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КОМУНІКАЦІЯ З ВИКЛАДАЧЕМ 

Практичні заняття з викладачем у стінах академії відбуваються згідно розкладу у 

визначені дні та години. Поза заняттями офіційним каналом комунікації з викладачем є 

листування електронною поштою, Тelegram. В разі необхідності додаткової консультації,  

ескізи робіт, методичні розробки студентів можуть бути надіслані на пошту викладача. 

 
ПЕРЕДУМОВИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Передумовою для вивчення дисципліни «Педагогічна практика» на третьому курсі є 

певний обсяг знань з фундаментальних дисциплін таких як: «Композиція книги», 

«Композиція плакату», «Композиція станкової графіки», та дисципліни «Методика 

викладання в початкових мистецьких закладах». 

 
НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 

Методичні матеріали 

 
1. Іващенко О.В., Чайка Л.Е. «Педагогічна практика»: методичні рекомендації першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю «023 Образотворче мистецтво, 

декоративне мистецтво, реставрація» Харків : ХДАДМ, 2021. 

2. Візуальний матеріал з методичного фонду кафедри. 

НЕОБХІДНЕ ОБЛАДНАННЯ 

mailto:lar0chaika@gmail.com


Для опанування дисципліною необхідно мати наступні матеріали та інструменти: графічні 

матеріали та інструменти на вільний вибір студента для розробки методичних матеріалів  

(папір, картон, графітні та кольорові олівці, пензлі, перо, м’які матеріали (вугілля, соус,  

сепія, сангіна, пастель), акварель, гуаш, туш та інше), ручка та папір для нотаток. 

Комп’ютерна техніка (ноутбук, планшет) з можливістю виходу до мережі Інтернет. 

 

МЕТА Й ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета вивчення дисципліни «Педагогічна практика» полягає у набутті студентом 

знань, умінь і навичок для здійснення педагогічної професійної діяльності. Метою 

педагогічної практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації 

праці, новітніми технологіями здійснення навчально-виховного процесу у спеціалізованих 

початкових мистецьких закладах художньої освіти різних типів власності. Формування у 

студентів умінь застосовування теоретичних знань у практичній діяльності, усвідомлення 

професійної значущості цих знань та виховання потреби постійного удосконалення 

професійних знань, умінь навичок і педагогічної майстерності. 

Головною задачею Педагогічної практики 3 курсу (VI семестр) є опанування 

знаннями, вміннями та навичками вирішувати професійні завдання в педагогічній сфері 

діяльності. Основними завданнями педагогічної практики є оволодіння педагогічними 

уміннями і навичками роботи у початкових мистецьких закладах художньої освіти, 

формування організаторських умінь, розвиток педагогічного мислення, професійно- 

творчих здібностей, інтересу до педагогічної діяльності. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних 

компетентностей: 
 

Програмні компетентності  

Загальні компетентності: ЗК 

Здатність зберігати і примножувати культурно-мистецькі, 

екологічні, моральні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 

розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення 

здорового способу життя. 

 ЗК -2 

Навички міжособистісної взаємодії 
ЗК–10 

Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК - 11 

Спеціальні компетентності:  
СК 

Здатність адаптувати творчу (індивідуальну та колективну) діяльність до СК–7 



вимог і умов споживача.  

Здатність усвідомлювати важливість виконання своєї частини роботи в 

команді; визначати пріоритети професійної діяльності. 
 
СК–9 

Очікувані результати навчання 

ПРН 12. Враховувати психологічні особливості у процесі навчання, спілкування та 

професійної діяльності. 

ПРН 15. Володіти фаховою термінологією, теорією і методикою образотворчого 

мистецтва. 

 ПРН. 19. Викладати фахові дисципліни у дитячих спеціалізованих художніх та 

мистецьких закладах освіти. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

- основні направлення модернізації професійної освіти; 

- методологічні підходи до організації навчального процесу у початкових мистецьких 

закладах художньої освіти, 

- зміст та оформлення пакету документів, що супроводжують навчальний процес; 

- методику підготовки теоретичного та візуального матеріалу для проведення практичних 

завдань; 

- способи перевірки знань та умінь та критерії оцінювання навчальних досягнень. 

