
Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців з вищою освітою та галузевих стандартів вищої 

освіти. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань отриманих 

студентами за час навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і 

умінь, формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати 

самостійні рішення в умовах конкретної професійної ситуації, оволодіння 

сучасними методами, формами організації праці, визначених освітньо-

кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців відповідного напряму 

підготовки, спеціальності.  

Теоретична підготовка висококваліфікованих фахівців тісно поєднується 

з виробничою практикою.  

На кафедрі наявні графіки практик та накази ректора щодо організації та 

проведення вказаних практик. Графіки практик відповідають навчальним 

планам та наказам ректора.  

Відповідність кількості студентів за контингентом та у наказах ректора 

про проведення практики контролюється керівниками-методистами практики, 

факультетським керівником-методистом, що відображено у звітах про 

організацію та проведення практики кафедрою. Кількість студентів за 

контингентом, які проходять виробничу педагогічну практику відповідає 

контингенту, наказам ректора та змісту звітів про організацію та проведення 

практики. 

Матеріали про проходження практики студентами із баз практики, що 

здані на кафедру, повністю відповідають змісту наказів ректора про організацію 

та проведення практики. 

Здані студентами матеріали (щоденники, характеристики, звіти) 

зберігаються у відповідних папках на кафедрі теорії та методики фізичної 

культури і спорту. Зміст документів та папок повністю відповідає вимогам до 

проведення практик. 

Головна мета практик: є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої професії. 

Виробничу практику студенти напряму підготовки 6.010201 «Фізичне 

виховання» проходять на четвертому курсі у загальноосвітніх школах міста та 

області.  

Виробничу практику студенти четвертого курсу (восьмий семестр, 9 

кредитів/270 годин) проходять згідно з навчальним планом. 

Підставою для проходження виробничої практик студентів стаціонарної і 

заочної форм навчання є наказ ректора університету та розподіл їх на місце 

практики, за укладеними угодами між підприємствами та університетом. 

Разом із керівником практики від університету студент складає програму 

та календарний графік проходження практики. Програму та порядок 

проходження виробничої практики студент подає керівнику від підприємства 

чи навчального закладу, куди він направлений. 

Призначення виробничої практики – підготовка студентів до 

майбутньої самостійної трудової діяльності. Виробнича практика є однією із 

форм адаптації студентів до умов та характеру майбутньої роботи. Вона 

передбачає набуття практичних навиків діяльності у галузі фізичного 

виховання, спорту і здоров’я людини, вміння самостійно вести аналітичну та 



дослідну роботу з обраної спеціальності. Під час проходження практики 

студенти-практиканти повинні самостійно безпосередньо на робочих місцях 

виконувати службові обов'язки. 

Структура виробничої практики залежить від змісту практичного 

навчання і повинна забезпечувати цілісну підготовку спеціаліста до праці, 

тобто виконання основних функцій тих посад, на яких може бути використано 

фахівця відповідно з кваліфікаційними вимогами. 

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації та засобами праці в галузі їх майбутньої 

професії. 

Умовами успішного проведення виробничої практики є: 

1) засвоєння студентами знань, визначених програмами навчальних 

дисциплін; 

2) рівень сформованості у студентів до початку практики умінь зі 

спеціальності одержаних, під час практичних занять. 

Основним завданням виробничої практики напряму підготовки 

6.010201 «Фізичне виховання» є поглиблення та закріплення отриманих 

студентами знань, формування умінь їх практичного застосування при рішенні 

конкретних педагогічних задач; - формування та розвиток педагогічних вмінь, 

навичок та професійно значущих якостей особистості; - виховання у 

студентів стійкого інтересу до професії викладача фізичної культури, потреби у 

педагогічній самоосвіті, вироблення творчого підходу до самостійної 

педагогічної діяльності; ознайомлення студентів з передовим досвідом роботи з 

фізичного виховання у школі та навчити їх використовувати цей досвід у 

самостійній роботі. 

Після завершення практики керівник від підприємства підписує 

щоденник практики студента, перевіряє достовірність зібраних ним матеріалів, 

складає й підписує висновки про проходження виробничої практики. 

