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1. Загальні положення 

1.1. Практики студентів є невід'ємною складовою процесу фахової 

підготовки студентів механіко-математичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка (далі – Університет), що 

навчаються за освітніми програмами освітніх ступенів бакалавр та магістр за 

спеціальностями 014.04 Середня освіта (математика), 111 – Математика, 112 – 

Статистика та 113 – Прикладна математика. Практики проводяться в 

підрозділах Університету, на галузевих підприємствах, установах НАН 

України. Форма проведення практик – з відривом від навчання.  

1.2. Даним Положенням регулюються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків усіх видів практик студентів механіко-

математичного факультету 

1.3. Положення підготовлене на основі чинного Закону України «Про 

вищу освіту» та «Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університету імені Тараса Шевченка (друга редакція)» 

(введено в дію наказом ректора 170-32 від 11 квітня 2022 року) відповідно до 

якого: 

Практики, залежно від спрямованості та умов проведення, специфічних 

для конкретного фаху навчальних цілей, поділяють на такі види: 

▪ навчальна (тренінг, екскурсійно-оглядова, ознайомча, технологічна, 

навчально-виробнича експлуатаційна, навчально-виробнича конструкторська 

тощо), під час якої особа, що навчається, під постійним керівництвом 

викладача у складі групи або індивідуально вирішує навчальні завдання; 

▪ виробнича (педагогічна, асистентська, переддипломна, науково- 

дослідна, технологічна, експлуатаційна, конструкторська тощо), під час якої 

студент повністю або частково виконує функціональні обов'язки працівника 

відповідного фаху та рівня та вирішує реальні завдання. Структура виробничої 

практики залежить від змісту практичного навчання та має забезпечити 

виконання основних професійних функцій тих посад, на які може 

претендувати студент після здобуття відповідного освітнього ступеня. Перелік 

видів практик конкретної Освітньої програми, їх зміст, форми, тривалість, 
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терміни проведення визначено в описі Освітньої  програми та навчальних 

планах. 

Практичну підготовка здобувачів освіти проводять із врахуванням 

компетентнісного підходу на базах практики Університету, в органах 

державної влади, у наукових установах, на підприємствах, в організаціях, у 

закладах освіти та культури України та інших країн. Організацію практичної 

підготовки регламентує Положення про проведення практики студентів, інші 

нормативні документи Університету.  
 

2. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИК 
2.1. Метою практик є практичне закріплення студентами отриманих 

теоретичних знань, ознайомлення з формами організації та засобами праці в 

профільній для освітньої програми галузі, формування у студентів, на базі 

одержаних в Університеті знань, професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час роботи в конкретних виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поповнювати свої знання, фахово 

застосовувати їх в практичній діяльності, оволодіння сучасними методами та 

програмним забезпеченням, що застосовується для розв’язання прикладних 

задач IT-сфери, у тому числі – в напрямку обробки даних, а також, для 

педагогічних та асистентських практик – способами організації освітнього 

процесу, методиками викладання та оцінювання.   

2.2. Послідовність проведення практик на механіко-математичному 

факультеті забезпечує одержання необхідного обсягу практичних знань і 

умінь. Відповідно до вимог практичної підготовки для ОС «Бакалавр» 

проводиться навчальна та педагогічна практика, для ОС «Магістр» – 

переддипломна виробнича та асистентська практики. 

2.3. Практики є невід’ємною складовою програми підготовки фахівців 

відповідного освітнього ступеню. Проходження практик є обов’язковим для 

всіх студентів, що навчаються на освітніх програмах механіко-математичного 

факультету і бажають отримати професійну кваліфікацію. 

2.4. Робочі навчальні програми практик складаються, виходячи з 

необхідності набуття компетентностей та програмних результатів навчання, 
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визначених відповідними освітніми програмами. Планування практик 

регулюється навчальним планом підготовки фахівців відповідної освітньої 

програми. Терміни та бази проведення практики щорічно затверджуються 

наказом ректора. 

2.5. Навчальні практики проводяться на другому та третьому курсах 

денної форми та на четвертому курсі заочної форми бакалаврату і спрямовані 

на закріплення вмінь і навичок які повинні сформуватися у студентів при 

вивченні фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Головні 

завдання навчальних практик наступні: 

– практичне закріплення теоретичних знань, які були отримані під час 

аудиторних занять; 

– ознайомлення студентів з тими задачами професійної діяльності, в 

яких застосовуються отримані теоретичні знання; 

– опанування студентами основних інформаційних систем і технологій, 

які на практиці застосовуються провідними IT-компаніями; 

– формування головних фахових навичок, пов’язаних з обробкою та 

аналізом даних, а також навичок автономності і відповідальності, командної 

роботи. 

