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Вступ

Магістр — рівень вищої освіти, що здобувається у вищих навчальних 
закладах IV рівня акредитації з терміном навчання 2 роки на базі ступеня 
бакалавр. Зміст освіти студентів магістратури відображений у 
навчальному плані їх підготовки, де передбачено проходження низки 
практик, зокрема педагогічно-виробничої та асистентської. Мета, 
завдання, зміст кожної практики визначається специфікою діяльності 
майбутнього фахівця за напрямом підготовки, а саме «Професійна освіта. 
(Комп’ютерні технології)».

Практична діяльність студентів під час проходжень практик дає їм 
змогу пізнати та випробувати себе у ролі викладача, науковця, уточнити 
власні професійні інтереси, переконатися у своїй психологічній готовності 
до педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, 
збагатити особистісні педагогічні погляди, позиції, сформовані під час 
навчання у ВНЗ.

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 розроблені на основі положення «Про 
педагогічну практику студентів Тернопільського національного 
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка» [7].
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1. Права та обов’язки студеніів-практикангів

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 передбачені 
програмою практик, ретельно готується до проведення занять і 
позакласних заходів, є для учнів, студентів зразком працьовитості, 
організованості, дисциплінованості, ввічливості.

3. Практикант підкоряється правилам внутрішнього розпорядку 
навчального закладу за яким закріплений для проходження практики, 
розпорядженням адміністрації та керівників практики. Його діяльність має 
узгоджуватися з планом роботи навчального закладу. Відносини студента 
з викладачами повинні будуватися на основі поваги, такту, 
взаєморозуміння.

4. У встановлений термін надавати документацію про проходження 
та виконання завдань практики.

5. У разі невиконання вимог і обов’язків, студент може бути 
відсторонений б і д  проходження практики або його робота може визнатися 
незадовільною. В такому випадку, за рішенням ради факультету або 
деканату може бути призначене повторне проходження практики без 
відриву від навчальних занять в університеті.



Педагогічно-виробнича практика проводиться для освітньо- 
кваліфікаційного рівня «Магістр» у 2-му семестрі (1-го року навчання). 
Місце проходження визначається представником випускової кафедри 
серед середньо-спеціальних та вищих навчальних закладів І-ТІ рівнів 
акредитації. Загальна тривалість -  4 тижні. Оцінюється вона за 100 
бальною шкалою. Магістранти можуть самостійно обирати місце 
проходження практики за умови наявності відповідного документу (див. 
додаток М) і дозволу кафедри. Орієнтовний перелік навчальних закладів 
м. Тернополя та Тернопільської області в яких проводяться практики 
студентів спеціальності «Професійна освіта (Комп’ютерні технології')» 
подається V додатку Н,

Метою педагогічно-виробничої практики магістрантів є:
- пог либлення і закріплення теоретичних знань та практичних 

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

- вироблення умінь організації основних форм навчання у середньо- 
спеціальних та вищих навчальних закладах 1-11 рівнів акредитації, 
застосування сучасних технологій і методів, що сприяють активізації 
навчально-пізнавальної діяльності учнів (студентів);

оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів, 
призначених для використання в процесі підготовки фахівців у середньо- 
спеціальних і вищих навчальних закладах 1-І! рівнів акредитації;

- розвиток творчого, дослідницького підходу до майбутньої 
професійної діяльності;

- виховання у магістрантів морально-етичних якостей викладача
в ш і і п ї  ітіхппги і н д и г о д у я п к н п г о  т в п п ч л г г *  г т м т л  і т л г Ь р г і м н п ї  п і а г іи и л г т і
--------------------— 7 ------<“<----------'“V *" ” г Т *  * ^  ?

потреби в самоосвіті.
У завдання практичної діяльності магістпантів-гіпактикантів

входить:
- ознайомлення із системою навчально-виховної роботи у середньо- 

спеціальних і вищих навчальних закладах 1-11 рівнів акредитації;

2. Педагогічно-виробнича практика студентів рівня вишої
освіти «Магістр»
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- вивчення навчально-методичної документації (навчальних планів, 
робочих навчальних програм дисциплін інформатичного циклу тощо) 
навчального закладу, кафедри (циклової комісії), факультету (відділу);

- вивчення передового педагогічно-практичного досвіду викладачів- 
предметників;

- проведення начальних занять та виховних заходів із учнями 
(студентами);

- впровадження самостійних методичних розробок теоретичних і 
практичних занять, що становитимуть основу експериментального 
педагогічного дослідження з проблематики магістерської роботи.

Керівниками педагогічно-виробничої практики магістранта 
призначаються досвідчені викладачі університету (доктори та кандидати 
наук).

