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ВСТУП 
Педагогічна практика є обов’язковим компонентом професійної 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», 
«спеціаліст» та «магістр» за напрямом підготовки «Професійна освіта. 
Комп’ютерні технології» і спрямована на формування у студентів уміння 
застосовувати в педагогічній діяльності науково-теоретичні знання, 
здобуті при вивченні суспільних, загальнопедагогічних і спеціальних 
дисциплін. Мету, завдання, структуру, зміст, особливості педагогічної 
практики на кожному ступені визначає специфіка діяльності 
педагогічного працівника відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Головна мета педагогічної практики: формування у студентів 
системи необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, 
особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних 
для майбутнього педагога. 

Основними завданнями педагогічної практики є: 
 виховання професійно значущих якостей особистості педагога; 
 формування потреби в педагогічній самоосвіті; 
 виховання інтересу й любові до професії; 
 закріплення, поглиблення та збагачення знань в процесі 

вирішення педагогічних завдань; 
 формування і розвиток професійних умінь та навичок; 
 вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності; 
 ознайомлення з сучасним станом навчально-виховного процесу в 

освітніх закладах, передовим педагогічним досвідом; 
 надання допомоги освітнім закладам у вирішенні завдань 

навчання та виховання. 
Саме практична діяльність студентів у різних середніх професійних 

навчально-виховних закладах та установах І–ІІ рівнів акредитації дає їм 
змогу пізнати та випробувати себе у ролі викладача, визначити власні 
професійні інтереси, переконатися у своїй психологічній готовності до 
педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, 
збагатити особистісні педагогічні погляди, позиції, сформовані під час 
навчання в університеті. 
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Практична підготовка студентів базується на «Положенні про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України», 
затвердженому наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р., 
№ 93. 

Методичні рекомендації розроблено на основі положення «Про 
педагогічну практику студентів Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» 
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1. Організація і керівництво педагогічною практикою 
Педагогічну практику студентів організовує деканат співпрацюючи з 

психолого-педагогічними кафедрами і випускними кафедрами 
відповідних напрямків підготовки, погоджуючи це з відділом практики. 
Зокрема, від факультету за місяць до початку практик на ім'я ректора 
університету треба подати службову записку, у якій повинно бути 
вказано: термін проведення педагогічних практик, відомості про 
студентів-практикантів (П.І.Б., курс, спеціальність (напрям підготовки)) із 
зазначенням бази практик, методистів з педагогіки, фаху та старшого 
методиста від факультету за напрямами підготовки відповідно, після цьго 
видається наказ по університету.  

Терміни проведення педагогічних практик передбачено 
відповідними навчальними планами. Їх мета, завдання, зміст і структура, 
способи перевірки рівня досягнутих знань, умінь і навичок, форма 
звітності студентів і критерії оцінювання визначаємо програмою.  

Графік проходження студентами педагогічних практик затверджує 
перший проректор на початку кожного семестру. 

Методистів з фаху та керівників педагогічних практик призначають 
досвідчених викладачів випускної кафедри «Комп’ютерні технології», що 
мають практичний досвід педагогічної роботи.  

Перед початком педагогічних практик деканат факультету, 
представники кафедри комп’ютерних технологій та інших кафедр 
університету організовують настановні конференції, на яких 
ознайомлюють студентів із метою, завданнями, змістом, програмою та 
порядком проходження педпрактик. На конференцію запрошують 
методистів з фахових і психолого-педагогічних дисциплін та вікової 
фізіології і шкільної гігієни, що їх призначає наказом ректор. 

Розподіл студентів у навчально-виховні заклади здійснює 
факультетський керівник. Для проведення навчально-виховної роботи за 
погодженням з адміністрацією навчального закладу кожного студента 
закріплють за групою, в якій він виконує обов’язки помічника викладача 
та помічника групового керівника, вихователя, майстра. 

Режим роботи студентів визначають керівники практики відповідно 
до графіка навчального процесу факультету та узгоджують з правилами 
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внутрішнього розпорядку навчальних закладів, у яких педпрактика 
проходить. 

На період практики в кожній групі студентів призначають старосту, 
який веде облік відвідування студентами навчально-виховного закладу, 
здійснює загальну організацію роботи відповідної групи, виконує 
доручення керівника практики, методистів, адміністрації і викладачів 
навчально-освітніх закладів оповіщає студентів про консультації і 
семінари.  

Звіт про виконану роботу, оформлений за відповідними вимогами, 
студенти представляють після завершення практики методистам і 
груповим керівникам. 

Результати педагогічної практики оцінюють як залік за 100 бальною 
шкалою, відповідно до програми та вимог кредитно-трансфорної системи 
навчання.  

Результати проходження виробничої педпрактики висвітлюють на 
підсумковій конференції. 

 
 
2. Права та обов’язки студентів-практикантів 
1. Студент-практикант має право з усіх питань, що виникають в 

процесі практики, звертатися до керівників практики від ВНЗ, 
адміністрації та викладачів навчальних закладів, вносити пропозиції щодо 
вдосконалення навчально-виховного процесу, організації практики, брати 
участь у роботі конференцій і нарад, користуватися бібліотекою, 
кабінетами, навчально-методичною літературою, засобами навчання. 

2. Студент-практикант виконує всі види робіт, що передбачено 
програмою педагогічної практики, ретельно готується до проведення 
кожного заняття і позакласних заходів, є для учнів зразком працьовитості, 
організованості, дисциплінованості, ввічливості. 

3. Практикант дотримується правила внутрішнього розпорядку 
навчального закладу, розпоряджень адміністрації та керівників практики. 
Його діяльність має узгоджуватися з планом роботи навчального закладу. 
Стосунки студента з викладачами повинні ґрунтуватись на основі поваги, 
такту, взаєморозуміння. 
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4. У разі невиконання вимог і обов'язків, студент може бути 
відсторонений від проходження практики або його робота може визнатися 
незадовільною. У такому разі, за рішенням ученої ради факультету або 
деканату може бути призначене повторне проходження практики без 
відриву від навчальних занять в університеті. 

5. У встановлений термін здавати документацію про проходження та 
виконання завдань практики. 

6. На період практики одного із студентів-практикантів у 
навчальному закладі призначають старостою групи. В обов’язки старости 
групи входить облік відвідуваності практикантами середнього 
спеціального навчального закладу, оповіщення їх про колективні 
консультаціях і семінарах, виконання доручень керівників практики, 
організація роботи з підготовки та збору методичних матеріалів для 
підсумкової конференції. 

 
 

3. Пропедевтична (пасивна) педагогічна практика 

Пропедевтична педагогічна практика є складовою частиною 
освітньо-професійної підготовки майбутнього педагога, яка забезпечує 
безперервність і послідовність формування практичних умінь та 
професійного становлення студентів на всіх освітньо-кваліфікаційних 
рівнях. 

Пропедевтична практика проводиться на ІІІ курсі із відривом від 
навчального процесу під час підготовки фахівців освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр». У такій практиці передбачено 
ознайомити студентів із загальною системою роботи навчального закладу, 
діяльністю викладача, майстра, групового керівника, вихователя та частково 
залучити їх до навчально-виховного процесу установи, забезпечуючи 
первинну адаптацію до педагогічної діяльності. Тривалість практики – 1 
(один) тиждень. 

Метою практики є ознайомлення студентів з особливостями 
організації та проведення навчально-виховної роботи викладачів в умовах 
реального освітнього процесу в системі закладів професійної освіти та 
вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації. 



 9

Основні завдання пропедевтичної педагогічної практики: 
 ознайомити із закладами професійної освіти та вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації, бесіда з адміністрацією, викладачами, 
майстрами, груповим керівником; 

 ознайомити з сучасним станом навчально-виховної роботи в 
закладах професійної освіти та вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 
акредитації; 

 закріпити, поглибити та збагатити психолого-педагогічні знання; 
 формування і розвити професійні навички та вміння; 
 виховувати повагу і любов до професії викладача з комп’ютерно-

орієнтованого циклу дисциплін; 
 формувати первинний етап адаптації і психологічної готовності 

до педагогічної діяльності; 
 виробляти дослідницький підхід до психолого-педагогічного 

аналізу навчально-виховного процесу. 
Зміст практики. 
1. Ознайомитися з матеріально-технічним забезпеченням, що його 

використовують в навчально-виховному процесі. 
2. Відвідати й проаналізувати 3 (три) заняття (з комп’ютерно-

орієнтованого циклу дисциплін). 
3. Ознайомитися з правилами ведення журналу групи. 
4. Вивчити критерії оцінювання знань й умінь учнів. 
5. Ознайомитися з робочими навчальними програмами відвіданих 

занять та принципами планування їх. 
6. Розробити поширений план конспект одного заняття, яке буде 

проводити викладач під час педагогічної практики студента. 
7. Написати порівняльний аналіз відвіданого заняття та 

розробленого студентом плану конспекту. 
8. Подати схему розташування техніки та обладнання в 

комп’ютерному класі. 
9. Описати програмне забезпечення, що його використовують в 

навчально-виховному процесі.  
10. Запропонувати унаочнення як стенд в спеціалізованому кабінеті 

для вивчення комп’ютерно-орієнтованого циклу дисциплін.  
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11. Підготувати звіт про педагогічну практику (форма звіту див. 
додаток Н, бланк звіту див. додаток П). 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ  
оцінювання пропедевтичної педагогічної практики студентів ІПФ 

спеціальності «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» 

№ НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ К-сть 
балів 

1. Відвідування занять (3 заняття) 15 
2 Аналіз заняття 8 
3. Аналіз навчальних програм, відвіданих занять та принципу 

їх планування 
7 

4. Розробка поширеного плану конспекту одного заняття 10 
5. Ведення журналу  5 
6. Критерії оцінювання знань й умінь учнів 5 
7. Опис матеріально-технічного забезпечення, що його 

використовують в навчально-виховному процесі 
7 

9. Опис програмного забезпечення, що його використовують в 
навчально-виховному процесі 

10 

10. Схема розміщення техніки та обладнання в комп’ютерному 
класі 

8 

11. Звіт про педагогічну практику 5 
12. Захист педагогічної практики 20 

 
 
 

4. Педагогічна практика студентів 4-го курсу за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» 

Практика на 4-му курсі має навчальний характер. У процесі її 
проходження студенти вивчають навчально-виховний процес, 
знайомляться з системою роботи освітнього закладу, з основними видами 
діяльності педагогів, майстрів, методистів, всього викладацького 
колективу загалом, набувають первинні навички самостійної педагогічної 
діяльності, проводять спостереження та аналіз педагогічного процесу. 

