: 

 Кількість балів за 

проходження практики 

Захист звіту Підсумкова 

оцінка 

Рекомендований 

мінімум 
48 12 60 

Максимум 80 20 100 

 

У випадку відсутності студента з поважних причин, відпрацювання та проходження 

практики здійснюється за індивідуальним графіком після відповідного погодження та 

оформлення деканатом історичного факультету. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

8. Структура практики 

№ 

п/п 
Вид робіт 

Кількість 

годин 

Частина 1. Виконання індивідуальних завдань 

1 Знайомство з навчальним закладом, адміністрацією школи, 

учителем історії, класом у якому проводитимуться уроки 
20 

2 Ознайомлення з організацією освітнього процесу та методикою 

навчання історії в ЗЗСО. 
22 

3 Вивчення методики підготовки і проведення уроків історії. 26 

4 Ознайомлення з організацією самостійної роботи учнів ЗЗСО з 

історії. 
22 

5 Вивчення навчально-методичного забезпечення освітнього  

процесу з історії України, всесвітньої історії, інтегрованих 

курсів з історії   

40 

6 Відвідування уроків вчителя у закріпленому класі та уроків, які 

проводять інші практиканти 
20 

7 Планування та підготовка до проведення уроків з історії. 

Написання планів-конспектів уроків. 
60 

8 Проведення уроків з історії 10 

Частина 2. Складання звітної документації про проходження 

практики 
18 

Частина 3. Захист звіту. 2 
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