По закінченню практики магістранти подають керівникам такі 
документи:

-  звіт про педагогічно-виробничу практику (див. додаток Л);
-  індивідуальний план роботи студента (див. додаток К);
-  щоденник педагогічної практики (див. додаток А);
-  плани-конспекти залікових навчальних занять;
-  методичний аналіз заняття (див. додаток В, Д);
-  методичний аналіз виховного заходу (див. додаток Е);
-  плани-сценарії виховних заходів (див. додаток Б);
-  психолого-педагогічну характеристику групи (див. додаток Ж, 3);
-  результати виконання навчально-дослідницьких завдань;
-  характеристику проходження студентом практики, підготовлену 

викладачем-предметником і завірену керівником освітнього закладу (див. 
додаток Й).



3. Критерії та показники оцінювання
педагогічно-виробничої практики магістрантів

№ 3/п Вид діяльності К-ть
балів

І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 35

і
Навчально-методична готовність до занять 
(підготовка дидактичних матеріалів, наочності, 
завдань)

5

2. Проведення занять -  3 заняття ЗО
2.1 Володіння навчальним матеріалом 10
2.2 Володіння методами і прийомами навчання 5
2.3 Застосування новітніх технологій навчання п г~

3. Оформлення документації (конспектів лекційного і 
лабораторно-практичного заняття, індивідуального 
плану, щоденника)

10

II. 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 
інформатичного циклу дисциплін

3

і III. ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 10
і.

!
Виконання завдань щодо впровадження методичних 
розробок з проблеми написання магістерської роботи

10

і IV. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 20

і 1-
Організація, проведення та самоаналіз виховного 
заходу

10

2. Оформлення документації 5
3. Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань з виховної роботи
5

IV. ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 20

І ї- Представлення відео матеріалів, презентацій, 
стінгазет щодо результатів проходження практики

10

2. Виконання додаткових завдань за вказівкою
ІТРПЮиШга ТО Г'ГХГ'І ТІ итг\„г>і̂  и і ттігуЇ ГТГЧО І/-Т-ІЇІГТ»

5

ч Виконання магістрантом творчих робіт за власним 
бажанням

5
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4. Асистентська практика студентів рівня вищої
освіти «Магістр»

Асистентська практика проводиться для другого рівня вищої освіти 
«Магістр» у 3-му семестрі (2-го року навчання) у вищих навчальних 
закладах І11-ІV рівнів акредитації. Її загальна тривалість -  3 тижні. 
Оцінюється вона за 100 бальною шкалою. Магістранти проходять 
практику на кафедрі «Комп’ютерних технологій» інженерно- 
педагогічного факультету. Також, можливо проходження асистентської 
практики на суміжних кафедрах інших ВНЗ ІІІ-ІУ рівнів акредитації. 
Завдання, передбачені програмою асистентської практики магістрів, 
виконуються в процесі роботи з академічними групами студентів і -4 
курсів ступеня вищої освіти «Бакалавр». Керівниками асистентської 
практики призначаються наукові керівники магістерських робіт.

Метою асистентської практики здобувачів вищої освіти є 
формування системи науково-педагогічних умінь і навичок діяльності 
викладача вищого навчального закладу ІІІ-ІУ рівня акредитації.

Завдання практики:
- закріпити теоретичні знання з циклу дисциплін професійної 

підготовки;
- сформувати вміння виконувати різноманітні функції викладача:

ПОПІІІІТІІішидіїш ефективно взаємодіяти з студентами, успішно керувати їх
навчальною, науковою, самостійною та індивідуальною видами роби;

- виховувати любов до викладацької діяльності, розвивати необхідні
для цього позитивні якості особистості.

Зміст практики
Під час проходження асистентської практики магістрантами 

передбачено такі види діяльності:
а) навчальна -  передбачає виконання таких завдань:

-  ознайомлення з плануванням та організацією навчальної та 
навчшіьно-методичної роботи кафедри;
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-  відвідування занять провідних викладачів кафедри (за умови 
попередньої домовленості) та своїх однокурсників з подальшим їх 
аналізом;

-  проведення семінарських, лабораторно-практичних і лекційних 
занять (2 заняття);

-  розробка розгорнутого плану і підготовка тексту лекційного 
заняття, проведення пробної лекції;

-  проведення консультацій для студентів щодо самостійного 
засвоєння навчального предмету;

-  проведення індивідуальних занять зі студентами;
-  перевірка самостійних і контрольних робіт, іцо передбачені 

робочою програмою вивчення навчальної дисципліни;
-  формулювання тематики індивідуальних навчально-дослідних

ишняик’

б) методична -  передбачає виконання таких завдань:
-  вивчення і аналіз основних нормативних документів, що 

регламентують роботу кафедри, факультету;
-  ознайомлення з робочою документацією кафедри та правилами її 

оформлення;
-  ознайомлення з робочими навчальними планами і робочими 

програмами навчальних дисциплін спеціальності «Професійна освіта. 
(Комп’ютерні технології)» ступеня вищої освіти «Бакалавр»;

-  проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою 
прогнозування можливих труднощів засвоєння його студентами;

-  проведення аналізу навчальної літератури, що рекомендовано до 
використання в процесі вивчення інформатичного циклу дисциплін 
професійної і практичної підготовки;

-  підготовка навчально-методичних матеріалів до семінарських, 
лабораторно-практичних, лекційних занять і самостійної роботи 
студентів;

^ складання завдань для проведення поточного, модульного і 
підсумкового контролю;

-  розробка і впровадження інноваційних форм, методів і технологій 
навчання;
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-  розробка програмних продуктів, презентацій, навчального відео й 
окремих розділів електронних посібників;

-  вивчення і впровадження передового досвіду організації 
навчального процесу.