Тривалість педагогічної практики на 4-му курсі – 8 тижнів  
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Мета педагогічної практики студента освітньо-кваліфікаційного 
рівня «бакалавр»: поглиблення теоретичних знань про навчально-
виховний процес в освітній установі, набуття і розвиток умінь і навичок 
педагогічної діяльності, закріплення на практиці теоретичних знань.  

Завдання практики: 
1. Ознайомити студентів-практикантів з закладами професійної 

освіти І-ІІ рівня акредитації (коледжі, ПТУ), їх системою роботи щодо 
всебічної підготовки фахівців. 

2. Перевірити професійну придатність кожного студента, 
переконати їх у правильності вибору професії. 

3. Закріпити знання з педагогічних і спеціальних дисциплін, навчити 
практично застосовувати їх в умовах навчального закладу. 

4. Ознайомити з основними ланками та напрямками роботи 
викладача-педагога, майстра виробничого навчання, групового керівника, 
вихователя в гуртожитку, навчити основних видів їх діяльності. 

5. Виявити прогалини і слабкі місця в підготовці кожного 
практиканта і намітити шляхи їх усунення. 

6. Сформувати основи для розвитку педагогічних здібностей 
майбутніх педагогів. 

7. Допомогти студентам засвоїти педагогічну етику стосунків у 
педагогічному колективі, навчити їх тактовно поводитися з колегами і 
персоналом, що їх обслугогвує (різними за віком і досвідом, статтю та 
рівнем освіти), засвоїти педагогічну етику поведінки з учнями різного 
віку, особливості спілкування з колективом, окремими його групами, 
учнями різних типів. 

Зміст практики. 
У процесі педагогічної практики студенти повинні вивчити: 
 основні документи, якими визначають роботу навчальних 

закладів (статут, правила внутрішнього розпорядку, навчальний план, 
програми, перспективний план навчально-виховної роботи); 

 склад педагогічного колективу, права і обов'язки директора і його 
заступників, зав. відділеннями, керівників циклових та методичних 
комісій, зав. методичним кабінетом, викладачів, майстрів та групових 
керівників; 
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 навчально-матеріальну базу для навчання, виховання та розвитку 
учнів (кабінети, лабораторії); 

 особливості планування та обліку навчально-виховної роботи, 
основну документацію (розклад, плани, програми, графіки, журнали, 
звіти); 

 організацію навчально-виховного процесу в освітньому закладі 
загалом та основних його ланок: теоретичне навчання, курсове та 
дипломне проектування, всі види практик. 

Упродовж першого тижня педагогічної практики студенти 
ознайомлюються з навчальним закладом, відвідують заняття викладачів, 
налагоджують контакти з учнями, з якими працюватимуть, планують 
проведення навчальних занять, виховних заходів, ведуть щоденники 
педагогічної практики. За цей період студенти-практиканти разом із 
викладачами освітнього закладу, груповими керівниками, майстрами та 
керівниками-методистами від факультету складають графік залікових 
навчально-виховних заходів.  

Наступні тижні студенти виконують заплановану роботу, набувають 
досвіду педагогічної діяльності, оволодівають базовими уміннями і 
навичками. Періодично проводяться зустрічі-консультації керівників 
педпрактики від університету, педагогів, які керують роботою студентів у 
навчальному закладі, а також самих практикантів.  

Залікові навчальні заняття, виховні заходи аналізують та оцінюють 
відразу ж після їх проведення. Під час обговорення першим виступає 
студент, який проводив навчальне заняття чи виховний захід. Він аналізує 
організацію навчальної й позакласної діяльності учнів та педагогічної 
взаємодії з ними, вказує на свої досягнення, труднощі, невдачі тощо. 
Потім виступають присутні студенти, викладач та інші особи, які 
відвідували заняття. Наприкінці обговорення навчального заняття слово 
надають керівникові-методистові. Він підводить підсумки, оцінює заняття 
(виховний захід), результати записує у журнал проходження педпрактики. 

Наприкінці практики у навчальному закладі проводять підсумковий 
семінар керівників від університету, педагогів освітньої установи, 
студентів-практикантів. На ньому аналізують результати практичної 
діяльності студентів, їхнє ставлення до педпрактики, рівень виконання 
поставлених завдань, обговорюють особливості керівництва педагогічною 
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практикою студентів, їхні враження, побажання, шляхи вдосконалення 
практичної підготовки майбутніх учителів. На цьому семінарі колективно 
узгоджують і виставляють оцінку за проходження педпрактики кожного 
студента. 

За час проходження практики студенти повинні набути такі уміння і 
навички: 

 планувати навчально-виховну роботу (перспективну, поточну) та 
облік, ведення групових журналів, написання звітів, заповнення 
відомостей, особистих справ; 

 організовувати основні форми навчання: 
а) теоретичне (заняття різних типів, самопідготовка); 
б) практичне (ЛПЗ, виробнича практика); 
 організовувати виховну роботу (бесіда, культпохід з 

обговоренням, годину відповідей на питання та ін.); 
 організовувати позакласну навчальну роботу (гуртки предмета, 

олімпіади та ін); 
 спостерігати, фіксувати та аналізувати основні форми навчальної 

та виховної роботи; 
 застосувувати основні методи викладання (пояснення, розповідь, 

інструктаж, бесіда, робота з книгою, показ досліджуваних об'єктів і їх 
зображень, моделей, вправи, дослідництва); 

 використовувати інформаційні технічні засоби в процесі навчання 
і виховання (відеотехніка, комп'ютери, проекційні обладнання і т.д.); 

 проводити науково-дослідницьку педагогічну діяльність (збирати 
типові факти, спостерігати, фіксувати, аналізувати та узагальнювати їх); 

 вивчати окремих учнів (збирання та фіксація матеріалу, складання 
педагогічних характеристик); 

 аналізувати навчальні плани, програми, навчальні посібники, 
довідники, плани роботи викладачів та групових керівників; 

 складати плани і конспекти окремих навчальних занять різних 
типів (лекції, ЛПЗ) та виховних заходів (бесіда, культпохід, година 
відповідей на питання і т.д.); 

 виконувати завдання із шкільної гігієни; 
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 оцінювати діяльність учнів за критеріями, визначеними у 
концепції освітнього закладу, отримувати зворотній зв’язок від учнів 
стосовно їхнього розуміння навчального матеріалу, оволодіння знаннями, 
уміннями й навичками, аналізувати результати діяльності учнів, їхні 
успіхи. 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 
оцінювання педагогічної практики студентів ІПФ спеціальності 

«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Бакалавр» 

№ Вид діяльності К-сть 
балів 

1 2 3 
І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 35 
 1. Навчально-методична готовність до занять (підготовка 

конспектів, підбір програмного забезпечення, наочності) 
5 

 2.  Проведення занять і сума балів (4 заняття)  20 
   2.1 Володіння навчальним матеріалом  5 
   2.2 Володіння методами і прийомами навчання 5 
   2.3 Застосування новітніх технологій навчання 5 
   2.4 Володіння психолого-педагогічними прийомами роботи з 

учнями  
5 

 3. Проведення позакласних заходів зі спеціальності і сума 
балів (2 заходи) 

10 

   3.1 Змістовність проведених заходів  2 
   3.2 Володіння навчальним матеріалом з проведених заходів   1 
   3.3 Володіння методами і прийомами проведення позакласних  

заходів 
2 

 4. Оформлення документації (конспектів занять, 
конспектів позакласних заходів, індивідуального плану, 
щоденника)  

5 

ІІ. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15 
  1.  Розробка та виготовлення дидактичних матеріалів, наочних 

посібників  
4 

  2. Планування навчального процесу 5 
  3.  Методичний аналіз заняття 4 
  4.  Ознайомлення з методичною роботою викладачів 3 
ІІІ. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 5 
 1. Виконання навчально-дослідних завдань із шкільної гігієни  5 
ІV ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 25 
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1 2 3 
 1. Організація і проведення виховних заходів 17 
   1.1 Обґрунтування актуальності тем виховних заходів,  

відповідність інтересам та потребам вихованців, запитам 
школи,батьків, суспільства  

2 

   1.2 Залучення учнів до підготовки та проведення заходів 2 
   1.3 Технологія проведення виховних заходів  5 
   1.4 Використання інновацій у виховній роботі  2 
   1.5 Різноманітність форм проведених виховних заходів  4 
   1.6 Самоаналіз виховного заходу  2 
  2.  Складання психолого-педагогічної характеристики учня 5 
   2.1 Обґрунтування використання системи методів 

 педагогічної діагностики  
1 

   2.2 Систематичність вивчення учня та фіксація результатів 2 
   2.3  Повнота та системність психолого-педагогічної  

характеристики  
1 

   2.4  Висновки, рекомендації вчителям та батькам щодо               
врахування виявлених психологічних якостей, особливостей 
у навчанні  та вихованні учня 

1 

  3. Ведення та оформлення документації (індивідуальних 
планів, щоденників) 

3 

   3.1 Фіксація спостережень та аналіз відвіданих уроків,                    
відвіданих заходів (виховних та навчально-методичних), 
відображення  ходу та результатів самостійно 
проведених виховних заходів  

2 

   3.2  Дотримання технічних вимог до оформлення дукоментації 1 
V ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 20 
  1. Представлення відео матеріалів, презентацій проходження 

практики 
10 

  2. Виконання додаткових завдань за проханням вихователя 5 
  3. Виконання студентом творчих робіт за власним бажанням 5 

 
Після закінчення практики студенти подають керівникам такі 

документи: 
 звіт про педагогічну практику (додаток Р); 
 індивідуальний план роботи студента (додаток М); 
 щоденник педагогічної практики (додаток А); 
 плани-конспекти залікових навчальних занять; 
 методичний аналіз заняття (додатки В та Д); 
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 методичний аналіз виховного заходу (додаток Е); 
 плани-сценарії виховних заходів (додаток Б); 
 психолого-педагогічну характеристику учня (додатки Ж та З); 
 виконане завдання з шкільної гігієни; 
 характеристику проходження практики, підготовлену 

викладачами і завірена керівником освітнього закладу (додаток Л). 
 