2.5.1. Для студентів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 111 Математика 

для ОП «Комп’ютерна математика» та ОП «Комп’ютерна механіка» навчальна 

практика проводиться в 4 та 6 семестрах. Практика проводиться з відривом від 

навчання. Відповідно до навчального плану студент може обрати напрямок 

проходження практики, наприклад навчальну практику із сучасних 

інформаційних систем та технологій,  навчальну практику з інтернет-

технологій, навчальну практику з методів обчислень. Тривалість практики 

становить 9 тижнів (9 кредитів ЄКТС): 3 тижні (3 кредити) в 4 семестрі, 6 

тижнів (6 кредитів) в 6 семестрі. 

2.5.2. Для студентів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 111 Математика 

для ОП «Математика» денної форми навчання навчальна практика 

проводиться в 6 семестрі, для студентів заочної форми навчання практика 

проводиться в 7-ому та 8-ому семестрах. Практика проводиться з відривом від 

навчання. Відповідно до навчального плану, студент може обрати напрямок 
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проходження практики, наприклад навчальну практику із сучасних 

інформаційних систем та технологій, навчальну практику з методів обчислень. 

Також, на вибір студента, пропонується проходження педагогічної практики. 

Тривалість практики становить 6 тижнів (6 кредитів ЄКТС).  

2.5.3. Для студентів ОС «Бакалавр» за спеціальністю 112 Статистика для 

ОП «Статистика» навчальна практика проводиться в 6 семестрі. Практика 

проводиться з відривом від навчання. Відповідно до навчального плану, 

студент може обрати напрямок проходження практики, наприклад навчальну 

практику із сучасних інформаційних систем та технологій, навчальну 

практику з методів економічних обчислень. Тривалість практики становить 6 

тижнів (6 кредитів ЄКТС). 

 

2.6. Педагогічна практика для студентів ОС бакалавр проводиться 

для студентів спеціальностей 111 Математика та 014 Середня освіта, 

предметної спеціальності 014.04 Середня освіта (математика).Для студентів, 

що навчаються за спеціальністю 111 Математика на ОП «Математика» 

педагогічна практика проводиться в 6 семестрі. Практика проводиться з 

відривом від навчання. Відповідно до навчального плану, також, на вибір 

студента, пропонується проходження навчальної практики. Тривалість 

практики становить 6 тижнів (6 кредитів ЄКТС). 

2.6.2. Для студентів ОП «Математика» ОС «Бакалавр» за спеціальністю 

014 Середня освіта, предметною спеціальністю 014.04 Середня освіта 

(математика) практична підготовка передбачає низку практик. В 2 семестрі 

проводиться Пропедевтична педагогічна практика (з відривом від навчання), 

обсягом 9 кредитів і тривалістю 7 тижнів. В 4 та 5 семестрах проводиться 

Педагогічна практика з методів викладання математики в середній школі, 

загальним обсягом 13 кредитів і тривалістю 12 тижнів. Практика проводиться 

з відривом від навчання. В 7 семестрі проводиться Практика з організації 

позаурочної діяльності та роботи класного керівника (з відривом від 

навчання). Її обсяг становить 8 кредитів, а тривалість 6 тижнів. 

2.7. Базами практик можуть бути підрозділи Університету чи іншого 

закладу вищої освіти, інститути НАНУ, заклади загальної середньої освіти, 
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інші наукові та освітні установи, підприємства, організації, установи будь-якої 

форми власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для 

проведення фахової практики. З базами практик укладаються договори про 

проходження практик студентами. Студенти-практиканти на термін 

проходження практики можуть бути зараховані на робочі місця або проходити 

її як стажери (дублери) без надання робочого місця.
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Методичне забезпечення практики здійснюють кафедри відповідальні за 

підготовку студентів за ОП зазначеними у пп. 2.5-2.6 цього Положення. 

Керівниками практики від факультету призначаються науково-педагогічні 

працівники відповідно до розподілу педагогічного навантаження. Керівник 

практики обирає та погоджує місце проведення практики зі студентами та із 

завідувачем кафедри і гарантом ОП, після чого розробляє та подає відповідний 

розділ до наказу про проходження практики. 

