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Вступ 

В системі підготовки вчителя важливе місце належить педагогічній 

практиці. Вона є зв’язуючую ланкою між теоретичним навчанням майбутніх 

вчителів та їх самостійною роботою у навчально-виховних закладах, надає досвід 

педагогічної діяльності. 

Ключові слова: переддипломна педагогічна практика, освітній процес, 

уроки музичного мистецтва, виховна робота, учні, здобувачі вищої освіти. 

Переддипломна педагогічна практика, яка здійснюється в умовах, 

максимально наближених до реальних, студенти проходять на випускних курсах, 

яка передбачена навчальними планами на IV курсі в VIІI семестрі і триває 6 

тижнів. Навчальна програма переддипломної педагогічної практики складена 

відповідно до освітньо-професійної програми Середня освіта (Музичне 

мистецтво). 

В умовах державності України, становлення національної школи роль 

педагогічної практики у забезпеченні професійної готовності студентів до 

реалізації навчальної, виховної і розвивальної функцій музичного мистецтва як 

предмета в школі особливо зростає. Концепція музичного виховання в школах 

України вимагає докорінної перебудови у формах і методах роботи вчителя. 

Під час педагогічної практики поглиблюються і закріплюються знання 

студентів із методики музичного виховання, психології, педагогіки, а також 

виробляються навички педагогічної праці, удосконалюються сформовані 

елементарні методичні уміння. Студенти вчаться спостерігати й аналізувати 

уроки музичного мистецтва, творчо використовувати досвід кращих учителів 

школи. здобувачі оволодівають умінням проводити уроки музики різних типів, 

використовуючи ефективні методи і прийоми навчання як систему 

цілеспрямованих дій для організації пізнавальної і практичної діяльності учнів. 

Базою переддипломної педагогічної практики для студентів спеціальності 

014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є заклади загальної середньої освітни І-

ІІ, І-ІІІ ступенів. Головними умовами ефективності переддипломної педагогічної 

практики є теоретична обґрунтованість, навчаючий та виховуючий характер, 

комплексний підхід до її змісту та організації, систематичність і наступність. 



 

4 

МЕТА Й ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ  

ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

Метою переддипломної педагогічної практики є закріплення у здобувачів 

вміння здійснювати музично-естетичне виховання в школі на базі компетенції та 

знань з основ методики музичного виховання в школі , педагогіки і психології; 

уміння поєднувати теоретичні знання з методики навчання з практичною 

діяльністю навчання учнів; забезпечення практичного пізнання студентами 

закономірностей професійної діяльності й оволодіння способами її організації, 

вміння вирішувати конкретні методичні завдання відповідно до умов 

педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично збагачувати 

свої знання і творчо застосовувати їх на практиці. Здобувачі мають оволодіти 

системою професійних вмінь у процесі проведення навчально-виховної та 

дослідницької роботи на середньому етапі навчання учнів під час педагогічної 

практики. 

Основні завдання переддипломної  педагогічної практики: 

Навчальні: 

❖ забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним 

педагогічним процесом, використання їх у розв’язанні конкретних 

навчальних, розвивальних та виховних завдань; 

❖ розвивати у практикантів уміння проводити уроки з використанням сучасних 

методів і прийомів навчальної діяльності; 

❖ формувати у студентів психологічну готовність до роботи у школі. 

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. 

Виховні: 

❖ виховувати у студентів стійкий інтерес і любов до професії вчителя; 

❖ формувати в майбутніх учителів педагогічні вміння і навички, що сприяють 

розвиткові професійних якостей учителя, потреби в педагогічній самоосвіті; 



 

5 

❖ розвивати в практикантів уміння здійснювати виховну роботу. 

Професійні: 

❖ вивчати шкільну документацію: план роботи школи, особові справи учнів, 

щоденники, класні журнали, календарне планування вчителів; 

❖ проводити психолого-педагогічні спостереження за учнями класу, виявляти 

їхні вікові та індивідуальні особливості, рівень розвитку, рівень вихованості; 

❖ правильно визначати: 

 типи уроків, їхню організаційну структуру залежно від мети, змісту, 

вікових особливостей учнів і конкретних умов проведення уроків; 

 організаційні форми, методи й засоби проведення уроків у відповідності з 

дидактичними принципами навчання, враховуючи вікові, психологічні 

особливості учнів й конкретні умови навчання; 

 навчальну, виховну, розвивальну мету уроку зі спеціальності та в 

позакласних виховних заходах, а також організаційні форми й методи їх 

проведення; 

❖ раціонально добирати музично-теоретичний матеріал та обладнання до уроків 

відповідно до навчальної мети; 