 
5. Педагогічна практика студентів 5-го курсу за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст». 
Спеціаліст – це якісно вищий порівняно із бакалавром освітньо-

кваліфікаційний рівень. Він визначається пріоритетною компетентністю, 
глибоким рівнем педагогічної самосвідомості й мислення, психологічною 
та практичною готовністю до професійної роботи, системою фахових 
умінь і навичок діяльності у різноманітних педагогічних ситуаціях, 
вирішення нестандартних педагогічних завдань. 

Педагогічна практика для здобуття студентами цього ступеня 
проходить на 5-му курсі після оволодіння поглибленими 
фундаментальними психолого-педагогічними знаннями з професійної 
компетентності й майстерності.  

Студенти можуть також самостійно обирати місце проходження 
практики за умови дозволу кафедри. Перелік рекомендованих навчальних 
закладів подано у додатку Т, зразок оформлення відношення – додаток С. 

Цю практику проходять студенти, які отримали базову психолого-
педагогічну підготовку в університеті, здобули освітньо-кваліфікаційний 
рівень «бакалавр», визначили особистісне ставлення до професії 
викладача та зробили професійний вибір. Вона триває вісім тижнів і 
забезпечує умови для самостійної педагогічної діяльності студентів як 
викладачів, групових керівників. 

Ця практика є наступним, вищим і професійно складнішим етапом 
практичної підготовки вчителя після здобуття ступеня «бакалавр». 

На цьому рівні студенти вдосконалюють первинний досвід 
педагогічної роботи у навчальному закладі, виробляють індивідуальний 
стиль педагогічної діяльності, оволодівають професійною майстерністю та 
навичками методичної, науково-дослідної педагогічної роботи. 



 17

Мета педагогічної практики: формування у студентів системи 
педагогічних умінь і навичок, що забезпечують належний рівень 
самоорганізації професійної діяльності у типових і нестандартних 
ситуаціях, ефективне вирішення різноманітних педагогічних завдань. 

Завдання практики: 
1. Перевірити готовність практикантів до самостійної педагогічної 

діяльності як стажерів-педагогогів і групових керівників. 
2. Виявити прогалини і слабкі місця в підготовці кожного 

практиканта до самостійної практичної діяльності для їх усунення. 
3. Закріпити систему певних педагогічних умінь і навичок, набутих 

раніше на педагогічних практиках. 
4. Розвивати педагогічну майстерність майбутніх педагогів.  
5. Оволодіти основними навичками методичної та науково-

дослідницької педагогічної роботи. 
6. Надавати допомогу в оволодінні етикою поведінки з учнями та 

виробничниками, з «важкими» учнями, етикою поведінки на зборах 
загальних, групових), педраді, нарадах, урочистих вечорах, у конфліктних 
ситуаціях. 

Зміст практики. 
Під час проходження педагогічної практики студенти повинні: 
 самостійно організовувати навчально-пізнавальну діяльність 

учнів  з певних тем чи цілого розділу; 
 досконало вивчати навчальну програму з предмета, самостійно 

планувати навчальну роботу на довготривалий період; 
 організовувати систему навчальних занять (чотири залікових), 

орієнтуючись на досягнення позитивних якісних змін у розвитку учнів, 
їхніх знаннях й уміннях, ставленні до навчального предмета; 

 застосовувати різні типи навчальних занять, методів і форм 
організації навчання, що спонукають учнів до активної діяльності; 

 самостійно готуватися до навчальних занять, застосовувати 
додаткову методичну літературу та сучасні інформаційні джерела; 

 спрямовувати кожне навчальне заняття на досягнення завдань 
розвитку пізнавальних можливостей учнів, виховання у них особистісних 
рис позитивної мотивації навчання; 
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 проводити навчальні заняття у різних групах, ураховувати 
індивідуальні, вікові, статеві особливості учнів; 

 самостійно оцінювати результати навчання учнів, дотримуючись 
необхідних вимог на кожному етапі навчального заняття, висловлювати 
оцінку діяльності учнів, отримувати від них зворотний зв’язок для 
регулювання навчально-виховного процесу; 

 виконувати функції куратора, самостійно планвати і 
організовувати дозвілля, позанавчальне життя учнів відповідно до рівня 
їхнього розвитку, потреб та інтересів; проводять виховний захід; 

 самостійно розв’язувати конфлікти, продумувати взаємодію з 
«важкими» учнями; 

 регулювати дисципліну в групі, уникаючи примусу, застосовуючи 
безпосередній вплив на поведінку учнів, різноманітні види діяльності 
відповідно до інтересів учнів, звертаючись до колективно прийнятих 
правил, норм поведінки у навчальному закладі; 

 застосовують різні форми спільної діяльності учнів групи, їхнього 
міжособистісного спілкування, створюють середовище довіри, поваги для 
об’єднання учнів у колектив; 

 проводити наукові дослідження для психолого-педагогічного 
вивчення рівня розвитку колективу, міжособистісних стосунків учнів; 

 організовувати індивідуальні дослідження з метою вивчення рівня 
розвитку учнів, особливостей їхньої навчально-пізнавальної діяльності, 
їхніх потреб та інтересів, сутності педагогічних явищ, педагогічної 
діяльності тощо; 

 організовувати різні додаткові заняття (індивідуальні та групові 
заняття, консультації та співбесіди); 

 брати участь у роботі методичних об’єднань школи, засідань 
педагогічної ради; 

 використоввати результати практики для написання дипломних 
робіт. 

Протягом першого тижня педпрактики студенти вирішують 
організаційні питання: ознайомлюються з навчальним закладом чи 
поглиблюють знання про нього, вивчають педагогічний досвід викладачів, 
групових керівники, майстрів, налагоджують контакт чи відновлюють 
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стосунки з учнями групи, складають графік залікових навчальних занять і 
виховних заходів, повідомляють про це керівників педпрактики, ведуть 
щоденник педпрактики. 

Ця практична діяльність студентів є значною мірою самостійною, 
систематичною та відповідальною, оскільки практиканти проводять 
заняття, виховні заходи часто без присутності або втручання викладача, 
групового керівника, організовують навчання учнів, оцінюють їхні 
знання, уміння з окремих тем, розділів. Незначні огріхи у педагогічній 
діяльності студентів можуть вплинути на подальші успіхи, результати 
навчальної діяльності учнів. Студент-практикант несе відповідальність за 
дисципліну в авдиторії, поведінку учнів, їхню задіяність у навчально-
пізнавальній роботі.  

Під час практики студенти повинні оволодіти вміннями та 
навичками: 

 планувати навчальний процес (оптимально визначати систему 
завдань, форм і методів навчання та виховання учнів); 

 проводити навчальні конференції, лекції, семінари, навчальні 
екскурсії, консультації, додаткові заняття; 

 проводити виховні позакласні заходи (диспут, збори, культпоходи 
у театр, лекції на етичні теми, книжкові огляди, наукові інформація, 
випуск стінгазети тощо); 

 організовувати масові позакласні справи (вечори, збори, 
конкурси, виставки); 

 використовувати елементи програмування і проблемного 
навчання; 

 виступати з доповідями та повідомленнями на циклових комісіях, 
педрадах, виробничих зборах; 

 складати методичні розробки занять з предметів, що їх 
викладають; 

 застосовувати різні сучасні методи у навчально-виховній роботі; 
 використовувати сучасні інформаційні технічні засоби у 

навчальній та виховній роботі; 
 організовувати наукову працю, розумний розподіл часу, змістовне 

проведення дозвілля; 
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 вивчати колектив учнів, складати педагогічні характеристики; 
 проводити індивідуальні бесіди з учнями, викладачами, які 

працювали в групі; 
 творчо використовувати досвід колег, критичну оцінку свого 

досвіду; 
 проводити науково-дослідницьку діяльність (анкетування, 

інтерв'ювання, педагогічний експеримент, збирати матеріали з теми 
дипломного проекту). 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 
оцінювання педагогічної практики студентів ІПФ спеціальності 

«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 

№ 
п/п 

Вид діяльності К-сть 
балів 

1 2 3 
І.  НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ  40 

1. Навчально-методична готовність до занять (підготовка 
конспектів, наочності) 

5 

2. Проведення занять і сума балів (4 уроки)   20 
2.1. Знання навчального матеріалу 5 
2.2. Знання методів і прийомів навчання      5 
2.3. Застосування новітніх технологій навчання 5 
2.4. Володіння психолого-педагогічними прийомами роботи з 

учнями 
5 

3. Проведення позакласних заходів зі спеціальності і сума балів 
(2 заходи) 

10 

3.1. Змістовність проведених заходів 3 
3.2. Володіння навчальним матеріалом з проведених заходів 3 
3.3. Володіння методами і прийомами проведення позакласних  

заходів 
4 

4. Оформлення документації (конспектів уроків, конспектів 
позакласних заходів, індивідуального плану, щоденника) 