2.8. Переддипломна практика магістрів проводиться для студентів, 

що навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта, предметною 

спеціальністю 014.04 Середня освіта (математика), 111 Математика, 112 

Статистика та 113 Прикладна математика за кожною освітньою програмою. 

Мета практики – набуття практичного досвіду роботи за фахом, проведення 

науково-дослідницьких робіт, закріплення теоретичних знань та збір 

матеріалу для написання магістерської кваліфікаційної  роботи. 

Базами практик можуть бути навчальні, виробничі й наукові підрозділи 

Університету чи іншого навчального закладу, інститути НАНУ, інші наукові 

та освітні установи, підприємства, організації, установи будь-якої форми 

власності в Україні та за її межами, які мають належні умови для проведення 

фахової практики. З базами практик укладаються договори про проходження 

практик студентами факультету. Студенти-практиканти на термін 

проходження практики можуть бути зараховані на робочі місця або проходити 

її як стажери без надання робочого місця. 

Тривалість практики становить 6 тижнів (6 кредитів ЄКТС).  

Методичне забезпечення практики здійснюють кафедри, що 

відповідають за підготовку магістрів відповідних спеціальностей та гаранти 

освітніх програм. Керівниками виробничої практики від факультету 

призначаються науково-педагогічні працівники відповідно до розподілу 

педагогічного навантаження. Керівник практики обирає та погоджує місце 

проведення практики зі студентами та із завідувачем кафедри і гарантом ОП, 

після чого розробляє та подає відповідний розділ до наказу про проходження 

практики. 

2.9. Асистентська практика проводиться для студентів ОС «Магістр», 
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що навчаються за спеціальностями 014 Середня освіта, предметною 

спеціальністю 014.04 Середня освіта (математика), 111 Математика, 112 

Статистика та 113 Прикладна математика за кожною освітньою програмою. 

Мета практики – набуття практичного досвіду викладацької роботи у закладі 

вищої освіти. Проходження практики відбувається за індивідуальними 

планами практики. 

Завдання  асистентської практики полягають у : 

♦ безпосередньому ознайомленні студентів-практикантів з формами та 

методами викладання математичних дисциплін у вищих навчальних 

закладах; 

♦ здобутті студентами професійних якостей майбутнього викладача – 

вмінні готувати і проводити семінарські, лабораторні, практичні заняття, 

чітко і доступно пояснювати новий матеріал та методи розв’язання  

задач, умінні перевіряти домашні та/самостійні завдання та/або модульні 

контрольні роботи, умінні готувати завдання для модульних 

контрольних робіт та/або завдання для усного/письмового опитування 

студентів, умінні готувати та проводити математичні бої, змагання, 

квести тощо для команд студентів та абітурієнтів, умінні готувати та 

проводити мотиваційно-профорієнтаційні заходи в студентському 

середовищі та середовищі абітурієнтів; 

формуванні вміння критично оцінювати  заняття та заходи своїх колег 

та робити на їх основі  висновки щодо організації власної викладацької 

роботи. 

Базами практик можуть бути підрозділи Університету чи іншого закладу 

вищої освіти 3-4 рівня акредитації. За проведення асистентської практики 

відповідають завідувачі відповідних кафедр 

Тривалість практики становить 6 тижнів (6 кредитів ЄКТС).  
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3. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИК 

3.1. Зміст практик, види і обсяги навчального навантаження студентів 

під час практик визначаються Робочими програмами практик (далі РПП), які 

розробляються згідно з навчальним планом, рекомендуються науково-

методичною комісією факультету та затверджуються вченою радою механіко-

математичного факультету і є основними методичними документами для 

студентів та керівників практик. 

Зміст РПП повинен відповідати даному Положенню, наказам ректора, 

рішенням Вченої ради Університету щодо практик студентів, навчальних 

планів за ОП і кваліфікаційній характеристиці фахівців. Основним завданням 

РПП є планування та регламентація діяльності студентів та викладачів на 

даний період навчального процесу. 

3.2. Науково-методичні матеріали що забезпечують практику 

затверджуються вченою радою факультету. 

 
 
 

4. БАЗИ ПРАКТИКИ 

4.1. Практики проводяться з відривом від навчання на базах, які 

відповідають меті, завданням, змісту практик, а також вимогам навчальних 

планів. 

4.2. Базами практик можуть бути навчальні, виробничі та наукові 

підрозділи Університету чи іншого вищого закладу вищої освіти, а також 

підприємства, організації та установи будь-якої форми власності, які мають 

необхідні умови для проведення фахової практики. 