в) організаційно-вихована робота:
-  ознайомлення з планом організаційно-виховної роботи інженерно- 

педагогічного факультету, кафедри комп’ютерних технологій та 
академічної навчальної групи (на вибір);

-  участь у виховній роботі студентського колективу, виконання 
доручень куратора академічної групи;

-  самостійне проведення 1-го виховного заходу зі студентами як 
куратора академічної групи;

-  участь у роботі засідань кафедри.
г) науково-дослідна робота:

-  ознайомлення з основними напрямами наукової діяльності 
кафедри;

-  ознайомлення з методами, прийомами і обладнанням для 
проведення наукових досліджень;

-  ознайомлення з організацією та роботою студентських наукових
груп;

-  вивчення і узагальнення літературних джерел за темою випускової 
роботи;

-  виконання емпіричних досліджень (спостереження, опитування, 
тестування, аналіз виконаних завдань, узагальнення досвіду) з теми 
магістерської роботи;

-  підготовка до друку тез доповідей і виступів на методичних 
семінарах, симпозіумах, наукових конференціях або наукової статті (за 
вибором студента).

Результатами практичної діяльності є підготовка, організація і 
проведення лекційних, семінарських та лабораторно-практичних занять, 
участь в організаційній та науково-дослідній роботі кафедри 
комп’ютерних технологій інженерно-педагогічного факультету.
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5. Критерії та показники оцінювання асистентської практики
здобувачів вищої освіти ступеня «Магістр»

Вид діяльності К-ть
балів

І. НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ 35
її. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 20
ПІ. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 15
IV. ВИХОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15
V. ЗАХИСТ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 15

У звіті студент вказує характер і обсяг виконаних завдань, розкриває 
особливості його участі в організації навчально-виховного процесу, 
викладає результати своєї діяльності у вигляді проекту' лекції та плану- 
конспекту семінарського або практичного заняття, формулює пропозиції, 
робить аргументовані висновки, висловлює певні зауваження та 
побажання щодо підвищення ефективності навчального процесу.

Документальним результатом виконання студентом індивідуального 
завдання є звіт, до якого додаються проект лекції та план-конспект 
семінарського або практичного заняття.

Керівник практики у відґуку характеризує рівень педагогічної 
майстерності студента, його морально-ділові якості, основні види 
виконаних робіт, якість оформлення звіту, висновки та пропозиції щодо 
оцінки проходження педагогічно-виробничої (асистентської) практики 
студентом.

Підсумкова оцінка роботи студента під час педагогічно-виробничої 
(асистентської1) практики залежить від оцінки його роботи безпосередньо з 
керівником практики та якості виконання письмового звіту.



Література
1. Галузевий стандарт вищої освіти. Професійне навчання. 

Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Стандарти о с в іт и . 

Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра / Коваленко О. Е., 
Лобунець В. І., Тарасюк А. П. та ін. -  2000. -  47 с.

2. Галузевий стандарт вищої освіти. Професійне навчання.
Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Стандарти освіти. 
Освітньо-кваліфікаційна характеристика спеціаліста і Коваленко О. Е., 
Лобунець В. Г, Тарасюк А. Н. та ін. -  2000. -  34 с.

3. Галузевий стандарт вищої освіти. Професійне навчання.
Комп’ютерні системи та мережі. Стандарти освіти. Освітньо- 
кваліфікаційна характеристика бакалавра / Коваленко О. Е., 
Лобунець В. І., Тарасюк А. П. та ін. -  2001. 34 с.

4. Галузевий стандарт вищої освіти. Професійне навчання.
Комп’ютерні системи та мережі. Стандарти освіти. Освітньо-професійна 
програма підготовки спеціаліста / Коваленко О. Е., Лобунець В. І., 
Тарасюк А. П. та ін. -  2001, -  12 с.

5. Галузевий стандарт вищої освіти. Професійне навчання.
Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах. 
Стандарти освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра і 
Коваленко О. Е., Лобунець В. Г, Тарасюк А. П. та ін. -  2002. -  34 с.

Стандарти освіти. Освітньо-професійна програма підготовки спеціаліста / 
Коваленко О. Е., Лобунець В. І., Тарасюк А. П. та ін. -  2002. — 12с

7. Положення про педагогічну практику студентів Тернопільського 
національного педагогічного університету' імені Володимира Гнатюка /

навчання
в комп'ютерних системах та мережах.

Відп. за випуск 6 с.
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ДОДАТКИ
Додаток А

Форма ведення щоденника педагогічно-виробничої практики

Студент-практикант повинен щодня вести щоденник у  довільній 
формі від руки. Титульний аркуш щоденника повинен бути оформлений 
наступним чином:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Тернопільський національний педагогічний університет 
імені Володимира Гнатюка

Кафедра комп'ютерних технологій 
Щоденник

Педагогічно-виробничої 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).