5 

ІІ. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15 
1. Розробка та виготовлення дидактичних матеріалів, наочних 

посібників 
4 

2. Індивідуальний план роботи 5 
3. Методичний аналіз заняття 3 
4. Ознайомлення з методичною роботою викладачів дисциплін 

комп’ютерного циклу  
3 
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1 2 3 
ІІІ. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 5 

1. Виконання навчально-дослідних завдань до дипломних робіт 
з проблем вивчення дисциплін комп’ютерного циклу 

5 

ІV. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 20 
1. Організація і проведення виховних заходів  12 
1.1. Обґрунтування актуальності тем виховних заходів,  

відповідність інтересам та потребам вихованців, запитам 
суспільства 

2 

1.2. Залучення учнів до підготовки та проведення заходів 2 
1.3. Технологія проведення виховних заходів 4 
1.4. Використання інновацій у виховній роботі 1 
1.5. Різноманітність форм проведених виховних заходів 2 
1.6. Самоаналіз виховного заходу 1 
2. Складання психолого-педагогічної характеристики групи 

учнів 
5 

2.1. Обґрунтування використання системи методів педагогічної 
діагностики 

1 

2.2. Систематичність вивчення учня та фіксація результатів 2 
2.3. Повнота та системність психолого-педагогічної 

характеристики 
1 

2.4. Висновки, рекомендації викладачам, вихователям щодо 
врахування виявлених психологічних особливостей у 
формуванні колективу 

1 

3. Ведення та оформлення документації (індивідуальних планів, 
щоденників) 

3 

3.1. Фіксація спостережень та аналіз відвіданих занять і                    
заходів (виховних та навчально-методичних), відображення 
ходу та результатів самостійно проведених виховних заходів 

2 

3.2. Дотримання технічних вимог до оформлення  1 
V. ЗАХИСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 20 
  1. Представлення відео матеріалів, презентацій проходження 

практики 
10 

  2. Виконання додаткових завдань за завданням вихователя 5 
  3. Виконання студентом творчих робіт за власним бажанням 5 

 
Закінчивши практику, студенти подають керівникам такі документи: 
 звіт про педагогічну практику (додаток Р); 
 індивідуальний план роботи студента (додаток М); 
 щоденник педагогічної практики; 
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 плани-конспекти залікових навчальних занять; 
 методичний аналіз заняття; 
 методичний аналіз виховного заходу; 
 плани-сценарії виховних заходів; 
 психолого-педагогічна характеристика групи (додатки Й та К); 
 характеристика проходження студентом практики, підготовлена 

викладачами і завірена керівником освітнього закладу (додаток Л). 
 
 

6. Педагогічна практика студентів за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Магістр».  

Педагогічна практика проводиться для здобуття освітньо-
кваліфікаційного рівня «магістр» у 10-му семестрі у вищих навчальних 
закладах І-ІІ (ІІІ-ІV)рівня акредитації. Її загальна тривалість – 4 тижнів. 
Оцінюється вона за 100 бальною шкалою. Магістранти можуть також 
самостійно обирати місце проходження практики за дозволом кафедри. 
Перелік рекомендованих навчальних закладів подано в додатку Т. 

Метою педагогічної практики магістрів є: 
 поглиблення і закріплення теоретичних знань та практичних 

навичок зі спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування 
їх у вирішенні конкретних завдань практики; 

 вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій 
школі, застосування сучасних технологій і методів, що сприяють 
активізації навчально-пізнавальної діяльності студента; 

 оволодіння методикою розробки навчально-методичних 
матеріалів, призначених для використання при підготовці фахівців у 
вищих навчальних закладах І-ІІ (ІІІ-ІV) рівня акредитації; 

 розвиток творчого, дослідницького підходу до майбутньої 
професійної діяльності; 

 виховання у магістрантів морально-етичних якостей викладача 
вищої школи, індивідуального творчого стилю професійної діяльності, 
потреби в самоосвіті. 

У завдання практичної діяльності магістрантів-практикантів 
входить: 
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 ознайомлення із системою навчально-виховної роботи у вищих 
навчальних закладах І-ІІ (ІІІ-ІV) рівня акредитації; 

 вивчення навчально-методичної документації (навчальних планів, 
робочих навчальних програм тощо) вищого навчального закладу, кафедри 
(циклової комісії), факультету; 

 вивчення передового практичного досвіду; 
 проведення начальних занять та виховних заходів із студентами 

(учнями); 
 проведення самостійних наукових досліджень для написання 

магістерської роботи. 
Керівництво науково-педагогічною практикою магістранта 

дозволяється тільки найдосвідченішим викладачам університету 
(докторам та кандидатам наук). 

КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 
оцінювання педагогічної практики студентів ІПФ спеціальності 

«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем «Магістр» 

№ 
п/п 

Вид діяльності К-сть 
балів 

1 2 3 
І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 35 
 1. Навчально-методична готовність до занять (підготовка 

конспектів, матеріалів, наочності, об’єктів праці) 
10 

 2. Проведення занять – 2 заняття 25 
   2.1 Знання навчального матеріалу  10 
   2.2 Знання методів і прийомів навчання 5 
   2.3 Застосування новітніх технологій навчання 5 
 3. Оформлення документації (конспектів лекційного і 

лабораторного заняття, індивідуального плану, 
щоденника) 

5 

ІІ. МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15 
 1. Розробка та виготовлення наочних посібників, 

навчальних відеоматеріалів та презентацій 
8 

 2. Методичний аналіз відвіданого заняття у викладача 4 
 3. Ознайомлення із системою роботи у навчальному закладі, 

з методичною роботою викладачів комп’ютерно-
орієнтованого циклу дисциплін 
 

3 
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1 2 3 
ІІІ. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 10 
 1. Виконання навчально-дослідних завдань з проблем 

написання магістерської роботи  
10 

ІV. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 20 
 1. Організація, проведення та самоаналіз виховного заходу 10 
 2. Оформлення документації  5 
 3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних завдань з 

виховної роботи 
5 

V. ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 20 
  1. Представлення відео матеріалів, презентацій 

проходження практики 
10 

  2. Виконання додаткових завдань за завданням вихователя 5 
  3. Виконання студентом творчих робіт за власним бажанням 5 

 
Закінчивши практику, студенти подають керівникам такі документи: 
 звіт про педагогічну практику (додаток Р); 
 індивідуальний план роботи студента (додаток М); 
 щоденник педагогічної практики (додаток А); 
 плани-конспекти залікових навчальних занять; 
 методичний аналіз заняття (додатки В та Д); 
 методичний аналіз виховного заходу (додаток Е); 
 плани-сценарії виховних заходів (додаток Б); 
 психолого-педагогічну характеристику групи (додатки Й та К); 
 результати виконання навчально-дослідницьких завдань; 
 характеристику проходження студентом практики, що її 

підготував викладач і завірив керівник освітнього закладу (додаток Л). 
 

 
7. Науково-дослідна практика студентів за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр». 
Науково-дослідницька практика триває 4 тижні і організовується та 

проводиться після педагогічної на випусковій кафедрі. Її оцінюють за 100 
бальною шкалою. Під час проходження цієї практики магістрант під 
керівництвом наукового керівника працює над виконанням магістерської 
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роботи. Узгоджуються індивідуальні завдання та складається план роботи 
магістранта. 

Мета практики: підготовка теоретичного та практичного матеріалу 
для магістерського дослідження. 

Завдання практики: 
 аналіз літературних джерел; 
 проведення експериментів, дослідів; 
 опис методів дослідження; 
 апробація результатів дослідження (підготовка наукової статті за 

матеріалами магістерського дослідження або акту впровадження). 
КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ 

оцінювання науково-дослідної практики студентів ІПФ спеціальності 
«Професійна освіта. Комп’ютерні технології» за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «Магістр» 
№ Вид діяльності К-сть 

балів 
1. Виконання індивідуального завдання 60 
2. Оформлення документації 20 
3. Захист практики 20 
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ДОДАТКИ 
Додаток А 

 
Форма ведення щоденника педагогічної практики 

Студент-практикант повинен щодня вести щоденник у довільній 
формі в рукописі. Титульний аркуш щоденника повинен бути оформлений 
так: 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 
 

Кафедра комп’ютерних технологій 
 

Щоденник  
педагогічної практики 

 
студента ________________________ групи ________ 

П.І.Б. 
Який проходив практику з ___    до  ____  20__ 

 
 

ТЕРНОПІЛЬ 
 

Наступна сторінка щоденника: 
Розклад дзвінків та занять, список групи студентів, перелік 

керівників закладу де проходить практика, методистів, викладачів-
предметників, куратора, майстра виробничого навчання, вихователя 
(форма довільна). 

Далі у щоденнику потрібно робити записи про виконану роботу за 
кожний день педагогічної практики. Записи повинні бути відповідні 6-
годинному робочому дню і змісту роботи, який передбачений 
індивідуальним планом. 

У щоденнику має бути відображено:  
 спостереження та аналіз відвіданих занять у викладача-

предметника; 
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 спостереження та аналіз відвіданих занять в інших викладачів; 
 спостереження та аналіз відвіданих занять у студентів-

практикантів; 
 аналіз занять, проведених студентом; 
 спостереження та аналіз відвіданих позакласних заходів зі 

спеціальності; 
 аналіз проведених позакласних заходів зі спеціальності; 
 спостереження та аналіз відвіданих виховних заходів; 
 аналіз виховних заходів, проведених студентом; 
 спостереження за учнями групи; 
 результати навчальних досліджень; 
 робота з підготовки до занять (написання конспектів, опрацювання 

літератури, розробка засобів навчання); 
 робота з підготовки виховних заходів і позакласних заходів зі 

спеціальності; 
 спостереження за станом проживання учнів; 
 аналіз роботи педагогічних конференцій на факультеті; 
 аналіз роботи методичних об'єднань, педагогічних нарад; 
 особисті враження, зауваження; 
 тимчасові доручення. 