4.3. Залежно від виду практик бази можуть використовуватися 

студентами як колективно (навчальна, виробнича практика), так і 

індивідуально (виробнича переддипломна, асистентська). 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

5.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практик на 

факультеті покладається на декана і відповідальних з проведення практик по 

факультету. Відповідальні за проведення практик визначаються відповідними 

наказами ректора. Загальне керівництво практиками зараховується до 

педагогічного навантаження відповідального за практику згідно норм часу для 

планування й обліку навчальної роботи. 

5.2. Основними обов'язками відповідального з проведення практик є: 

– проведення з завідувачами кафедр (відповідальними за практику на 

кафедрах) підготовчої роботи з розробки та укладання угод щодо проходження 

практики студентами з базами практик (міністерствами, інститутами, 

відомствами, установами та підприємствами різних форм власності); 

– проведення нарад керівників практик; 

– звітування на вченій раді факультету про стан та перспективи 

проведення практик; 

– своєчасне складання наказів, змін до наказів та звітів з практик, 

подання їх до ректорату; 

– контроль за організацією та проведенням настановчих зборів та 

звітних конференцій (захист результатів практик) на кафедрах.  

5.3. Основними обов'язками керівника практики від кафедри є: 

– загальне керівництво практикою – організація навчального процесу 

на практиці, проведення інструктажу з техніки безпеки та оформлення 

відомості проходження інструктажу студентами, викладачами та  допоміжним 

персоналом практики; 

– розробка та вдосконалення (разом із завідувачами кафедр та 

гарантом освітньої програми) РПП практики, а також інших навчально- 

методичних та звітних документів (враховуючи специфіку конкретної ОП 

та/або спеціалізації); 

– організація та проведення настановчих зборів, захисту практики; 

– надання студентам необхідних документів для проходження 

практики, при цьому керівник практики повідомляє студентів про систему 
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звітності та критерії оцінки практики, які регламентуються у РПП практик; 

– вирішення конфліктних ситуацій під час проведення практик; 

– здійснення контролю за проходженням студентами практик; 

– координація роботи керівників студентських груп та відповідальних 

за конкретні види робіт практики; 

– інформування студентів щодо проїзду студентів до бази практики  та 

їх повернення, а у разі необхідності організація переїзду ; 

– складання табелю проходження студентами практики; 

– звітування про проведення практики на кафедрі та перед 

відповідальним за проведення практик факультету. 

5.4. Викладачі, залучені до проведення практик зобов'язані: 

– Здійснювати керівництво студентськими групами згідно 

педагогічного навантаження; 

– виконувати розпорядження керівника практики; 

– дотримуватись правил техніки безпеки при проведенні практики. 

5.5. Навчально-допоміжний персонал, що задіяний до проведення 

практик зобов'язаний: 

– виконувати розпорядження керівника практики; 

– контролювати та підтримувати в робочому стані лабораторне та 

інше обладнання, що використовується при проведенні практик; 

– контролювати камеральні роботи практики, якщо вони пов’язані з 

роботою на лабораторному та іншому обладнанні; 

– дотримуватись правил техніки безпеки при проведенні практики. 

5.6. Студенти факультету при проходженні практики зобов'язані: 

– до початку практики одержати від керівника практики консультації 

щодо оформлення усіх необхідних документів; 

– пройти інструктаж з правил техніки безпеки під час проходження 

практики; 

– своєчасно прибути на базу практики; 

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 
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– суворо дотримуватися правил перебування на базі практики, правил 

охорони праці та техніки безпеки; 

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– своєчасно подавати необхідні звітні документи та скласти залік із 

практики. 

 
6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

6.1. Після проходження практик студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання практики. Звітними документами для 

всіх видів практик є звіт та/ або  щоденник проходження практики (звіт може 

бути одним із пунктів щоденника). Шаблони щоденників навчальної, 

педагогічної та переддипломної виробничої практик наведені в Додатках. 

6.2. Навчальні практики захищаються студентами особисто або у  складі 

груп в кінці терміну практики перед комісією викладачів, що проводили 

практику, відповідно до робочої програми практики. При цьому захист 

передбачає презентацію результатів, отриманих під час проходження 

практики та коротку доповідь студента. Підготований файл презентації може 

розглядатися в якості письмового звіту про проходження практики. Оцінка 

отримана на захисті практики є кінцевою та перескладанню не підлягає. 