Дальша V ціодрнникл/ ппбттятьгя чяпиги пгіп кш тнят/ пг.Дптл/ ня

кожний день педагогічної практики. Записи повинні відповідати 6-ти 
юдинному робочому дню і змісту роботи, який передбачений 
індивідуальним планом.

У щоденнику відображається:
- спостереження та аналіз відвіданих занять у викладача-
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предметника;
-* 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.
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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)

“_____ ”____________ 200 р.
студентом-практикантом_____ курсу______ факультету

Додаток Б
Зразок оформлення залікового виховного заходу

(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 описується хід проведення заходу
Виховний захід підписує груповий керівник і перевіряє керівник від 

кафедри педагогіки.
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{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
Тернопільського національного університету' імені Володимира 

Гнатюка
Виконав:
Студент (ка)__________________________
........ курсу .................................факультету
Перевірив:___________________________

Тернопіль -  20 р.

Додаток В
Зразок оформлення аналізу навчального заняття
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План методичного аналізу заняття
Додаток Д

1. Наявність робочої навчальної програми і її 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 (ТЗН) на занятті.
11. Виконання викладачем завдання виховання особистості на 

занятті.
12. Діяльність учнів на занятті та орієнтовна характеристика групи.
13. Інтерес до заняття, предмету, 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 ГТпяяппя т*»унііем (імпріси піп ияг тіАВРітенна пявппятгтмпу іж«. ............ — ------- —ж. ----  ■ 'і.................  ——г - ~ і.......  *
практичних робіт.

19. Ступінь коректності відносин учнів та викладача.
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Додаток Е
План методичного аналізу виховного заходу

і. 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 в процесі підготовки та проведення заходу, який
вплив він зробив на учнів?

6. Методи роботи з учнями. Яке обладнання, програмне 
забезпечення, ілюстрації використовувалися під час проведення заходу. 
Доступність матеріалу, як проявилася самостійність і активність учнів. 
Емоційна насиченість заходу.

7. Відгуки учнів про проведений захід.
О І Ілттлглпттп а/Каїггчіттю'ГТ и. псдшиї ппа х пиши і и?ПОЗИТИВНІ МОМЄНТИ Та «*»плпіігм п іп  ияг*ИС-'ЛМ 1 нині ічу/іч VI» ж ■ * • Ч • ■ —

гнллпопампп о о V/ ттх 7 і її і/і ,
9. Побажання та пропозиції щодо покращення підготовки і 

проведення позакпаснсго заходу7.
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Додаток Ж
Схема складання психолого-педагогічної характеристики 

навчальної групи

ХАРАКТЕРИСТИКА
на навчальну групу__________________________ ___________ _____
(ПТУ, коледж, 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:
а) успішність, причини неуспішності, взаємодопомога у навчанні, 

боротьба за підвищення успішності;
б) ставлення учнів до навчання, до різних навчальних дисциплін, 

домашніх завдань;
в) дисципліна в групі на різних предметах, уроках виробничого 

навчання. Вплив окремих учнів на стан дисципліни, 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: включене 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 ГруП И  і ЇХ СПрЯМОБДКІСТЬ.

Метод: вивчення документів.
5 МІЖ ОСОбііСТІСН! ВІДНОСИНИ В І̂ Г'Л/ГТІ

Методи: соціометрія, спостереження, інтерв’ю, опитування,
а н к е т у в а н н я .
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Додаток З
Зразок іісихолого-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 замовчуються; 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 наявністю 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
І5илшч<иіьі-тм. ІІРОТ1 Н І Г  Г \ І/Х

ПШЇТІЇ ТТНІЇЇР гт*Лг' тгаипоиїтл ггг\ ийдогтАМ/цПРТІ ТЯНсоДНОріДКОЮ, можна говорити лише про тенденці 
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 при 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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Характеристика
Додаток Й

студента-практиканта___курсу інженерно-педагогічного факультету
Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка

прізвище, ім’я, по батькові

Студент проходив педагогічно-виробничу практику в _______ (назва
навчального закладу)

З ___________________ 200__р. до „____”.________________ 200__р.
Проводив уроки (заняття) з_______________________________________

(вказуються предмети) в____ групах.
Дальше описується як студент проводив заняття, про його знання 

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

Потім вказується про 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 Підпис

М.П. Викладач-предметник Підпис

Груповий керівник (майстер) Підпис

20



Індивідуальний план роботи
Додаток К

(титульна сторінка)
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка

Кафедра комп’ютерних технологій

"Затверджую"
Методист із спеціальності________________________________ ______

(підпис)
Методист кафедри педагогіки
або психології_______________________

(підпис)

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ

Навчально-виховної роботи студента __-го курсу ІПФ
Тернопільського національного педагогічного університету ім. 
Володимира Гнатю ка

(Прізвище, ім’я, по батькові).
на час педагогічно-виробничої практики з _20_____________ р. до
_________________________ ________20____р.