уміти: 

- здійснювати пошук та аналіз інформації необхідної для процесу навчання; 

- самостійно проектувати, реалізовувати та коректувати свою діяльність щодо 

навчального процесу; 

- розробляти навчально-методичні матеріали та використовувати їх у навчальному 

процесі; 

- розробляти необхідну навчальну документацію для проведення теоретичних та 

практичних занять з учнями; 

- аналізувати власну педагогічну діяльність. 

мати навички: 

- самостійної творчої та аналітичної роботи; 

- використання інформаційно-комунікативних технологій. 

- визначення мети і завдання навчально-виховного процесу з урахуванням особливостей 

фаху та навчальної дисципліни; 

- використання сучасних форм і методів організації навчально-виховного процесу; 



- вносити корективи щодо вдосконалення навчального процесу на основі спостережень та 

аналізу стану навчально-виховної роботи 

ОПИС І СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальним планом за денною формою та заочної формою навчання на педагогічну 

практику бакалавра передбачено у 6 семестрі 3 кредити ECTS (90 годин). «Педагогічна 

практика» містить 2 теми та 6 завдань зв’язаних між собою змістовими складовими. 

ТЕМА 1 – розробка навчальної документації та методичних матеріалів для 

проведення теоретичних та практичних занять з учнями. 

Завдання 1. Розробка робочого плану проведення занять з обраної тематики. 

Завдання 2. Написання конспекту лекції для проведення занять за обраною тематикою. 

Завдання 3. Підготовка візуальних методичних матеріалів для проведення практичних 

занять. 

Розробка теоретичних та візуальних методичних матеріалів для проведення занять 

відбувається за наступним направленням: 1) створення плакату, 2) створення ілюстрації, 

3) створення станкової композиції (студент обирає тему згідно з специфікою навчання у 

навчально-творчий майстерні ) 

ТЕМА 2 – підготовка до занять та проведення пробних занять у групі. 

Завдання 1. Вивчення і узагальнення системи роботи викладача фахових дисциплін у 

навчальному закладі початкової спеціалізованої художньої освіти. 

Завдання 2. Самостійне проведення пробних занять. 

Завдання 3. Складання звіту про педагогічну практику з аналізом її результатів. 

Підсумковий контроль засвоєння практичних навичок студентів здійснюється у формі 

диф. звіту та заліку. 

ФОРМАТ ДИСЦИПЛІНИ 

Теми і зміст матеріалу розкриваються у процесі проведення практичних занять. Практичні 

заняття здійснюються у вигляді практичної роботи над розробкою методичних матеріалів 

за темою. 

 
ФОРМАТ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ 

Програмою передбачено рубіжні етапи контролю у формі поточних переглядів процесу 

роботи та виконаних завдань. Підсумковий контроль засвоєння знань здійснюється у 

формі звіту та заліку. 



РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

6семестр 
  

№ теми, завдання 

 
Форма звітності 

Макс. 

кількість 

рейтингових 
балів 

 

 
 

Т1 

Тема1.Завдання 1 Виконання оригіналів. 
Поточні перегляди 

0-10 

 
Тема1. Завдання 2 

 

Виконання оригіналів. 

Поточні перегляди 

 
0-10 

Тема1. Завдання 3  0-30 

 
 

Т2 

Тема 2. Завдання 1 Виконання оригіналів. 
Поточні перегляди 

0-10 

Тема 2. Завдання 2 Виконання оригіналів. 
Поточні перегляди 

0-30 

Тема 2. Завдання 3  0–10 

РАЗОМ 
Залік 0-100 

 

Шкала оцінювання: національна та ЕСТS 

 

Сума балів за всі види навчальної 
діяльності за шкалою ХДАДМ 

Оцінка 

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену 

90–100 А відмінно 

82–89 В  
добре 

75–81 С 

64–74 D  
задовільно 

60–63 Е 

35–59 ЕХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0–34 Е 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
Критерії оцінки знань та умінь студентів 

з дисципліни «Педагогічна практика» 

90–100 балів («відмінно» за національною шкалою, А — за шкалою ЕСТS) може 

отримати студент, який в повному обсязі опанував матеріал практичного курсу, 

творчо підійшов до виконання завдань, логічно побудував і професійно виконав 

усі завдання, надав додаткові варіанти за відповідними темами, крім того, брав 

участь та переміг (посів 1–3 місце) у міжнародних або усеукраїнських конкурсах 



та акціях, студентських олімпіадах чи наукових конференціях з мистецтва або 

дизайну. 