 
 



 31

Додаток Б 
 

Зразок оформлення залікового виховного заходу 
Перша (титульна сторінка) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 
Кафедра комп’ютерних технологій 

План-конспект (сценарій) виховного заходу на тему (назва 
теми):_______ 

___________________________________________________________
____ 

проведеного у _______ групі 
______________________________________ (назва навчального закладу 
де проходить практика) 

“_____”____________20__ р. 
студентом-практикантом _____ курсу ______ факультету 
_______________________________________________ 
(прізвище та ініціали студента) 
Керівник від кафедри педагогіки___________________ 
 

ТЕРНОПІЛЬ 20__ р. 
Друга сторінка 
Мета виховного заходу: 
Форма проведення: 
Методи проведення: 
Засоби проведення (наочні посібники, ТЗН та ін.): 
Використані джерела: 
Далі має бути описано хід проведення заходу. 
Виховний захід підписує груповий керівник і перевіряє керівник з 

кафедри педагогіки. 
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Додаток В 
 

Зразок оформлення аналізу навчального заняття 
(Титульна сторінка) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 
Кафедра комп’ютерних технологій 

 
Аналіз навчального заняття з __________________.(назва предмета), 
проведеного у___.групі _____________________ навчального 

закладу  _____ (зазначити дату) 
студентом (-кою)-практикантом(-кою) ___ курсу _____ факультету 
ТНПУ імені Володимира Гнатюка 
Виконав: 
Студент (ка)_______________________ 
____ курсу _________  факультету 
Перевірив: ________________________ 
 

ТЕРНОПІЛЬ 20___ р. 
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Додаток Д 
 

План методичного аналізу заняття 
1. Наявність поурочного плану і його виконання. 
2. Виконання психологічних і гігієнічних вимог в організації 

заняття. 
3. Організація контролю та перевірки домашньої роботи на занятті. 
4. Знання викладачем предмета і його вміння викладати матеріал. 
5. Ставлення викладача до учнів. 
6. Мова, голос, педагогічна культура, такт і зовнішній вигляд 

викладача. 
7. Виконання викладачем мети та завдань заняття. 
8. Уміння викладача активізувати учнів. 
9. Об'єктивність оцінки знань учнів. 
10. Використання програмного забезпечення, наочних посібників і 

технічних засобів навчання на занятті. 
11. Виконання викладачем завдання виховання особистості на 

занятті. 
12. Діяльність учнів на занятті та орієнтовна характеристика групи. 
13. Інтерес до заняття, предмета, активність і працездатність учнів 

на різних етапах заняття. 
14. Наявність навичок самостійної роботи на занятті, її рівень. 
15. Уміння учнів виділити вузлові ідеї в навчальному матеріалі на 

занятті. 
16. Оцінка розвитку мовлення учнів, середній рівень знань з 

предмета, виявлений в ході одного або кількох занять. 
17. Уміння учнів правильно і ефективно використовувати при 

відповіді програмні засоби, навчальне обладнання, наочні посібники та 
прилади. 

18. Правила техніки безпеки при проведенні лабораторних і 
практичних робіт. 

19. Ступінь коректності стосунків учнів та викладача. 
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Додаток Е 
 

План методичного аналізу позакласного заходу 
1. Дата, курс, група (спеціальність), хто проводить (прізвище, ім'я, 

по батькові, посада). 
2. Тема, її обґрунтування, причини вибору теми, форма її розгляду, 

відповідність теми сучасним вимогам, виховним завданням навчального 
закладу, віковим особливостям учнів. 

3. Виховні цілі і завдання заходу. 
4. Підготовча робота (розробка плану, використання методичної 

літератури, роль і місце учнів у підготовці заходу, розподіл доручень, 
перевірка їх виконання в ході підготовки). 

5. Зміст заходу (викладається в програмі, плані, конспекті або 
сценарії). Освітня і виховна цінність матеріалу. Які знання, вміння, 
навички набули учні при підготовці та проведенні заходу, як він вплинув 
на учнів. 

6. Методи роботи з учнями. Яке обладнання, ілюстрації 
використовувалися при проведенні заходу. Доступність матеріалу, як 
проявилася самостійність і активність учнів. Емоційна насиченість заходу. 

7. Відгуки учнів про проведений захід. 
8. Педагогічна ефективність, позитивні моменти та недоліки при 

проведенні заходу. 
9. Побажання та пропозиції щодо покращення підготовки і 

проведення позакласного заходу. 
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Додаток Ж 
 

План складання психолого-педагогічної характеристики 
особистості учня 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

на учня __________________________________________________ 
(ПТНЗ, курс, група, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) 

1. Ставлення до колективу групи, потреба бути членом колективу, 
авторитет у колективі, спілкування з іншими людьми. 

2. Спрямованість особистості (особиста, суспільна, ділова). Коло 
інтересів, їх глибина, читацькі інтереси, погляди, переконання, прагнення, 
мрії, ідеали, єдність знання норм поведінки і прояви їх у вчинках. 

3. Самооцінка учня (впевненість, скромність, самовпевненість, 
вимогливість до себе та інших, самовиховання і його прояв у різних видах 
діяльності). 

4. Учень у різних видах діяльності. Ставлення до навчання 
(сумлінне, несумлінне, навчається з інтересом, байдужий, не хоче 
вчитися). Які оцінки переважають оцінки, успішність і дисциплінованість, 
ступінь сформованості навчальних навичок, співвідношення навчальної і 
трудової діяльності. Громадська активність, успіхи у громадській роботі. 

5. Характер, старанність, активність, ініціатива, дисциплінованість 
та ін.. 

6. Риси характеру, що їх проявляють у ставленні: 
 до групи (переживання успіхів і невдач групи, участь у заходах у 

групі і т.д.); 
 до суспільних обов’язків і доручень (виконувана робота, почуття 

відповідальності і обов'язку перед колективом за виконану роботу); 
 до праці (працьовитість, сумлінність, ретельність); 
 до себе (самолюбство, честолюбство, зарозумілість, скромність, 

сором’язливість, гордість); 
 до батьків, товаришів і дорослих (доброта, чуйність, 

товариськість, сугестивність і пр.); 
 до речей (акуратність, неохайність, ощадливість, недбалість); 
 до природи. 
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Додаток З  
 

Зразок психолого-педагогічної характеристики учня 
Психологічна характеристика _________________________ рік 

народження                                                                       (П.І.П.) 

________ учня _______________________. 
(назва навчального закладу) 

Справляє враження компанійської, товариської людини. Позитивно 
ставиться до учнів, учителів. Легко підтримує бесіду. Загальний рівень 
розвитку пізнавальної сфери – вищий, ніж середній. Рівень розвитку 
пам’яті – високий, уваги – середній, мислення –  вище за середнє, уяви – 
низький; мовлення активне, стримане, змістовне. Пізнавальна активність 
виражена помірно: учень працює за вказівкою викладача, інколи ставить 
запитання. 

Хлопцеві властивий вияв позитивних емоцій, хороше почуття 
гумору. У нього високий рівень потреби у спілкуванні з ровесниками; 
агресивність ситуативна, помірного рівня. 

Нервова система характеризується високим рівнем стійкості до 
стресорів, учневі властива тривожність у ситуації перевірки знань. 

Самооцінка дещо завищена; рівень егоцентризму відповідний 
особливостям підліткового віку; рівень самосприйняття високий. 
Оптимістичне самовідчуття. Яскравою рисою, що спричиняє негативне 
відчуття себе, є «самотність». Впевнений у собі, вміє відстоювати власну 
думку. 

У конфліктній ситуації йому властиві такі типи поведінки, як 
суперництво та компроміс. У взаєминах нехтує думкою дорослих, 
схильний до усамітнення. 

Рівень схильності до девіантної поведінки вищий, ніж середній. 
Рівень мотивації навчання помірний, для досягнення успіху високий. 

Ставлення до навчання нестійке, позитивне: вважає, що вчитися треба, але 
інтересу до навчання та систематичності в підготовці не виявляє. 

Особистісно значущими цінностями для нього є «справжня дружба», 
«свобода», «комфортне життя», вважає, що досягти цього можна завдяки  
«інтелекту» та «відповідальності». Прагнення самовдосконалення 
виявляється у небайдужому ставленні до власних помилок та очікуванні 
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прихильного ставлення до себе з боку тих, хто його оточує. Найяскравіше 
виражені спортивні здібності, виявляє інтерес до музики. 

Труднощі в навчанні пов’язані з недостатньо розвинутим емоційно-
вольовим контролем: хлопець не завершує розпочату справу, шукає 
легких рішень. Ці особливості заважають йому реалізовувати яскраві 
спортивні здібності. 

Впевненість у собі, вміння спілкуватися, достатній потенціал 
розумових здібностей, співпраця з тими, хто його оточує може допомогти 
учневі досягти бажаного. 

У виховній роботі доцільно заохочувати його до співпраці з 
однокласниками у підготовці домашніх завдань.  
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Додаток Й 
 

Схема складання психолого-педагогічної характеристики 
навчальної групи 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
на навчальну групу __________________________________________ 

(ПТНЗ, курс, група) 

1. Загальні відомості про групу: кількість учнів юнаків і дівчат, вік, 
соціальний склад учнів, професія, спеціальність. 

Метод: вивчення документів. 
2. Навчальна діяльність групи: 

a) успішність, причини неуспішності, взаємодопомога у навчанні, 
боротьба за підвищення успішності; 
b) ставлення учнів до навчання, до різних навчальних дисциплін, 
домашніх завдань; 
c) дисципліна в групі на різних уроках, зокрема виробничого 
навчання. Вплив окремих учнів на дисципліну, методи роботи з 
порушниками дисципліни. 