Зібрані матеріали та щоденник студент подає керівникові практики від 

кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту та під його 

керівництвом оформляє та захищає перед комісією кафедри звіт. До її складу 

входять: керівник практики від кафедри та завідувач кафедри, а також 

викладачі випускової кафедри і, за можливістю, представник від бази практики. 

Одержані студентами оцінки за виробничу практику повністю 

узгоджуються з позитивними відгуками керівників із місць проходження 

практики.  

Підведення підсумків практики та її захист. Після закінчення терміну 

практики студенти звітують перед кафедрою про виконання робочої програми 

практик та індивідуального завдання.  

Загальна форма звітності студента за практику – це подання письмового 

звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником бази практики, в 

друкованому та електронному вигляді. 

Звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом 

(щоденник, характеристика та ін.), подається на рецензування керівнику 

практики від кафедри. Після доопрацювання та остаточного погодження з 

керівником практики звіт подається на захист. 

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем 



кафедрою. До складу комісії входять керівники-методисти практики від 

кафедри і, за можливості, від баз практики, викладачі кафедри, які викладали 

практикантам спеціальні дисципліни. Зібрані практичні матеріали під час 

проходження виробничої практики студентами є основою для написання 

кваліфікаційної роботи та дипломної роботи. 

Оцінювання навчальної і виробничої практик на кафедрі здійснюється за 

100-бальною шкалою та включає суму балів за оформлення звітних документів 

про проходження практики (максимально 50 балів) та балів за захист матеріалів 

(максимально 50 балів). 

При захисті матеріалів практики (максимальна кількість балів – 100) 

мають бути враховані такі критерії: 

− успішність і повнота виконання програми практики та індивідуальних 

завдань керівників; 

− дотримання вимог професійної етики, правил внутрішнього 

розпорядку бази практики; 

− активність студента, ініціативність у процесі виконання завдань; 

− систематичність та якість ведення щоденника; 

− повнота, логічність, стилістична досконалість звіту; 

− організованість, упевненість, інтерес до роботи. 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) ставиться за умов: 

− виконання студентом повного обсягу програми практики та 

індивідуальних завдань керівників; 

− впевненості, організованості і сумлінного ставлення до покладених на 

обов'язків; 

− дотримання вимог професійної етики, виконання правил 

внутрішнього розпорядку бази практики; 

− високого рівня ініціативності, творчості, відповідного етапу навчання 

рівня теоретичної та практичної підготовки; 

− підготовки чітко, логічно структурованого звіту, що відповідає 

вимогам оформлення звітної документації та включає самооцінку власної 

діяльності; 

− вчасного та відповідно оформленого подання звітної документації; 

− позитивної характеристики з бази практики. 

Оцінка «добре» (70-89 балів) ставиться за умов: 

− виконання повного обсягу програми практики; 

− виявлення належного рівня теоретичної та практичної підготовки; 

− дотримання основних правил професійної етики; 

− вчасного і відповідно оформленого подання звітної документації; 

− позитивної характеристики з бази практики; 

− недостатнього рівня самоаналізу, творчості, ініціативності. 

Оцінка «задовільно» (50-69 балів) ставиться за умов: 

− подання вчасно оформленої звітної документації; 

− виконання основної програми практики та індивідуальних завдань, 

якщо є численні зауваження щодо проходження практики. 

Оцінка «незадовільно» (1-49 балів) ставиться за умов: 

− недотримання вимог професійної етики; 

− порушення виробничої дисципліни та внутрішнього розпорядку бази 



практики; 

− невиконання завдань і програми практики; 

− неподання звітної документації. 

Невідповідність відповідей студента в процесі захисту поданим 

матеріалам та якості його звіту призводить до зниження його оцінки відповідно 

до 50 балів. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та 

індивідуальний навчальний план (залікову книжку) студента за підписами 

керівника-методиста від підрозділу Університету і членів комісії та 

враховується стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії. 

Студент, який не виконав програму практики, отримав незадовільний 

відгук на базі практики, незадовільну оцінку за практику, відраховується з 

університету. 