82–89 балів («добре» за національною шкалою, В — за шкалою ЕСТS) отримує студент, 

який добре опанував матеріал практичного курсу, вчасно та якісно справився з 

усіма поставленими завданнями, творчо підійшов до виконання цих завдань, але 

при цьому зробив декілька незначних помилок. 

75–81 балів («добре» за національною шкалою, С — за шкалою ЕСТS) отримує студент, 

який в цілому добре опанував матеріал практичного курсу, вчасно та якісно 

справився з більшістю поставлених завдань, достатньо творчо підійшов до 

виконання цих завдань, але при цьому виконана робота мала значні недоліки. 

64–74 балів («задовільно» за національною шкалою, D — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який не в повному обсязі опанував матеріал практичного та 

теоретичного курсу, справився з переважною більшістю поставлених завдань або 

виконав усі завдання на недостатньо професійному рівні, при цьому виконана 

робота мала значні недоліки (неохайність виконання, відсутність творчого 

підходу тощо). 

60–63 балів («задовільно» за національною шкалою, Е — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який в недостатньому обсязі опанував матеріал практичного курсу, 

справився з основними з поставлених завдань, але при цьому виконана робота 

має багато значних недоліків (неохайність виконання, відсутність творчого 

підходу, невчасна подача виконаної роботи тощо). 

35–59 балів («незадовільно» за національною шкалою, FX — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який не впорався із головними задачами дисципліни, тобто не опанував 

більшість тем практичного курсу, пропускав заняття без поважних причин, 

допустив значну кількість суттєвих помилок при виконанні завдань. Про 

відсутність належних знань свідчать незадовільні підсумки поточного перегляду. 

У цьому випадку для одержання оцінки потрібна значна додаткова робота по 

виконанню усіх завдань відповідно програми курсу і повторна перездача. 

1–34 балів («незадовільно» за національною шкалою, F — за шкалою ЕСТS) отримує 

студент, який не володіє знаннями з усіх модулів курсу, не виконав програми 

курсу і, відповідно, не впорався з поточними перевірками та не склав 

екзаменаційного перегляду. В цьому випадку передбачений обов'язковий 

повторний курс навчання. 

 
ПРАВИЛА ВИКЛАДАЧА 

На проведення занять з дисципліни «Педагогічна практика» розповсюджуються 

загальноприйняті норми і правила поведінки Вищої школи. Під час занять не 

допускаються дії, які порушують порядок і заважають навчальному процесу. 

 
ПОЛІТИКА ВІДВІДУВАНОСТІ 

Пропускати заняття без поважних причин недопустимо (причини пропуску мають бути 

підтверджені). Запізнення на заняття не вітаються. 



АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Студенти зобов’язані дотримуватися правил академічної доброчесності (у своїх ескізах, 

розробці авторських методик тощо). Жодні форми порушення академічної доброчесності 

не толеруються. Якщо під час рубіжного контролю помічено плагіат, то робота 

скасовується та переробляється. 

Корисні посилання: https://законодавство.com/zakon-ukrajiny/stattya-akademichna- 

dobrochesnist-325783.html 

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/ 

РОЗКЛАД КУРСУ для студентів Г19-1, Г19-2 та Г20скор. 
 

№ 

тиж 

ня 

 

Тема 
Вид 

заняття 

 

Зміст 

 

Годин 
Рубіжний 

контроль 

 

Деталі 

 
 

1 

1,2 практич 

ні 

Ознайомлення зі 

структурою навчального 
закладу. 

Оформлення наказом на 

проходження практики. 

5  Мати направлення 

на проходження 
практики 

 2 практич 
ні 

Завдання 1. Вивчення і 
узагальнення системи 

5  Матеріали та 
інструменти: 

1   роботи вчителя фахових  ручка, папір для 
   дисциплін у навчальному  нотаток 
   закладі початкової   

   спеціалізованої   

   художньої освіти.   