Методи: вивчення документів, спостереження, бесіда. 
3. Виробниче навчання та суспільно корисна праця: ставлення до 

праці, до своєї професії; якості особистості, необхідні для успішного 
оволодіння професією; участь груп в різних видах суспільно корисної 
праці, ентузіазм і пасивність учнів при виконанні суспільно-корисної 
праці. 

Методи: постійне спостереження, вивчення продуктів діяльності. 
4. Офіційна структура групи: розподіл громадських доручень, 

коротка характеристика членів активу групи, заняття учнів в гуртках 
технічної творчості, спортивних секціях, художньої самодіяльності, 
громадські справи групи і їх спрямованість. 

Метод: вивчення документів. 
5. Міжособистісні відносини в групі. Методика вивчення ролі 

оцінки і самооцінки у взаєминах між людьми. 
Методи: соціометрія, спостереження, інтерв'ю, опитування, 

анкетування. 
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Додаток К  
 

Зразок психолого-педагогічної характеристики групи 
Психолого-педагогічна характеристика ________________________ 

(назва групи, назва навчального закладу) 

У групі навчається (кількість учнів (з них: __хл., ___дів.,)). Робоча 
атмосфера групи є сприятливою, кожен учень групи має змогу працювати 
з максимальною самовіддачею. Однак рівень взаємної підтримки у групі 
низький,  внутрішні конфлікти замовчують; низьким є рівень взаємної 
довіри, що негативно впливає на здатність групи щодо прийняття 
спільного рішення з певних суперечливих питань. 

Причина низького рівня згуртованості групи полягає у неяскраво 
вираженій потребі учнів до згуртування. Цей колектив можна 
охарактеризувати як група індивідуалістів, де кожен працює на свій 
власний імідж та успіх. 

Спрямованість групи визначається такою ієрархією принципів: 
впевненість, «інтелектуальність», «незалежність». Найменше цінується 
прихильність”. Принцип «визнання» теж зазначається серед значущих 
цінностей. Це свідчить про наявність бажання учнів отримати схвалення з 
боку одногрупників за наполегливість у навчанні. За даними опитування 
староста не є лідером. Якості лідера виявив одна з учнів групи. Система 
цінностей лідера розповсюджується саме на ієрархію принципів цієї 
невеликої групи. 

Однак на систему цінностей групи в цілому вплив думки лідера не є 
визначальним. Загалом система цінностей класу є нестійкою, 
неоднорідною, можна говорити лише про тенденцію до незалежності та 
впевненості. Вихованість групи є помірною: найбільш яскравими 
позитивними характеристиками є обов’язковість та ввічливість; найменш 
розвинуті такі якості, як людяність і товариськість. Група має значний 
потенціал щодо виховуваності. Реалізувати цей потенціал можна через 
доведення учням значущості взаємопідтримки та співпраці для 
впевненості у досягненні високого результату, незалежності від 
зовнішнього контролю (з боку педагогів в організації позакласних 
заходів). Залучення лідера до розробки нових ідей сприятиме визнанню 
групою творчості як впливового принципу спільного навчання. Залучення 
усіх учнів групи до активної спільної діяльності сприятиме формуванню 
згуртованості, прихильності. 
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Додаток Л 
 

Зразок оформлення характеристики 
ХАРАКТИРИСТИКА 

студента-практиканта ___курсу інженерно-педагогічного факультету 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 
Володимира Гнатюка 

 
________________________________________________________________ 

прізвище, ім'я, по батькові 
Студент проходив педпрактику в _____________________________
                                                              (назва навчального закладу) 

з „ ___ ”__________________20___ р. до „____”_______________20__ р. 
Проводив уроки (заняття) з________________________ в______ групах. 

(вказуються предмети) 
Далі треба описати, як студент проводив заняття, які його знання 

та уміння викладати навчальний матеріал, яка мова, педагогічний такт, 
вміння утримувати робочу дисципліну і тримати в полі зору всіх учнів, 
використовувати засоби навчання, організацію самостійної роботи учнів, 
виготовлення наочних посібників, педагогічна культура та інноваційна 
компетентність. 

Потім треба охарактеризувати виховну роботу студента: до якої 
групи був прикріплений, якими володіє здібностями при проведенні 
виховних заходів, які застосовував форми виховної роботи. 

За практику рекомендована оцінка „_________”.   Характеристика 

затверджена на засіданні ради_____________________________________ 
(назва навчального закладу) 

Керівник навчального закладу _____________________________________ 
(прізвище, ініціали                                    підпис)   

М.П.             Викладач-предметник  ________________________________ 
(прізвище, ініціали                                    підпис)  

Груповий керівник (майстер) ___________________________ 
(прізвище, ініціали                                    підпис)  
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                                                                                                       Додаток М 
Індивідуальний план роботи 

(титульна сторінка) 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 
Кафедра комп’ютерних технологій 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Методист із спеціальності ______________________  
(прізвище, ініціали                 підпис) 

Методист кафедри педагогіки 
або психології________________________________ 

(прізвище, ініціали                 підпис) 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

 

Навчально-виховної роботи студента __-го курсу ІПФ Тернпільського 
національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка 

 
 
(Прізвище, ім'я, по батькові). 

на час педагогічної практики з________20__ р. до__________20___ р. 

в ____________________________________________________ 
(назва навчального закладу) 

 

 

ТЕРНОПІЛЬ 2013 
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№ 
п/п Зміст і види роботи 

Термін 
виконання 

Відмітки 
про 

виконанн
я 

1 2 3 4 
 
1. 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
1. 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
5. 

І. Підготовка до педпрактики 
Участь в настановній конференції з питань 
організації і проведення педпрактики. 
Ознайомлення з методичною літературою та 
розробками в кабінетах педагогіки і професійної 
підготовки. 
Ознайомлення з навчальним закладом, його 
керівництвом, викладачами, навчальною 
документацією.  
Ознайомлення зі складом учнів групи.                                                                                                                             
Ознайомлення з робочими програмами 
викладачів та планом виховної роботи групового 
керівника або майстра. 
Ознайомлення з оформленням та веденням 
документації групі (журналу, особових справ і 
ін.). 
Складання індивідуального плану навчально-
виховної роботи. 
ІІ. Навчальна робота 
Відвідування занять викладача 
___________________________________________ 

(вказується фах викладача за спеціалізацією навчання) 
Відвідування занять інших викладачів__________ 

(вказується предмет, прізвище та ініціали викладачів) 
Відвідування занять студентів-практикантів 
___________________________________________ 

(вказується прізвище та ініціали студентів) 
та участь в їх обговоренні. 
Самостійне проведення занять 
___________________________________________ 

(вказуються теми уроків) 
Проведення консультацій з невстигаючими 

учнями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дати всіх 
занять 
 
Дати всіх 
занять 
Дати всіх 
занять 
 

Дати 
кожного 
заняття 
Дати кожної 
консультації 
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6. 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
9. 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
13. 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
 
17. 
 
18. 
 

Написання методичного аналізу заняття. 
Підготовка і проведення занять гуртка, 
факультативів___________________________ 

(вказуються їх теми) 
Виготовлення наочних посібників 
__________________________________________ 

(вказується, яких посібників) 
III. Виховна робота 
Відвідування виховних заходів групового 
керівника або майстра (2-3 заходи).   
Відвідування позакласних виховних заходів 
студентів-практикантів і участь в їх 
обговоренні________________________________ 

(вказується прізвище та ін. студ.) 
Самостійне проведення позакласних виховних 
заходів ____________________________________ 

(вказується вид і тема заходу) 
Вивчення особливостей учнів групи, складання 
психолого-педагогічної характеристики. 
Допомога в організації і проведенні зборів. 
Організація випуску класної (групової) стінної 
газети, бюлетеня тощо. 
IV. Методична та громадська робота 
Вивчення документації та матеріалів досвіду 
навчально-виховної роботи вчителів___________ 

(вказуються, які документи і матеріали) 
Відвідування засідань методичних об'єднань, 
кафедр, групових керівників або майстрів, 
педради. 
Виконання навчально-дослідного завдання 
___________________________________________ 

(вказується конкретна тема) 
Участь у проміжних і підсумкових конференціях 
у закладах освіти і на факультеті  

 
Дати 
кожного 
заняття 
 
 
 
 
Дати всіх 
заходів 
Дати всіх 
заходів 
 
Дати 
кожного 
заходу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дати 
кожного 
засідання 
 
 
 
Дати кожної 
конференції  
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Додаток Н 
 

Форма звіту про пропедевтичну педагогічну практику 
(титульна сторінка) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 
 

Кафедра комп’ютерних технологій 
 
 
 

Звіт 
Про пропедевтичну педагогічну практику 

 
Студента 3 курсу групи_________ 

Інженерно-педагогічного факультету 
_________________________________________________ 

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Місце проходження практики: 

М.П.                  ________________________________ 
________________________________ 

(назва навчального закладу)  

Термін проходження практики: 
початок:________________________ 
закінчення:_____________________ 
 
Методист:______________________ 
Дата отримання завдання:_________ 
Підпис студента_________________ 
 
ТЕРНОПІЛЬ 2013 
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Додаток П 
 

Звіт 
про пропедевтичну педагогічну практику 

(бланк звіту) 
1. Під час практики відвідано заняття: (вказати дату, групу, 

прізвище викладача, тему заняття, практичне завдання). 
Заняття 1. Тема:___________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Дата:___________   Група:___________ 
Викладач:________________________________________________ 
Практичне завдання:__________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Заняття 2. Тема:______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
Дата:___________   Група:___________ 
Викладач:________________________________________________ 
Практичне завдання:__________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Заняття 3. Тема:______________________________________________ 
____________________________________________________________ 
Дата:___________   Група:___________ 
Викладач:________________________________________________ 
Практичне завдання:__________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
2. На відвіданих заняттях викладач використав такі методи 

навчання:_______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3. Викладач використав такі форми організації навчально-
виховної 
роботи:_________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
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4. Позитивні враження від відвіданих занять: 
1)__________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. Недоліки відвіданих занять: 
1)__________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

2)__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

3)__________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

6. Пропозиції щодо вдосконалення відвіданих занять: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

7. До звіту додають схему розміщення обладнання у спеціалізованих 
кабінетах (Додаток А) та опис програмового забезпечення (Додаток Б), 
план-конспект заняття та аналіз відвіданого заняття. 