(назва навчального закладу)

Тернопіль
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Відмітки

№7„ Зміст і види роботи Термін
виконання

про
виконанн

н
1 2 3 4

1.
І. Підготовка до педагогічно- 

виробничої практики
Участь в настановній конференції з
питань організації і проведення

2, педпрактики.
Ознайомлення з методичною 
літературою та розробками в кабінетах

3. педагогіки і професійної підготовки. 
Ознайомлення з навчальним закладом, 
його керівництвом, викладачами,

4. навчальною документацією.
5.

6 .

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,

7. особових справ і ін.).
Складання індивідуального плану 
навчально-виховної роботи.

II. Навчальна робота
1 . Відвідування занять Ставляться

викладача (вказується фах дати па всі
викладача за спеціалізацією навчання) 
Відвідування занять інших

заняття

2- викладачів (вказується предмет. Ставляться
прізвище та ініціали викладачів) дати на всі

і______
заняття

і_
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1 2 3 4
3. Відвідування занять студентів- Ставляться

практикантів дати на всі
(вказується прізвище та ініціали заняття

студентів)
та участь в їх обговоренні.

4. Самостійне проведення занять Дати до
(вказуються теми уроків) кожного

5. Проведення консультацій з заняття
невстигаючими учнями.

6. Написання методичного аналізу заняття.
7. Підготовка і проведення занять гуртка, Ставляться

факультативів (вказуються їх теми) дати до
8. Виготовлення наочних кожного

посібників (вказується, заняття
яких посібників)

III. Виховна робота
1. Відвідування виховних заходів Ставляться

групового керівника або майстра (2-3 дати на всі
заходи) заходи і

і
2. Відвідування позакласних виховних Ставляться

заходів студентів-практикантів і участь дати до 1

в їх обговоренні кожного
І (вказується прізвище та ініціали студ.) заходу
1 з . Самостійне проведення позакласних

виховних заходів
(вказується вид і тема заходу)

! 4. Вивчення особливостей учнів групи,
СгСЛаДаННЯ ПСИХОЛОГО-ПСДаГОГіЧКОі

і <;
характеристики

зборів.
6. Організація випуску класної (групової)

_______
стінної газети, бюлетеня тощо.
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1 2
IV. Методична та громадська робота

3

!

1.

О

4

! Вивчення документації та матеріалів 
| досвіту навчально-виховної роботи
вчител ів____________________________
(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

Ставляться 
дати на 
кожне 

засідання

Ставляться 
І дати на 

кожну
конференцію
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ж.

Додаток Л
Орієнтовна схема звіту студента-практиканта

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 педагогічно-виробничу практику в ______________
(назва навчального закладу) в період з ________________ по
п о _________________ 20___ року.
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 уроків, які були відвідані. Що 
найбільш запам’яталося і сподобалося, які є зауваження.

4. Які форми виховної роботи відвідані за період практики.
5. Власне відношення до виховної роботи, яка здійснюється в 

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

магістерської роботи.
7. Висновки та пропозиції.
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Додаток М
Зразок оформлення відношення на педагогічно-виробничу та 

асистентську практики

Ректору Тернопільського 
національного педагогічного 

університет}'
імені Володимира Гнаткжа 

проф. Кравцю В. П.

Дирекція навчального закладу має можливість створити належні 
умови для проходження педагогічно-виробничої (асистентсько!) практики
студенту(ці) групи інженерно-педагогічного факультет}' ПІП з ____  по
______20___ року.

Керівник навчального
закладу: (підпис) (прізвище та пищали)

(печатка)
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Додаток Н
Орієнтовний перелік навчальних закладів Тернопільської області у 
яких проводяться практики студентів спеціальності «Професійна 

освіта (Комп’ютерні технології)»

