
Х А РКІВСЬКИ Й  НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені В.Н.Каразіна

З В І Т
про педагогічну практику студента 

куису __      факультету

(прізвище'', ім’я, по батькові)
що пройшов практику з __________ п о ___
в

(назва і адреса учбового закладу)

І. УЧБОВА РОБОТА

1.1. Практика проведена _

1.2. Був прикріплений до
(прізвище та ініціали викладача)

1.3. Відвідано академічних часів :

- у прикріпленого викладача______

у викладачів інших дисциплін
(перелічити)

- у практикантів

1.4. Провів академічних часів , у т.ч. залікових
1.5. Провів інших видів учбової роботи______________________

(скільки і які)

1.6. Проведено академічних часів з використанням ТЗН____________________________
(кількість і які ТЗН використовувались)

1.7.Взяв участь в обговоренні (аналізі)   академ.часів практикантів.

1.8.Зібрано матеріал для напирання дипломної роботи, реферата за темою:



II. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА

2.1. Провів________________ профорієнтаційних заходів, у т.ч .________ залікових.

2.2. Види і форми профорієнтаційної роботи  ______________________________

III. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

3.1. Вивчив учбово-методичну літературу .з  методики викладання психології

3.2. Брав участь у заходах, проведених зі студентами в період практики (кафедрою 
педагогіки, психології, спец.кафедрами)___________________________________________

3.3. Провів інших видів учбово-методичної роботи:
а) консультацій (саме з ким, з яких дисциплін)_____________________

б) перевірка контрольних (модульних робіт)_____________________

в) розробка навчально-методичних матеріалів (комплексів, посібників)



IV. ВИСНОВКИ СТУДЕНТА З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Висловити думку про рівень одержаних в університеті теоретичних знань зі спеціальності, 

про набуття навичок самостійного ведення учбової і виховної роботи з учнями, відзначити 

позитивні і негативні сторони організації і проведення практики, сформулювати 

пропозиції по її вдосконаленню

V. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО ДОДАЮТЬСЯ ДО ЗВІТУ

1. 5.

2. 6.

3. 7.

4. 8.

Студент
(підпис)

«____ » _____________________________20______р.

Звіт та інші документи студента перевірені і допущені до захисту на засіданні кафедри. 

Оцінка з практики___________________________________

Груповий керівник-методист___________________________________________
(підпис)

«____ » _______________________________________________ 20______ р.



ВІД ГУ К  К Е Р ІВ Н И К А  П Р А К Т И К И  
ПРО Р Е ЗУ Л Ь Т А Т И  П Е Д А Г О Г ІЧ Н О Ї П Р А К Т И К И

Підпис керівника практики 
від кафедри ___________

УКРАЇНА 

Міністерство освіти і науки

ХА РКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИ ТЕТ ім.В.Н.Каразіна

ЩОДЕННИК ПРАКТИКАНТА

студента  .______________ _______________________ _________ _
п р ізв и щ е, ім ”я, по  батьк ов і)

курс .________________  гр у п а _________

Основні положення

1. Для студента, що проходить практику -за межами 
м.Харкова, щ оденник є свідоцтвом про відрядження.

2. Керівник з бази практики після її закінчення складає 
“Відгук”.

3. Без опрацьованного щ оденника студент не може бути 
допущ ений до захисту результатів практики.

4. Щ оденник з опрацьованим розділом “Відгук” (разом зі 
звітом) подається на факультет психології.



НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

Студент___________________
(ГПБ)

розподіляється на

практику у ______________________
(назва п ідприєм ства, зак л аду)

Термін практики

Керівник практики

ЗМ ІС Т ПРА КТИ КИ

Вид практики (ознайомча, виробнича)



1 етап. Участь у роботі установчої конференції - 10 балів
- роз'яснення мети та задач педагогічної пра <тики;
- знайомство зі звітною документацією та правилами її тформлення;
- роз'яснення прав та обов'язків студентів під час проходження 

практики.

2 етап. Зміст роботи студента під час проходження практики (охоплює наступні напрямки 
роботи): - 50 балів

-  Навчальна робота , а саме
а)підготовка навчальних занять;
б)написання конспектів, планів-конспектів навчальних занять;
в)проведення навчальних занять;
г)індивідуальне консультування студентів та студенті в-і тотемних громадян;
д)перевірка модульних контрольних або самостійних робот студентів (якщо роботи передбачені 
робочою програмою навчальної дисципліни).
-  Навчально-методична робота, а саме
а)вивчення навчально-методичної літератури з психології;
б)оволодіння методикою планування навчальних занять:
в)вивчення методичного досвіду та системи викладання навчальних дисциплін та інших видів 
роботи викладачів факультету;
г)оволодіння методами контролю навчальних здобутків студентів;
д)аналіз та рецензування різних видів навчальної роботи.
-  Профорієнтаційна робота, а саме
а)розробка профорієнтаційних заходів для школярів;
б)проведення профорієнтаційної роботи серед школярів га абітурієнтів;
в)участь у Днях відкритих дверей, роботі профорієнтаційного гурткі
-  Наукова-дослідницька робота, а саме
а) участь в науково-дослідницькій роботі кафедр факультету;
б) підготовка та написання дипломної роботи,
в) написання наукових статей сумісно з керівником диш ому.

3 етап. Своєчасність подання та точність оформлення звітної документації
- 40 балів

- подання звіту з педпрактики протягом тижня п сля закінчення терміну практики керівнику 
студентів від факультету;
- відповідність звітної документації означеному переліку:
а)звіт про практику за зазначеними видами роботи (див. модуль 3);
б)щоденник практики;
в)повний конспекти 1 лекції;
г)план-конспект 1 лекції;
д)план-конспект семінарського, практичного або лабораторного заняття;
е)2 рецензії (на лекцію та семінар студента-сокурсника);
ж)відгук про проведення профорієнтаційної роботи серед школярів:
з)індивідуальний план проходження практики.

Критерії оцінювання результатів проходження педагогічної практики.

1