 
Дата________   ____________Підпис практиканта 
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                                                                                                  Додаток Р 
 

Орієнтовна схема звіту студента-практиканта 
(титульна сторінка) 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА 

 
Кафедра комп’ютерних технологій 

 
З В І Т 

про роботу студента ____________курсу __________________ групи 
___________________________________________________ 

факультету, 
_______________________________________________________________, 

(прізвище,  ім'я,  по батькові) 
який проходив педагогічну практику в _________________________ 
___________________________________________________________  

(назва навчального закладу) 
в період з ________________  
по _________________ 20___ року. 
 
 
 

ТЕРНОПІЛЬ 2013 
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Зміст звіту. 
1. Матеріальна база навчального закладу,  педагогічні кадри, 

учнівські організації, тощо. 
2. Методична робота та система роботи викладачів-предметників. 
3. Кількість відвіданих занять за період практики, в тому числі з 

фахової дисципліни. Загальний аналіз відвіданих уроків. Що найбільш 
запам'яталося і сподобалося, які є зауваження.  

4. Які форми виховної роботи відвідані за період практики.  
5. Власне ставлення до виховної роботи, яку проведено в 

навчальному закладі. 
6. Робота над індивідуальною дослідницькою темою за напрямом 

дипломної роботи. 
7. Висновки та пропозиції.  
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Додаток С 
 

Зразок оформлення відношення на переддипломну педагогічну 
практику 

 
 
 

Ректору 
Тернопільського національного 
педагогічного університету  
імені Володимира Гнатюка 
проф. Кравцю В.П. 

 
 

Дирекція навчального закладу _________________ має можливість 
створити умови для проходження переддипломної педагогічної практики 
студенту(ці) групи _________ інженерно-педагогічного факультету П.І.П 
з _____ по ______ 20____ року. 
 
Керівник навчального 
закладу:                                     (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
 

М.П. 
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Додаток Т 
 

Орієнтовний перелік навчальних закладів 
м.Тернополя та Тернопільської області у яких проходять 
практики студенти за спеціальністю «Професійна освіта. 

Комп’ютерні технології» 
 

1. Технічний коледж Тернопільського державного технічного 
університету ім. І.Пулюя 

Адреса: м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 7. 
Телефон: (0352) 26-95-34, 28-19-66, 26-98-04. 
Сайт: www.tk.te.ua. 
Перелік спеціальностей: 
 комп'ютерні системи та мережі (бакалавр); 
 радіотехніка (бакалавр); 
 автомбільний транспорт (бакалавр); 
 туристичне обслуговування (молодший спеціаліст); 
 організація перевезень і управління на автотранспорті (молодший 

спеціаліст); 
 обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів (молодший 

спеціаліст); 
 конструювання, виробництво та технічне обслуговування 

радіотехнічних пристроїв (молодший спеціаліст); 
 технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 

(молодший спеціаліст); 
 організація виробництва (молодший спеціаліст); 
 обслуговування комп'ютерних систем і мереж (молодший 

спеціаліст). 
2. Тернопільський кооперативний торговельно-економічний 

коледж 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Руська, 17. 
Телефон: (0352) 25-49-84, 25-06-72, 22-52-33. 
Сайт: www.tktek.edu.te.ua. 
Перелік спеціальностей: 
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 дизайн; 
 фінанси та кредит; 
 банківська справа; 
 бухгалтерський облік; 
 маркетингова діяльність; 
 товарознавство та комерційна діяльність; 
 товарознавство в митній справі; 
 туристичне обслуговування  
Масові професії: 
 кухар-кондитер; 
 обліковець з реєстрації бухгалтерських даних; 
 продавець продовольчих та непродовольчих товарів.  
3. Тернопільський комерційний коледж 
Адреса: м. Тернопіль, вул. C. Бандери, 73. 
Телефон: (0352) 41-700, 43-005. 
Перелік спеціальностей: 
 технологія харчування; 
 товарознавство і комерційна діяльність. 
4. Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 
Адреса: 46001 м. Тернопіль, вул. Хмельницького, 15. 
Телефони: (0352) 257649, 25-76-49, 52-13-72. 
Сайт: gi.edu.ua. 
Перелік спеціальностей: 
 моделювання та конструювання промислових виробів; 
 туристичне обслуговування; 
 економіка підприємства; 
 фінанси і кредит; 
 перукарське мистецтво та декоративна косметика; 
  інформатика та обчислювальна техніка;  
 видавнича справа та редагування; 
 правознавство; моделювання та конструювання промислових 

виробів 
5. Медичний коледж 
Адреса: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8а. 
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Телефон: (0352) 43-52-66. 
Перелік спеціальностей: 
 лікувальна справа; 
 сестринська справа; 
 лабораторна діагностика; 
 акушерська справа.  
6. Економічний коледж ПВНЗ "ТКІ" 
Адреса: вул. Винниченка, 8, м. Тернопіль, 46018. 
Телефон: (0532) 43-19-57 Сайт: tki.edu.ua. 
7. Тернопільське вище професійне училище ресторанного 

сервісу і торгівлі 
Адреса: вул. Бандери, 32, м. Тернопіль,46002. 
Телефон: (0352) 221-022. 
Перелік спеціальностей: 
 бармен; 
 офіціант; 
 кухар; 
 штукатур; 
 лицювальник-плиточник; 
 електрогазозварювальник; 
 монтажник санітарно-технічних систем обладнання; 
 кондитер; 
 пекар; 
 продавець продовольчих товарів 1, 2, 3 категорії; 
 машиніст тістообробних машин; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (автомобілі (крім вантажних), таксі 

та автофургони); 
 слюсар із ремонту автомобілів. 
8. Тернопільський центр професійно-технічної освіти 
Адреса: вул. Текстильна, 8, м. Тернопіль, 46010. 
Телефон: (0352) 223-589. 
Перелік спеціальностей: 
 оператор комп'ютерного набору; 
 бухгалтер; 
 молодша медична сестра по догляду за хворими; 
 маляр; 
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 штукатур; 
 лицювальник-плиточник; 
 електромонтер із ремонту та обслуговування електрообладнання; 
 слюсар-електрик із ремонту електрообладнання; 
 кабельник-спаювальник; 
 формувальник фарфорових та фаянсових виробів; 
 кравець; 
 вишивальниця. 
9. Тернопільське вище професійне училище технологій та 

дизайну 
Адреса: вул. Бандери, 74А, м. Тернопіль, 46018. 
Телефон: (0352) 243-50. 
Перелік спеціальностей: 
 паркетник; 
 столяр будівельний; 
 маляр; 
 штукатур; 
 виробник художніх виробів із дерева; 
 столяр; 
 лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. 
10. Вище професійне училище №4 ім. М. Паращука 
Адреса: вул. Галицька, 29, м. Тернопіль, 46010. 
Телефон: (0352) 228-216. 
Перелік спеціальностей: 
 оператор комп'ютерного набору; 
 бухгалтер; 
 укладальник тексту; 
 секретар керівника (організації, підприємства); 
 паркетник; 
 столяр будівельний; 
 маляр; 
 штукатур; 
 лицювальник-плиточник; 
 монтажник із монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій; 
 електрозварювальник ручного зварювання; 
 слюсар із ремонту автомобілів; 
 рихтувальник кузовів; 
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 електрогазозварювальник; 
 столяр; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (автомобілі (крім вантажних), таксі 

та автофургони). 
11. Професійно-технічне училище №11 
Адреса: вул. Чорновола 10, м. Тернопіль, 46001. 
Телефон: (0352) 252-559. 
Перелік спеціальностей: 
 Секретар керівника (організації, підприємства); 
 Оператор комп'ютерного набору; 
 Косметолог; 
 Перукар (перукар-модельєр 1, 2 класу); 
 Майстер манікюру; 
 Слюсар-електрик з ремонту електрообладнання; 
 Кравець; 
 Закрійник; 
 Взуттьовик із ремонту взуття; 
 Взуттьовик з індивідуального пошиття взуття. 
12. Професійно-технічне училище №3 
Адреса: вул. Замонастирська, 24А, м. Тернопіль, 46006. 
Телефон: (0352) 223-025. 
Перелік спеціальностей: 
 кравець; 
 оператор комп'ютерного набору, секретар керівника; 
 перукар; 
 флорист; 
 закрійник; 
 слюсар-електрик з ремонту електроустаткування; 
 агент з організації туризму. 
13. Тернопільське обласне державне музичне училище ім. С. А. 