Студенти, які отримали незадовільні оцінки мають право на перескладання 

відповідно до Положення про організацію освітнього процесу. 

6.3. Студенти, що були відраховані з практики за невиконання 

навчальної програми, порушення дисципліни та правил техніки безпеки, не 

мають права повторного проходження практики та негайно відраховуються з 

Університету. 

6.4. Для захисту практики студент повинен мати: письмовий звіт та/або 

щоденник практики з відмітками про строки прибуття на базу практики та 

вибуття з неї, посади на яких проходив практику студент, відгук керівника від 

підприємства, в якому проходила практика, з оцінкою роботи студента. 

Керівник практики від кафедри дає відзив на звіт та визначає попередню 

оцінку. Підсумкова оцінка за практику виставляється на засіданні комісії 

викладачів, призначеної завідувачем кафедри. 
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6.5. Звіт з педагогічної або асистентської практики містить: 

- щоденник, що фіксує всі форми роботи під час практики;  

- плани-конспекти проведених занять та/або сценарії проведення 

мотиваційно-профорієнтаційних заходів; 

- рецензії на заняття та/або мотиваційно-профорієнтаційні заходи студентів-

практикантів, які відвідав студент;  

- характеристику керівника практики від базового закладу освіти (за 

необхідності). 

6.6. У звіті з переддипломної виробничої практики, як правило, 

надаються відомості про виконання студентом усіх розділів програми 

практики та індивідуального завдання, розділи з охорони праці та техніки 

безпеки, висновки та пропозиції з теми кваліфікаційної роботи, список 

використаної літератури. Оформлюється звіт за вимогами державного 

стандарту до звітів з науково-дослідної роботи. 

6.7. Перезарахування практики, що пройдена в інших ЗВО здійснюється 

у відповідності до Положення про організацію освітнього процесу у 

Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (2022) 

6.8. Графік практики складається відповідно до КЗпП. 

6.9. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і 

в залікову книжку студента. Підсумки кожної практики обговорюються на 

засіданнях кафедр, а загальні підсумки практики підводяться на засіданні 

вченої ради факультету щорічно. 

 
7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 

7.1. Витрати на практику студентів факультету входять в загальні 

витрати на підготовку фахівців.  

7.2. Проїзд до баз практик і у зворотному напрямі міським і приміським 

(до 50 км) транспортом сплачується студентами за власний рахунок. 

7.3. Оплата відряджень на практики викладачам та допоміжного 

персоналу Інституту – керівникам практики студентів, – здійснюється згідно 

чинного законодавства України. 
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8. ДОДАТКИ 

Додаток 1 
Щоденник навчальної практики 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Механіко-математичний факультет 

 

ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 
 

студента _______________________________________ 
               (прізвище, ім’я, по-батькові) 

курс _______________ , група _____________________ 

спеціальність ___________________________________ 
                        (назва) 

підприємство ___________________________________ 

________________________________________________ 
 (назва, місто) 

 

Тема індивідуального завдання ________________________________ 
___________________________________________________________ 
 

 

Керівник практики від підприємства _______ /___________________/ 
                                                                   (підпис)    (прізвище, ім’я, по-батькові) 

Керівник практики від факультету _________ /___________________/ 
                                                                  (підпис)       (прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

Київ – 202_ 
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1. Основні положення практики 

1.1. Студент до відбуття на практику на підприємство отримує інструктаж на факультеті про 
цілі, терміни і способи проходження практики. 

1.2. Студент, прибувши на підприємство, повинен подати керівникові від підприємства 
щоденник практики, пройти внутрішній інструктаж, ознайомитися з планом проходження 
практики і завданнями, поставленими перед ним. 

1.3. Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо додержувати правил 
внутрішнього розпорядку підприємства. 

1.4. Щоденник практики студент складає відповідно до календарного графіка проходження 
практики й додаткових вказівок керівників практики від факультету та від підприємства. 

1.5. По закінченню проходження практики протягом трьох робочих днів студент подає 
заповнений щоденник практики керівнику практики від факультету. 

1.6. Виробнича практика студента оцінюється за стобальною системою та враховується при 
призначенні стипендії на рівні з іншими дисциплінами навчального плану. 

1.7. Студент, що не виконав вимог практики й дістав негативний відгук про роботу або 
незадовільну оцінку під час захисту звіту, підлягає виключенню з університету. 

