
Зразки оформлення документації 

 під час педагогічної (виробничої) практики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата Клас Назва 

уроку 

Хто 

подає 

Тема Мета Хід 

уроку 

Зауваження та  

пропозиції 
 

Щоденник  спостережень  підписує  вчитель  і  практикант. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Плани  уроків  писати  поширені  за  встановленим  зразком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Дата Предмет Тема  уроку Оцінка за урок Прізвище та ініціали 

вчителів, підпис 
 

У  кінці  табеля  записується: 

Проведено  уроків  у  вчителів:  Іванової В.П. – 43 уроки; 

Петренко І.В. – 20 уроків  і  т.д. 

Табель  підписує  директор  школи,  вчитель  класу  і  затверджується  круглою  печаткою 

 

 

 

 

 

 

Щоденник  спостережень 

уроків  та  позакласних  занять  під  час педагогічної (виробничої) 

практики,  проведеної   

від___________ до ___________ 20_ р. у________ класі   

Стрижівської  загальноосвітньої  школи  І-ІІІ ст.  

Житомирського  району   

практикантом 241 групи   

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського педагогічного фахового коледжу 

 імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради 

Соловйовим Іваном Петровичем 

Табель  обліку  пробних  уроків, 

проведених  під  час   педагогічної (виробничої) практики   

в _______ класі ______________ школи  

____________ району 

практикантом  241 групи 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського  педагогічного фахового коледжу 

 імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради 

Соловйовим Іваном Петровичем 
 

Плани  уроків, 

проведених  під  час педагогічної (виробничої)  практики   

в _______ класі ________________ школи  

______________ району 

практикантом  241 групи 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського  педагогічного фахового  

коледжу імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

Соловйовим Іваном Петровичем 
 

Індивідуальний  план  роботи 

практиканта  241 групи  

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

 Коростишівського  педагогічного фахового коледжу 

 імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради 

Соловйова Івана Петровича 
на  час педагогічної (виробничої) практики 

від _____________ до _____________ 20_ р.  

в__________ школі _____________ району 



Затверджується  директором  школи  і  методистом  коледжу. 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Дата проведення Форма проведення Відмітка про 

виконання 

Підписує  практикант. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орієнтовний план звіту практиканта за підсумками педагогічної (виробничої) практики 

І. Коротка характеристика класу: 

- Успішність здобувачів освіти; учні, які відстають у навчанні, причини відставання. 

- Чи навчаються учні з особливими освітніми потребами. 

- Взаємини у класі, вихованість учнів; учні з девіантною поведінкою. 

ІІ. Підготовка і проведення навчально-виховної діяльності на уроках: 

- Підготовка до проведення уроків. Труднощі, які виникли під час написання планів-конспектів. 

- Які методи навчання найчастіше використовували? Чому і яка їх продуктивність? 

- Інтерактивні прийоми навчання на уроках. Їх результативність. 

- Шляхи підвищення пізнавальної активності учнів на уроці. 

- Чи вдавалось здійснювати  диференційований підхід до учнів? 

- Які типи  уроків переважали? Обґрунтуйте свій вибір. 

- Дисципліна на уроці, причини її порушення. 

- Якість знань здобувачів освіти. 

- Робота з невстигаючими школярами. 

ІІІ. Позанавчальна робота. 

- Що було зроблено для згуртування колективу класу? 

- Які виховні години, екскурсії проводили? Їх результативність. Що ще цікаве і повчальне було 

запропоновано учням? 

- Органи самоврядування. Які постійні  та тимчасові доручення були в дітей? Способи контролю 

за їх виконанням. 

- Чи була необхідність у проведенні корекційної роботи з окремими учнями?  Як вона 

проводилася? 

IV. Робота з батьками. 

- Чи вдалося знайти контакт із батьками? 

- Ваша роль ворганізації та проведенні батьківських зборів. 

- Які індивідуальні бесіди проводилися з батьками? Чи відвідували сім’ї дітей? 

- Які ще впроваджували форми зв’язку школи із сім’єю? 

V. Участь у житті школи. 

Які загальношкільні заходи ви готували (або брали участь)? 

VІ. Проаналізуйте роботу, проведену під час проходження практики з додаткової 

спеціалізації.  

VІІ. Загальні враження від безперервної практики. 

VІІІ. Поради студентам третього курсу щодо підготовки до безперервної практики. 

ІХ. Як, на вашу думку, можна вдосконалити підготовку студентів до практичної діяльності в 

школі? 

Х. Зведена таблиця проведених уроків. 

 
 

 

 

 

Звіт  практиканта  241 групи 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського  педагогічного фахового коледжу 

 імені І.Я.Франка Житомирської обласної ради  

Соловйова Івана Петровича 

про проходження педагогічної (виробничої) практики 
в _______класі ______ школи __________ району 

від __________ до __________20_ року 



№ 

з/п 

Предмет Кількість уроків Кількість оцінок за урок 

"5" "4" "3"  
 

Підпис практиканта 

Підпис директора школи. Печатка школи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окремі  зошити  із  трьох  розділів. 

1. Спостереження. 

2. Плани-конспекти. 

3. Облік  проведеної  роботи. 
 

№ з/п Дата Вид заняття Тема Оцінка і підпис 
 

Підписує  директор  школи  і  класний керівник (із додаткової спеціалізації підписує вчитель 

інформатики чи керівник гуртка ДПМ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Пишеться  характеристика  двох  учнів  (позитивна  і  негативна)  і  класу. 

Підписують  учитель  і  практикант. 

 

 

Щоденник  обліку  

позакласної  роботи,  проведеної  під  час 

 педагогічної (виробничої) практики 

від __________________ до ____________________ 20_ р.  

в ________________ школі ___________________ району  

практикантом  241 групи  

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського  педагогічного фахового 

коледжу імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

Соловйовим Іваном Петровичем 
 

Психолого-педагогічна  характеристика 

учня _______класу ______________ школи _______ 

району  ________________________ , 

                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

складена  практикантом  241 групи 

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського  педагогічного фахового  

коледжу імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

Соловйовим Іваном Петровичем 
 

Щоденник  обліку  

позакласної  роботи з додаткової спеціалізації, проведеної  під  час 

педагогічної (виробничої) практики 

від __________________ до ____________________ 20_ р. в 

________________ школі ___________________ району  

практикантом  241 групи  

спеціальності 014 Середня освіта 

(Трудове навчання та технології) 

Коростишівського  педагогічного фахового 

коледжу імені І.Я.Франка  

Житомирської обласної ради 

Соловйовим Іваном Петровичем 
 