   Вивчення навчально-   

   методичного матеріалу,   

   що є на базі практики   

 
 

1 

2 практич 
ні 

Завдання 1. Вивчення 

навчально-методичного 

матеріалу, що є на базі 
практики 

5  Матеріали та 

інструменти: 

ручка, папір для 
нотаток 

 

1 

1,2 практич 
ні 

Завдання 1. Відвідування 

практичних занять, що 

проводяться викладачами 
бази практики 

5  Матеріали та 

інструменти: 

ручка, папір для 
нотаток 

 
 

1 

1,2 практич 

ні 

Завдання 1. Відвідування 

практичних занять, що 

проводяться викладачами 
бази практики 

5  Матеріали та 

інструменти: 

ручка, папір для 
нотаток 

 
 

1 

1,2 практич 

ні 

Завдання 1. Відвідування 

практичних занять, що 
проводяться викладачами 

бази практики. 

Визначення дисципліни 

для проведення занять. 

5  Матеріали та 

інструменти: 
ручка, папір для 

нотаток 

 
 

2 

1 практи 

чні 

Методичний день. 
Завдання 1. Розробка 
робочого плану 
проведення занять з 

5  Комп’ютер, доступ 
до мережі Internet 

   обраної тематики   

   Аналіз, збір та підготовка   

   матеріалів для   

   проведення занять.   

https://saiup.org.ua/novyny/akademichna-dobrochesnist-shho-v-uchniv-ta-studentiv-na-dumtsi/


 

 

2 

1,2 практич 

ні 

Завдання 2. Відвідування 

практичних занять, що 

проводяться вчителями 
бази практики, в якості 

практиканта. 

5 Затвердження Матеріали та 

інструменти: 

ручка, папір для 
нотаток 

 1 практич 
ні 

Методичний день. 
Завдання 2. Написання 

5 Контроль 
керівника 

Комп’ютер, доступ 
до мережі Internet 

   теоретичного матеріалу  практики  

2   для проведення 
практичних занять за 

   

   обраною тематикою.    

 1 практич 
ні 

Методичний день. 

Завдання 3. 
5 Контроль 

керівника 
Комп’ютер, доступ 
до мережі Internet. 

2   Підготовка візуальних 

методичних матеріалів 

для проведення 

практичних занять. 

 практики Матеріали та 
інструменти для 
розробки 

візуального 
методичного 

      матеріалу (на вибір 
      студента) 

 2 практич 
ні 

Завдання 2. Самостійне 
проведення занять в групі 

5 Контроль 
керівника 

Бути готовим для 
проведення занять, 

2     практики мати при собі всі 
необхідні 

      методичні 
      матеріали. 

 2 практич 
ні 

Завдання 2. Самостійне 
проведення занять в групі 

5 Контроль 
керівника 

Бути готовим для 
проведення занять, 

2     практики мати при собі всі 
необхідні 

      методичні 
      матеріали. 

 

3 

2 практич 
ні 

Завдання 2. Самостійне 
проведення занять в групі 

5 Контроль 
керівника 

практики 

Бути готовим для 
проведення занять, 

мати при собі всі 
      необхідні 
      методичні 
      матеріали. 

 

3 

2 практич 
ні 

Завдання 2. Самостійне 
проведення занять в групі 

5 Контроль 
керівника 
практики 

Бути готовим для 
проведення занять, 
мати при собі всі 

      необхідні 
      методичні 
      матеріали. 

 

3 

2 практич 

ні 

Завдання 2. Самостійне 

проведення занять в групі 
5 Контроль 

керівника 
практики 

Бути готовим для 
проведення занять, 
мати при собі всі 

      необхідні 
      методичні 
      матеріали. 

3 2  Завдання 2. Самостійне 
проведення занять в групі 

5 Поточний 
перегляд 

 

 1,2  Завдання 3. Узагальнення 

матеріалу та оформлення 

Звіту 

5 Поточний 

перегляд 

 



 

3 

      

 

3 

1,2 Залік Звіт. Представлення 

звітної документації на 

кафедрі 

5  Студенти надають 

такі звітні 

документи: 

1. Індивідуальний 

план роботи. 
2. Щоденник 
практики. 

3. Робочий план 

проведення занять. 

4. Конспект лекції. 
5. Візуальний 
методичний 

матеріал для 

проведення 
практичних занять. 

 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну практики студенти звітують на кафедрі про виконання її 

програми. Оформлений за всіма вказаними вимогами і звіт про практику приймається 

викладачем-керівником практики від кафедри. 

Студенти надають такі звітні документи: 

1. Індивідуальний план роботи. 

2. Щоденник практики. 

3. Робочий план проведення занять. 

4. Теоретичний вступ для проведення практичних занять. 

5. Візуальний методичний матеріал для проведення практичних занять. 
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