Крушельницької 
Адреса: вул. Паращука, 4, м. Тернопіль, 46008. 
Телефон: (0352) 222-004. 
Перелік спеціальностей: 
 музичне мистецтво; 
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 театральне мистецтво. 
14. Зборівський коледж Тернопільського національного 

технічного університету ім.І.Пулюя 
Адреса: Тернопільська обл., м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 57. 
Телефон: (03540) 2-20-69, 2-23-17, 2-18-37. 
Сайт: zboriv-college.info. 
Перелік спеціальностей: 
 розробка програмного забезпечення; 
 обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; 
 бухгалтерський облік; 
 організація виробництва. 
15. Чортківський державний медичний колледж 
Адреса: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. Гоголя, 7. 
Телефон: (03552) 2-02-36, 2-02-53. 
Перелік спеціальностей: 
 лікувальна справа; 
 сестринська справа; 
 акушерська справа; 
 стоматологія ортопедична; 
 фармація.  
16. Бучацький державний аграрний колледж 
Адреса: вул. Чортківська, 51, м. Бучач, 48400. 
Тернопільська обл., м. Бучач, вул. Винниченка, 4. 
Телефон: (03544) 2-91-50, (03544) 2-19-38, (03544) 2-97-58. 
Перелік спеціальностей: 
 агрономія; 
 землевпорядкування; 
 організація і технологія ведення фермерського господарства; 
 ветеринарна медицина; 
 зоотехнія; 
 правознавство; 
 організація виробництва; 
 бухгалтерський облік.  
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17. Заліщицький державний аграрний коледж імені 
Є. Храпливого 

Адреса: Тернопільська обл., м. Заліщики,  
вул. С. Крушельницької, 52 а. 
Телефон: (03554) 2-12-50, 2-17-97, 2-21-79, 2-28-97. 
Перелік спеціальностей: 
 економіка підприємства; 
 бухгалтерський облік; 
 фінанси; 
 комерційна діяльність; 
 облік і аудит; 
 агрономія; 
 організація і технологія ведення фермерського господарства; 
 прикладна екологія; 
 агрохімія і ґрунтознавство; 
 плодоовочівництво і виноградарство.  
18. Кременецький лісотехнічний колледж 
Адреса: Тернопільська обл., Кременецький р-н,  
с. Білокриниця, вул. Молодіжна, 1. 
Телефон: (03546) 5-24-04, 5-23-11. 
Перелік спеціальностей: 
 лісове господарство; 
 технологія деревообробки; 
 експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу.  
19. Чортківське відділення Коломийського коледжу права та 

бізнесу 
Адреса: Тернопільська обл., м. Чортків, вул. С. Бандери, 46. 
Телефон: (03552) 2-07-83. 
Перелік спеціальностей: 
 правознавство; 
 економіка підприємства; 
 банківська справа.  
20. Борщівський агротехнічний коледж 
Адреса: Тернопільська обл., м. Борщів, вул. Грушевського, 15. 
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Телефон: (03541) 2-15-13, 2-11-97. 
Перелік спеціальностей: 
 комерційна діяльність; 
 механізація сільського господарства; 
 електрифікація і автомеханізація сільського господарства; 
 будівництво та експлуатація будівель і споруд; 
 агрономія.  
21. Кременецький педагогічний коледж 
Адреса: 47003 Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Ліцейна, 1. 
Перелік спеціальностей: 
 дошкільне виховання; 
 трудове навчання; 
  образотворче мистецтво; 
  фізична культура; 
  музика. 
22. Гусятинський коледж Тернопільського національного 

технічного університету ім.І.Пулюя 
Адреса: Тернопільська обл., смт. Гусятин, вул. Шевченка, 3. 
Телефон: (03557) 2-20-39, 2-18-38. 
Перелік спеціальностей: 
  діловодство; 
 - бухгалтерський облік;  
 організація виробництва; 
 програмування для електронно-обчислювальної техніки і 

автоматизованих систем; 
 експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв; 
 обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів; 
 зберігання, консервування та переробка плодів та овочів. 
23. Кременецьке медичне училище ім. Арсена Річинського 
Адреса: вул. Словацького, 12, Кременець, 47003. 
Телефон: (03546) 2-48-84. 
Перелік спеціальностей: 
 акушерська справа; 
 лікувальна справа 
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 сестринська справа. 
24. Коледж Чортківського інституту підприємництва і бізнесу 

ТНЕУ 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтерський облік; 
 фінанси і кредит. 
25. Чортківське педагогічне училище імені Олександра Барвінського 
Адреса: вул. Подільська 41, м. Чортків, 48500. 
Телефон: (03552) 2-29-11. 
Перелік спеціальностей: 
 початкова школа; 
 соціальна педагогіка; 
 музична педагогіка та виховання. 
26. Вище професійне училище №21 
Адреса: вул. Кременецька, 31, с. Почаїв,  
Кременецький район, 47025. 
Телефон: (03546) 6-11-59. 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтер; 
 оператор комп'ютерного набору; 
 плодоовочівник; 
 кухар; 
 кондитер; 
 кравець; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 
 електромонтер з обслуговування електроустановок; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарського обладнання. 
27.  Підволочиський професійний будівельний ліцей 
Адреса: вул. Галицького, 106, м. Підволочиськ, 47800. 
Телефон: (03543) 9-12-84. 
Перелік спеціальностей: 
 паркетник; 
 столяр будівельний; 
 слюсар із ремонту автомобілів; 
 радіомеханік з обслуговування та ремонту радіо-телевізійної 

апаратури; 
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 кравець. 
28. Підгаєцький професійний аграрний ліцей 
Адреса: майдан Незалежності, 31, м. Підгайці, 48000. 
Телефон: (03542) 2-16-86. 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтер; 
 плодоовочівник; 
 маляр; 
 штукатур; 
 кравець; 
 водій автомобіля 1, 2,3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 
 електрогазозварювальник; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
29. Професійно-технічне училище №2 при виховній колонії 
Адреса: вул. В. Чорновола, 8, м. Бережани. 
Телефон: (03548) 2-16-69. 
Перелік спеціальностей: 
 столяр будівельний; 
 штукатур; 
 маляр; 
 слюсар із механоскладальних робіт; 
 швачка. 
30. Професійно-технічне училище №23 
Адреса: вул. Л. Курбаса, 30 А, Скалат, Підволочиський район, 47851. 
Телефон: (03543) 3-16-94. 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтер; 
 обліковець (реєстрація бухгалтерських даних); 
 кухар; 
 офіціант; 
 бармен; 
 електрозварювальник ручного зварювання; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання; 
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 кондитер»,  
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 
 епектрогазозварювальник; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. 
31. Професійно-технічне училище №25 
Адреса: вул. Д. Галицького, 48, Збараж, 47302. 
Телефон: (03550) 2-13-24. 
Перелік спеціальностей: 
 плодоовочівник; 
 кухар; 
 кондитер; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 
 слюсар із ремонту автомобілів; 
 електромонтер із ремонту та обслуговування електрообладнання; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (автомобілі (крім вантажних), таксі 

та автофургони); 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
32. Професійно-технічне училище №26 
Адреса: вул. Міцкевича, 31А, м. Бучач, 48400. 
Телефон: (03544) 2-27-25. 
Перелік спеціальностей: 
 маляр; 
 штукатур; 
 коваль ручного кування; 
 електрогазозварювальник; 
 кондитер; 
 кухар; 
 кравець; 
 лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 
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 електромонтер із ремонту та обслуговування електрообладнання; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
33. Професійно-технічне училище №28 
Адреса: вул. Грушевського, 11, с. Буданів,  
Теребовлянський р-н, 48154. 
Телефон: (03551) 4-51-95. 
Перелік спеціальностей: 
 бетоняр; 
 маляр; 
 кондитер; 
 кухар; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (автомобілі (крім вантажних), таксі 

та автофургони); 
 електромонтер із ремонту та обслуговування електрообладнання; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
34.  Професійно-технічне училище №32 
Адреса: вул. Волинська, 8, с. Шумське, 47100. 
Телефон: (03558) 2-22-76. 
Перелік спеціальностей: 
 штукатур; 
 пічник; 
 маляр; 
 кондитер; 
 кухар; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі). 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
35. Професійно-технічне училище №34 
Адреса: вул. М. Каганця, 3, с.Коропець, Монастириський р-н, 48370. 
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Телефон: (03555) 2-15-52. 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтер; 
 оператор комп'ютерного набору; 
 кондитер; 
 кухар. 
36. Професійно-технічне училище №5 
Адреса: вул. Замкова, 5, с. Вишнівець, 47313. 
Телефон: (03550) 3-12-58. 
Перелік спеціальностей: 
 продавець продовольчих товарів 1, 2, 3 категорії; 
 касир торговельного залу; 
 паркетник; 
 столяр будівельний; 
 електрозварювальник ручного зварювання; 
 маляр; 
 кондитер; 
 контролер-касир 1, 2, 3 категорії; 
 кухар. 
37. Професійно-технічне училище №6 
Адреса: вул. Санаторійна 1, м. Кременець, 283280. 
Телефон: (03546) 2.26-89. 
Перелік спеціальностей: 
 паркетник; 
 столяр будівельний; 
 штукатур; 
 пічник. 
 маляр; 
 лицювальник-плиточник; 
 електрогазозварювальник; 
 слюсар із ремонту автомобілів; 
 вишивальниця; 
 кравець. 
38. Професійно-технічне училище №7 
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Адреса: вул. Українська, 94, м. Залішики, 48600. 
Телефон: (03554) 2-14-01. 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтер; 
 оператор комп'ютерного набору; 
 молодша медична сестра по догляду за хворими; 
 кравець. 
39. Теребовлянське вище училище культури 
Адреса: вул. Шевченка, 1, м. Теребовля, 48100. 
Телефон: (03546) 2-13-41. 
40. Товстенський професійний сільськогосподарський ліцей 
Адреса: вул. Грушевського, 45, с. Товсте, 48630. 
Телефон: (03554) 3-58-75. 
Перелік спеціальностей: 
 плодоовочівник; 
 кухар; 
 штукатур; 
 маляр; 
 кондитер; 
 оператор комп'ютерного набору; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 

великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
41. Філія професійно-технічного училища №25 
Адреса: вул. Садова, 1, Ланівці, 47400. 
Телефон: (03549) 2-28-80. 
Перелік спеціальностей: 
 штукатур; 
 маляр; 
 кондитер; 
 кухар; 
 кравець; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництв; 
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 водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з 
великою вантажопідйомністю та вантажні автомобілі); 

 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
42. Чортківське вище професійне училище 
Адреса: смт. Заводське, Чортківський район, 48523. 
Телефон: (03552) 2-49-77. 
Перелік спеціальностей: 
 бухгалтер; 
 офіціант; 
 бармен; 
 кухар; 
 штукатур; 
 маляр; 
 кондитер; 
 тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва; 
 слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання. 
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