 

2. Графік проходження практики 
 

 
  № 

 
Назва, опис роботи 

Тижні 
проходження 

практики 
1 2 3 
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Підписи керівників практики 
 
від факультету _________________      від підприємства ______________   

 

 

3. Звіт студента про проходження практики 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Підпис студента                                                 ________  Дата__________ 

4. Висновок керівника практики від підприємства 
 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
Рекомендована оцінка з практики  _________________________________ 

Підпис керівника практики від підприємства ________  Дата__________ 

Підсумкова оцінка з практики   ___________________________________ 

Підпис керівника практики від факультету      ________  Дата__________ 
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Додаток 2 

Перелік документів, які потрібні для  
індивідуального звіту про асистентську  практику 

 
 

 
№ Назва документу 

1 Звіт про проходження практики 

2 Плани-конспекти проведених практичних (семінарських) занять 

3 Рецензії на відвідані заняття  студентів-практикантів, які відвідав  студент 

4 Характеристика з місця проходження практики (при необхідності) 
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Додаток 3 

Звіт про проходження асистентської практики 

 

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 
                                          КАФЕДРА ___________________________________________                                             
 

ЗВІТ 

про проходження  асистентської практики 

студента (ки)    __________________ 

(Прізвище, ім’я, по-батькові) 

_________________________________ 

(освіьній ступень, рік навчання, освітня програма) 

 

В період з “__” ______ 202_року  по “__” _______ 202_року  я проходив (ла) асистентську 

практику на  (назва навчального закладу, факультету, кафедри). 

Викладач-керівник:  (посада, вчений ступінь, звання, ПІП)  

Керівник від факультету базового вузу (при необхідності): (посада, звання, ПІП)   

За період практики мною виконано такі види робіт: 

1) пасивна практика (не менше 6 годин) 

№  Вид діяльності  Кількість 
балів 

Кількість 
годин 

Дата  Підпис 
викладача-  

    керівника  
      

1  2  3 4 5  6  

2) активна практика (не менше 8 годин) 

№  Вид діяльності  Кількість 
балів 

Кількість 
годин 

Дата  Підпис 
викладача-  

    керівника  
      

1  2  3 4 5  6  

 

В таблиці заносяться всі види робіт, пов’язані з проходженням пасивної і активної 

практики.  

 
                Дата                                                                          Підпис студента-практиканта 

        Загальна  кількість  балів  за  практику:                  Підписи членів комісії 

                                                                                                        (керівника практики по кафедрі,                                  
                                                                                                     викладача-керівника) 
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Додаток 4 

Перелік документів, які потрібні для  
звіту про педагогічну  практику 

 
 

 
№ Назва документу 

1 Щоденник проходження практики 

2 Плани-конспекти проведених занять 

3 Рецензії на відвідані заняття  студентів-практикантів, які відвідав  студент 

4 Характеристика з місця проходження практики (за необхідності) 
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Додаток 5 
Щоденник педагогічної практики 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Механіко-математичний факультет 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 
 

студента _______________________________________ 
               (прізвище, ім’я, по-батькові) 

курс _______________ , група _____________________ 

спеціальність ___________________________________ 
                        (назва) 

місце проходження (заклад освіти)_________________ 

_______________________________________________ 

керівник практики на місці проходження____________ 

________________________________________________ 

 

Київ 
202_ 
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Дата Зміст роботи Відмітка про 
виконання 
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Звіт про проходження педагогічної практики 
 
Я, ПІБ, студент(к)а _ курсу ОС бакалавр механіко-математичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
проходила педагогічну практику з ______ по _________ 202_ року в 
________________(назва закладу освіти, де проходила практика) 

 
Керівник практики від місця проходження – 

____________________(посада, ПІБ). 
За період проходження практики мною було виконано наступні види 

робіт: 

1) пасивна практика 

№ Тема заняття, 
на якому був присутній 

студент-практикант 

П І П-б особи, 
яка проводила 

заняття 

Навчаль-
ний заклад, 

клас 

Дата, 
час  

Підпис 
викладача-
керівника 

1      
2      

3      

4      
5      

2) активна практика 
 

№ Тема  заняття Навчальний 
заклад, клас, 

група  

Дата, 
час  

Оцінка  Підпис 
викладача-
керівника 

1      
2      
3      
4      

3) рекомендації щодо вдосконалення організації практики 

 

Студент-практикант       

Вчитель-керівник практики 
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Додаток 6 
 

Щоденник переддипломної виробничої практики 
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30 
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