1. Технічний коледж Тернопільського державного технічного 
університету ім. І. Пулюя
Адреса: м. Тернопіль, вул. Тарнавського, 7 
Телефон: 8 (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: 46001 м. Тернопіль, вул. Руська, 17 
Телефон: 8 (0352) 25-49-84, 25-06-72, 22-52-33 
Сайт: www.tktek.edu.te.ua 
Перелік спеціальностей:
- комп'ютерна інженерія;
- дизайн;
- фінанси та кредит;
- банківська справа;
- бухгалтерський облік;
- маркетингова діяльність;
- товарознавство та комерційна діяльність;
- товарознавство в митній справі;
- ресторанне обслуговування;
- туризм.
3. Державний вищий навчальний заклад "Тернопільський коледж
уопііпоііу ТЕХНОЛОГІЙ І ТОрГІВЛ!
Адреса: 46011 м. Тернопіль, вул. С. Бандери, 73 
Телефон: (0352) 41-700, 43-005 Перелік спеціальностей:
Спеціальності:
- технологія харчування;
-товарознавство і комерційна діяльність.
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4. Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола
Адреса: 46001 Тернопіль, вул. Хмельницького, 15 
Телефони: 257649(0552) 25-76-49, 52-13-72. Веб-сайт: gi.edu.ua 
Перелік спеціальностей:
- економіка, фінанси, підприємництво;
- журналістика, видавнича справа;
- інформатика, обчислювальна техніка, 1! -технологи;
- перукарське мистецтво, стиль:
- право, юриспруденція;
- туризм, готельно-ресторанний бізнес.
5. Приватний вищий навчальний заклад "Медичний коледж"
Адреса: 46000 м. Тернопіль, вул. Текстильна, 8а 
Телефон: 8 (0352) 43-52-66 
Перелік спеціальностей:
- лікувальна справа;
- сестринська справа;
- лабораторна діагностика;
- акушерська справа.
6. Тернопільський коледж Університету «Україна»
Адреса вул. Лозовецька, 13, м. Тернопіль 
Перелік спеціальностей:
- дизайн;
- інформаційна, бібліотечна та архівна справа;
- журналістика.
7. Економічний коледж ПВНЗ "ТКІ"
Адреса: вул. Винниченка, 8, Тернопіль, 46018 
Телефон: (0532) 43-19-57 Сайт: tki.edu.ua
8. Тернопільське вище професійне училище ресторанного сервісу і 
торгівлі
Адреса: вул. Баядери. 32. Тернопіль,46002. Телефон: (0352) 221-022 

Перелік спеціальностей:
- бармен;
- офіціант;
- кухар;
- штукатур;
- лицювальник-плиточник;
- електрогазозварювальник;
- монтажник санітарно-технічних систем обладнання;
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- 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.
9. Державний навчальний заклад "Тернопільський центр 
професійно-технічної освіти "
Адреса: вул. Текстильна, 8, Тернопіль, 46010
Телефон: (0352) 223-589 
Перелік спеціальностей:
- оператор комп'ютерного набору;
- бухгалтер;
- молодша медична сестра по догляду за хворими;
- маляр;
- штукатур;
- лицювальник-плиточник;
- електромонтер із ремонту та обслуговування електрообладнання;
- слюсар-електрик із ремонту електрообладнання;
- кабельник-спаювальник;
- формувальник фарфорових та фаянсових виробів;
- кравець;
- вишивальниця.
10. Тсрнопільське вище професійне училище технологій та дизайну
Адреса: вул. Бандери, 74А, Тернопіль, 282011. Телефон: (0352) 243-50 
Перелік спеціальностей:
- паркетник;
- столяр будівельний;
- маляр;
- штукатур;
- виробник художніх виробів із дерева;
- столяр;
- лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу.
11. Вище професійне училище №4 ім. М. Паращука
Адреса: вул. Галицька, 29, Тернопіль, 282000 
Телефон: (0352) 228-216 
Перелік спеціальностей:
- оператор комп’ютерного набору;
- бухгалтер;
- укладапьник тексту;
- секретар керівника (організації, підприємства);
- паркетник;
- столяр будівельний;
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- маляр;
- штукатур;
~ л и цю вал ь к и к-пл иточїіи к ;
- монтажник із монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій;
- електрозварювальних ручного зварювання;
-  гшпсяп із пемонту автомобілів:

1 А »