❖ своєчасно й уміло застосовувати ІТЗН і засоби мультимедіа для проведення 

уроків музичного мистецтва та виховних годин; 

❖ стимулювати інтерес та активність учнів до засвоєння умінь і навичок, 

розвивати музичні здібності, увагу, мислення, мовлення; 

❖ здійснювати психолого-педагогічний аналіз уроків. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми під час переддипломної 

педагогічної практики студенти повинні володіння такими компетентностями: 

Загальні: 

– здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях, самостійно 

вивчати нові методи і форми роботи та використовувати новітні педагогічні 

технології у практичній діяльності; 

– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Фахові (спеціальні): 
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– здатність до моделювання освітнього процесу в школі на основі 

засвоєних теоретико-методичних  знань і практичних вмінь навчання музичного 

мистецтва;  

– здатність до здійснення виховної роботи, виконувати педагогічний 

супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої культури;  

– здатність до здійснення об’єктивного контролю й оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів з музичного мистецтва. 

У результаті формування в майбутніх учителів музичного мистецтва 

означених компетентностей набуваються наступні професійні уміння та навички 

(програмні результати навчання):  

– володіти теоретико-методичними знаннями у галузі музичного мистецтва, 

принципами і закономірностями організації навчального процесу; 

– володіти провідними педагогічними технологіями, сучасними методами і 

засобами музичного навчання; 

– володіти психолого-педагогічними знаннями організації виховної роботи з 

учнями різного віку, скерованого на формування в них загальнокультурних, 

морально-духовних цінностей; 

– демонструвати вміння планувати, проектувати, конструювати, 

організовувати й аналізувати урок музичного мистецтва керуючись набутими 

знаннями, вміннями та навичками з професійно-орієнтованих дисциплін; 

– організовувати навчальну діяльність школярів з урахуванням їхніх 

фізіологічних особливостей, а також фізичного розвитку учнів з особливими 

потребами; оцінювати результати навчання з метою визначення стану успішності; 

– виявляти здатність до продовження навчання з деяким ступенем 

автономії, що проявляється у саморозвитку та самокорекції знань, моделюванні 

траєкторії особистісного самовдосконалення у галузі музикознавчих питань 

шкільної освіти. 

Базою для проходження переддипломної педагогічної практики здобувачів 

спеціальності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) є заклади загальної 

середньої освіти міста Кременця та районних центрів. На проходження 

переддипломної педагогічної практики відведено 8 кредитів ECTS (240 год.). 
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Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  
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Нормативна  

 

 

Спеціальність 014 

Середня освіта (Музичне 

мистецтво) 

Змістових модулів Освітньо-професійна 

програма Середня освіта 

(Музичне мистецтво) 

Рік підготовки: 

4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 240 

8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних 

самостійної роботи  

 

Освітній рівень перший 

(бакалаврський) 

 

Практичні 

 

Лабораторні 

 

Самостійна робота 

240 год. 

Вид контролю: 

диференційований 

залік – 8-й семестр 
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Інформаційний обсяг переддипломної педагогічної практики 

Тема 1. Організаційна робота 

 участь у настановній конференції; 

 знайомство із методистами з фаху; 

 ознайомлення студентів із завданнями практики; 

 повідомлення студентам, які документи вони зобов'язані подати в кінці 

практики; 

 знайомство із базою практики; 

 знайомство із внутрішнім розпорядком школи, розкладами уроків музики та 

дзвінків; 

 знайомство із вчителем музики на базі практики та класними керівниками; 

 складання графіку проведення уроків; 

 оформлення щоденника спостережень. 

Самостійна робота: студенти самостійно ознайомлюються з правами та 

обов’язками студента- практиканта, метою та завданням практики, опрацьовують 

зразки оформлення документації, вивчають базу педпрактики, ознайомлюються 

із програмою з музичного виховання, документацією вчителя музики, теоретично 

готуються до написання конспектів уроку. 

Тема 2. Навчальна робота 

 консультації із вчителем музики та методистом щодо написання конспектів 

уроків; 

 підготовка до проведення уроків; 

 написання конспектів уроків; 

 підготовка музично-теоретичного матеріалу до проведення уроків; 

 проведення уроків музики та музичного мистецтва; 

 проведення позакласного виховного заходу з фаху. 

Самостійна робота: написання конспектів, проведення гурткового заняття та 

позакласних музичних заходів, опрацювання теоретичного та музично-

дидактичного матеріалу, підготовка до самостійного проведення уроків, підбір 

матеріалу із слухання музики та вокально-хорової роботи, відповідно до теми 



 

9 

уроку, консультації з методистом по фаху. 