- рихтувальних кузовів;
- ел ектро газоз вар ю ваз ьн и к;
- столяр;
- водій автомобіля 1, 2, 3 класу (автомобілі (крім вантажних), таксі та 
автофургони).
12. Тернопільський професійний ліцей моделювання одяїу та перукарського 
мистецтва
Адреса: вул. ЧорноволаіО, 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.
13. Тернопільське вище професійне училище сфери послуг та 
туризму"
Адреса: вул. Замонастирська, 24А, 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 .
14. Установа Тернопільської обласної ради " Тернопільське обласне 
державне музичне училище ім. С. А. Крушельницької"
Адреса: вул. Паращука, 4, Тернопіль, 46008. Телефон: (0352) 222-004 
Перелік спеціальностей:
- музичне мистецтво;
- театральне мистецтво.
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15.3борівський коледж Тернопільського національного технічного 
університету ім.І.Пулюя
Адреса: 47201 Тернопільська область, м. Зборів, вул. Б. Хмельницького, 
57
Телефон: 8 (03540) 2-20-69, 2-23-17, 2-18-37. Сайт: гЬогіу-соІ^е.іпй) 
Перелік спеціальностей:
- розробка програмного забезпечення;
- обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів;
- бухгалтерський облік;
- організація виробництва.
1 б.Чортківський державний медичний коледж
Адреса: 48500 Тернопільська область, м. Чортків, вул. Гоголя, 7 
Телефон: 8 (03552) 2-02-36, 2-02-53 
Перелік спеціальностей:
- лікувальна справа;
- сестринська справа;
- акушерська справа;
- стоматологія ортопедична'
- фармація.
17. Еучацький коледж Подільського державного аграрно-технічного 
університету
Адреса: вул. вул. Винниченка, 4, с. Трибухівці, Бучацький райони,
Тернопільська обл., 448431
Телефон: 03544) 291-50 03544 2-19-38, 2-97-58
Перелік спеціальностей:
- виробництво і переробка продукції рослинництва;
- землевпорядкування;
- ветеринарна медицина;
- виробництво і переробка продукції тваринництва;
- бухгалтерський облік;
- організація виробництва;
- зелене будівництво та садовс-парковс господарство;
- опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн;
- правознавства.
18. Заліщицький аграрний коледж імені Є. Храпливого 
Національного університету біоресурсів і природокористування 
України
Адреса: 48600'Гернопільська область, м. Заліщики, вул. С. 
Крушельницької, 52 а. Телефон: 8 (113554) 2-12-50, 2-21-79, 2-28-97 
Перелік спеціальностей:
- економіка, фінанси, підприємництво;
- інформатика, обчислювальна техніка, ІТ-технології;
- природничі науки, біотехнології;
- сільське господарство, лісництво;
- транспорт, машинобудування, логістика.
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19. Кременецький лісотехнічний коледж
Адреса: 47013 Тернопільська область, Кременецький район, с. 
Білокриниця, вул. Молодіжна, 1 
Телефон: 8 (03546) 5-24-04, 5-23-11 
Перелік спеціальностей:
- лісове господарство;
- технологія деревообробки;
- експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу.
20. Борщівськнй агротехнічний коледж
Адреса: Тернопільська область, м. Борщів, вул. Грушевського, 15 
Телефон: 8 (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 область, м. Кременець, вул. Ліцейна, 1. 
Перелік спеціальностей:
- дошкільне виховання;
- трудове навчання;
- образотворче мистецтво;
- фізична культура;
- музика.
22. Гусягинський коледж Тернопільського національного технічного 
університету ім.І.Пулюя
Адреса: 48201 Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. Шевченка, З 
Телефон: 8 (03557) 2-20-39, 2-і 8-38
П а л а п і ї /  л п а т т іо  ПТ и Л РТ РМ  * і IV 1\

- харчова промисловість;
- економіка, фінанси, підприємництво; 

інформатика, обчислювальна техніка, ІТ-технології;
- харчова промисловість.
23. ’Кременецьке медичне училище їм. Ареена Річикською
Адреса; вул. Словацького, 12, Кременець, 47003 
Телефон(03546) 248-84 
Перелік спеціальностей:
- акушерська справа;
- лікувальна справа
- сестринська справа.
24. Чортківський коледж економіки та підприємництва 
Тернопільського національного економічного університету
Адреса: 48500 Чортків, вул. Степана Бандери, 46
Телефони: 03552)2 08 49. 2 13 97. http://www.education.ua/ua/colleges/1297/
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Перелік спеціальностей:
- бухгалтерський облік;
- фінанси і кредит.
25.Чортківський гуманітарно-педагогічний коледж імені Олександра 
Барвінського
Адреса: вул. Подільська 41, Чортків, 48500 
Телефон: (03552) 229-11 
Перелік спеціальностей:
- початкова школа;
- соціальна педагогіка;
- музична педагогіка та виховання.
26. Вище професійне училище Ж21
Адреса: вул. Кременецька, Зі, Почаїв, Кременецький район, 47025 
Телефон: (03546) 631-59 
Перелік спеціальностей:
- бухгалтер;
- оператор комп'ютерного набору;
- плодоовочівник;
- кухар;
- кондитер;
- кравець;
- водій автомобіля і, 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, Підволочиськ, 47800 
Телефон: (03543) 912-84
Перелік спеціальностей:
- паркетник;
- столяр будівельний;
- слюсар із ремонту автомобілів;
- радіомеханік з обслуговування та ремонту радіо-телевізійної 
апаратури;
- кравець.
28. Підіжцький професійний аграрний ліцей
Адреса: майдан Незалежності, 31, Підгайці, 48000. Телефон: (03542) 2-16- 
86
Перелік спеціальностей:
-  бухгалтер;
-  плодоовочівник;
-  маляр;
-  штукатур;
-  кравець;
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-  водій автомобіля І, 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, Бережани, 283150 
Телефон: (03548) 216-69 
Перелік спеціальностей:
- столяр будівельний;
- штукатур;
- маляр;
- слюсар із механоскладальних робіт;
- швачка.
30. Професійно-технічне училище №23
Адреса: вул. Л. Курбаса, ЗО А, Скалат, Підволочиський район, 47851 
Телефон: (03543) 316-94 
Перелік спеціальностей:
- бухгалтер;
- обліковець (реєстрація бухгалтерських даних);
- кухар;
- офіціант;
- бармен;
- електрозварювальник ручного зварювання;
- слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання;
- кондитер»,
- водій автомобіля !, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з великою 
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі),