Тема 3. Виховна робота 

 консультації із методистом щодо виховної роботи; 

 знайомство із класним керівником; 

 підбір теми і сценарію для виховної години; 

 проведення виховної години; 

 аналіз і оцінка за проведення виховної години. 

Самостійна робота: вивчення та аналіз планів виховної роботи школи та 

класних керівників базової школи, вивчення специфіки учнівського колективу, 

вивчення теоретичного матеріалу щодо проведення самостійно виховної та 

позакласної роботи, вечорів, диспутів, написання сценарію виховної години, 

підготовка до проведення виховної години. 

Тема 4. Методична робота 

 опрацювання теоретичного матеріалу щодо методики проведення уроків 

музичного мистецтва; 

 аналіз проведеного уроку; 

 вивчення схем написання документації; 

 консультації із методистом по підготовці документації до звіту. 

Самостійна робота: вивчення методичного забезпечення предмету музики та 

музичного мистецтва, аналіз планів методичних об’єднань базової школи, 

спостереження та аналіз уроків музики, опрацювання теоретичного матеріалу з 

методики проведення частин уроку з різних видів музичної діяльності, 

теоретична підготовка до проведення уроків з музики, вивчення схем написання 

звітної документації. 

Тема 5. Захист педагогічної практики, залік 

 консультації щодо оформлення документації; 

 перевірка документації навчально-педагогічної практики; 

 підготовка до звітної конференції; 

 виготовлення стінгазет; 

 проведення звітної конференції; 

 оцінювання навчально-педагогічної практики. 
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Самостійна робота: підготовка залікової документації до звітної конференції, 

виготовлення стінгазети. 

 

Розподіл балів, що присвоюються студентам за виконання програми 

педагогічної практики 
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Форми і методи контролю 

Керівник від бази практики організовує табельний облік проходження 

практики, контролює щоденну роботу студентів, переглядає зібрані ним 

матеріали. 

Керівник практики від інституту періодично контролює проходження 

практики, приймає заходи до забезпечення ефективного виконання студентами 

програми.  

По закінченню практики студенти здають диференційований залік комісії, 

що призначається завідуючим кафедрою. В склад комісії входить викладач, що 

веде курс з методики музичного виховання, керівники практики від інституту і, по 

можливості, від бази практики. Студенти на залік подають перевірений 

керівником звіт, підписаний відповідними особами, щоденник, конспекти 

залікових уроків, виховних заходів, занять гуртка. 

Основні показники оцінки практики: усна відповідь студента, якість звіту, відгук 

керівника практики від інституту та бази. Якщо оцінка по практиці незадовільна, студент 

повинен ще раз пройти практику в повному обсязі. 
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Критерії оцінювання діяльності студентів під час проходження 

переддипломної педагогічної практики. 

 

 

Опис критеріїв оцінювання роботи студентів у період практики 

Оцінка навчальної, позакласної і виховної роботи визначається відповідно до 

таких критеріїв: 

- "відмінно" - усі види робіт проведені на високому науково-методичному та 

ідейно-виховному рівні. Раціонально застосовувались різні методи навчання, 

прийоми організації та активізації діяльності учнів; 

- "добре" - навчальна, позакласна та виховна робота була і організована на 

достатньому рівні. Недостатньо ефективно вирішувались окремі завдання 

практики, були незначні помилки в побудові і проведенні уроків та заходів; 

- "задовільно" - студент під час педагогічної практики недостатньо 

ефективно використовував методи та прийоми навчання, слабо активізував 

діяльність учнів, не завжди знаходив з учнями спільну мову, під час аналізу занять 

або заходів не бачив своїх помилок і недоліків, недбало підготував документацію з 

планування та звітності; 

- "незадовільно" - під час педагогічної практики студент систематично 

допускався суттєвих помилок у відборі методів і засобів музичної діяльності 

навчальних і виховних завдань, не забезпечувалась належна дисципліна учнів, 

студент виявив суттєві прогалини в знаннях психолого-педагогічної теорії, 

некритично, безвідповідально ставився до своїх обов'язків. 

Підсумки практики підводяться під час захисту педагогічної практики, де 

За шкалою 

ЕСТБ 

За 

національною 

шкалою 

За інститутською 

шкалою 

А Відмінно 90-100 

В Добре 82-89 

С Добре 75-81 

В Задовільно 67-74 

F Задовільно 60-66 

FХ Незадовільно 35-59 

X Незадовільно 0-34 
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враховується не тільки якість виконання індивідуального плану, але й 

дисциплінованість, організованість, ініціатива, творчість студента, його педагогічні 

здібності, бажання надати допомогу педагогічному колективу школи. 
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