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва.
31. Професійно-технічне училище №25
Адреса: вул. Д. Галицького, 48, Збараж, 48 47302 
Телефон: (03550) 213-24 
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;
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- слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання.
32. Професійно-технічне училище .№26 
Адреса: вул. Міцкевича, 31 А, Бучач, 48400 
Телефон: (03544) 227-25
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);
- 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, Буданів, Теребовлянський район, 48154 
Телефон: (03551)451-95 
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 м. Шумськ 
Адреса: вул. Волинська, 8, Шумське, 47100 
Телефон: (03558) 222-76
Перелік спеціальностей:
- штукатур;
- пічник; 

маляр;
- кондитер;
- кухар;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;
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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.
35. Професійно-технічне училище №34 м.Коропець
Адреса: вул. М. Каганця, 3, Коропець, Монастириський р-н, 48370 
Телефон: (03555) 215-52 
Перелік спеціальностей:
- бухгалтер;
- оператор комп'ютерного набору;
- кондитер;
- кухар.
36. Вишнівецький професійний ліцей №5
Адреса: вул. Замкова, 5, Вишнівець, 47313 
Телефон: (03550) 312-58 
Перелік спеціальностей:
- продавець продовольчих товарів 1, 2, 3 категорії;
- касир торговельного залу;
- паркетник;
- столяр будівельний;
- електрозварювальних ручного зварювання;
- маляр;
- кондитер;
- контролер-касир 1,2,3 категорії;
- кухар.
37. Державний навчальний заклад "Кременецький професійний
ліцей"
Адреса: вул. Санаторійна 1, Кременець, 283280. Телефон: (03546) 226-89 
Перелік спеціальностей: 

паркетник;
- столяр будівельний;
- штукатур;
- пічник.
- маляр;
- лицювальник-гишточник;
- електрогазозварювальник;
- слюсар із ремонту автомобілів;
- вишивальниця;
- кравець.
38.3аліщицьке вище професійне училище №7
Адреса: вул. Українська, 94, Залішики, вул. С.Бандери. 94; 48600 
Телефон: (03554) 214-01 
Перелік спеціальностей:
- бухгалтер;
- оператор комп'ютерного набору;
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- молодша медична сестра по догляду за хворими;
- кравець.
39. Комунальна установа Тернопільської обласної ради "Теребовлянське 
вище училище культури"
Адреса: вул. Шевченка. 1, Теребовля, 48100 
Телефон: (03546) 213-41, Веб-сайт: http://tvuk.at.ua/
Перелік спеціальностей:
- образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація,
- хореографія;
- інформаційна, бібліотечна та архівна справа,
- народне інструментальне мистецтво
40. Товсі енський професійний сільськогосподарський ліцей
Адреса: вул. Грушевського, 45, Товсте, 48630. Телефон: (03554) 358-75 
Перелік спеціальностей:
- плодоовочівник;
- кухар;
- штукатур;
” маляра
- 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 м. Збараж 
Адреса: вул. Садова, 1, Ланівці, 47400. Телефон: (03549) 228-80 
Перелік спеціальностей:
- штукатур;
- маляр;
- кондитер;
- кухар;
- кравець;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництв;
* водій автомобіля 1, 2, 3 класу (важкі вантажні автомобілі з великою 
вантажопідйомністю та вантажні автомобілі);
- слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання..
42. Державний навчальний заклад "Чорткзвське вище професійне учти  ще" 
Адреса: смт. Заводське, Чортківський район, 48523.
Телефон: (03552) 249-77 
Перелік спеціиЛькоетеКІ
- бухгалтер;
- офіціант;
- бармен;
- кухар;
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- штукатур;
- маляр;
-  к о н д и т е р ;

- тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва;
- слюсар із ремонту сільськогосподарських машин та обладнання.
43. Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України "Бережанський агротехнічний 
коледж"
Адреса: 4750! Бережани, вуя. Сонячна, 4. Телефон: 0354825516 
Перелік спеціальностей:
- економіка;
- механізація сільського господарства автомобільного транспорту та 
садово-транспортного парку;
- підприємництво, торгівля та біржова діяльність;
- комп'ютерна інженерія;
- агроінженерія;
- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
- екологія.
44. Коледж економіки, права та інформаційних технологій 
Тернопільського національного економічного університету
46020 Тернопіль, вул. Львівська, 11. Телефони: 0352538099.
www.tneu.edu.ua
Перелік спеціальностей:
- менеджмент;
- право;
- фінанси, банківська справа та страхування;
- комп'ютерна інженерія;
- обслуговування комп'ютерних систем і мереж.
45. Коледж економіки, управління та інформатики Приватного 
вищого навчального закладу "Бучацький інститут менеджменту і 
аудиту"
Адреса: 48400Бучач, вул. Б.Хмельницького, 8 
Телефони; 03544 2 66 42, 2 63 92 
Перелік спеціальностей:
46. Приватний вищий навчальний заклад "Галицький медичний 
коледж"
Адреса: 48000 Підгайці, вул. Майдан Незалежності, З 
Телефони: 380350422-30-86, Веб-сайт: gaImedcoi.com.ua 
Перелік спеціальностей:
- лікувальна справа;
- сестринська справа.
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