
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Факультет дошкільної та спеціальної освіти 

Кафедра спеціальної та інклюзивної освіти 

 

 

 

 

 

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 
 

ОС «МАГІСТР» 
 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Освітньо-професійна програма Спеціальна освіта 

Спеціальність 016 Спеціальна освіта  

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

(1р. 4м.) 

 

 

 

 

 

Умань – 2022 

  



 

Розробники програми:  

Цимбал-Слатвінська С. В., доктор педагогічних наук, професор кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Малишевська І. А. доктор педагогічних наук, професор кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Фурсова Л. М., директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Гайсинської районної ради Вінницької області  

Майданюк В.Г., директор Комунальної установи «Уманський навчально-

реабілітаційний центр» Черкаської обласної ради. 

 

 

 

Наскрізна програма практики розглянута і схвалена на засіданні кафедри 

спеціальної та інклюзивної освіти 

Протокол № 12 від «31» травня 2022 року. 

  

 

 

Обговорена та рекомендована до затвердження на засіданні 

науково-методичної комісії факультету 

Протокол № 6 від «15» червня 2022 р. 

 

 

Наскрізна програма практики затверджена на засіданні 

навчально-методичної ради Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини 

Протокол № ___ від «___»___________ 2022 р. 

  



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1.1. Місце практики в професійній підготовці магістрів спеціальної 

освіти 

Педагогічна практика виступає органічною складовою єдиного освітнього 

процесу психолого-педагогічної, методичної та практичної підготовки 

майбутніх педагогічних фахівців (вчителів-логопедів) у галузі спеціальної та 

інклюзивної освіти, пов’язуючи теоретичне навчання у закладі вищої освіти з 

майбутньою професійною діяльністю у закладах спеціальної освіти, 

дошкільної, загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, інклюзивно-

ресурсних та навчально-реабілітаційних центрах, закладах які надають 

психолого-педагогічний супровід та корекційно-розвиткові послуги особам з 

особливими освітніми потребами.  

Педагогічна практика доповнює і збагачує теоретичну підготовку 

здобувачів вищої освіти, забезпечує формування професійних компетентностей 

для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

Педагогічна практика дає можливість майбутнім вчителям-логопедам 

займатися пошуковою, дослідницькою, інноваційною діяльністю у галузі 

спеціальної та інклюзивної освіти, формує сучасний стиль професійного 

мислення. 

Основними видами педагогічної практики магістрів спеціальної освіти є: 

– виробнича педагогічна практика (І курс, 2 семестр); 

– виробнича педагогічна практика (ІІ курс, 1семестр). 

 

1.2. Мета практичної підготовки магістрів спеціальної освіти 

Метою навчальної та виробничої педагогічної практики є підготовка 

висококваліфікованих фахівців, які володіють професійно особистісними 

якостями і здатні на засадах нової філософії освіти здійснювати діагностичну, 

корекційно-освітню, консультативну, дослідницьку, проєктну, організаційно-

управлінську, інформаційно-просвітницьку діяльність у закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, спеціальних та 

реабілітаційних закладах освіти та у роботі із особами з особливими освітніми 

потребами, професійно застосовувати на практиці фундаментальні знання з 

теорії та практики організації освітнього процесу. 

 

1.3. Завдання практичної підготовки магістрів спеціальної освіти: 

 поглиблення та комплексне вивчення системи навчально-виховної 

роботи закладу спеціальної освіти, дошкільної, загальної середньої освіти з 



інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсного та навчально-реабілітаційного 

центрів тощо; 

 поглиблення і розширення теоретичних знань вчителя-логопеда зі 

спеціальних і психолого-педагогічних дисциплін, застосування їх у вирішенні 

конкретних педагогічних завдань під час практики; 

 ознайомлення з особливостями організації освітнього процесу 

вчителем-логопедом у закладах спеціальної освіти, дошкільної, загальної 

середньої освіти з інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсних та 

навчально-реабілітаційних центрах тощо; 

 ознайомлення з передовим педагогічним досвідом роботи вчителя-

логопеда у в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; 

 використання сучасних педагогічних технологій, у галузі логопедії  та 

інклюзивної освіти, створення і перевірка особистих методичних підходів; 

 оволодіння методами наукового дослідження освітнього процесу 

спеціальної та інклюзивної освіти. 

 набуття досвіду організації та здійснення навчально-виховної та 

корекційно-розвиткової роботи, психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами; 

 здійснення перспективного та поточного планування змісту усіх видів 

роботи вчителя-логопеда в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; 

 формування уміння користуватися сучасними інформаційними засобами 

з метою ознайомлення з сучасними досягненнями вітчизняної та зарубіжної 

освіти дітей з особливими освітніми потребами; 

 формування творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності в умовах спеціальної та інклюзивної освіти; 

 вдосконалення уміння застосовувати набуті теоретичні та практичні 

знання під час проведення науково-дослідницької роботи, опрацювання 

отриманих даних та оформлення результатів педагогічного експерименту; 

 формування умінь робити наукові доповіді та кваліфіковано вести 

наукову дискусію; 

 формування професійно-педагогічної ерудиції, тезаурусу, 

комунікативної культури; 

 формування умінь професійного і педагогічного спілкування з 

колегами, з дітьми з особливими освітніми потребами та їх батьками; 

 формування морально-етичних якостей, індивідуального творчого 

стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті. 

 

 



1.4 Компетентності магістрів спеціальної освіти 

У процесі проходження усіх видів практик у здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня вищої освіти формуються такі 

компетентності: 

ЗК-1. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК-2. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК-3. Здатність працювати в команді. 

ЗК-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-6. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК-7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК-8. Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК-9. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК-10. Здатність до проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК-11. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК-12. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-13. Здатність приймати рішення в критичних ситуаціях. Спеціальні 

(фахові)компетентності. 

СК-1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний 

аналіз актуальних проблем спеціальної та інклюзивної освіти. 

СК-2. Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методики і 

технології корекційно-розвиткої роботи з особами з особливими освітніми 

потребами в тому числі з порушенням мовлення. 

СК-3. Здатність здійснювати діагностико-аналітичну, корекційно-

розвивальну, консультативну діяльність з урахуванням особливих освітніх 

потреб здобувачів.  

СК-4. Здатність ефективно взаємодіяти з батьками, колегами, іншими 

фахівцями у процесі психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими 

освітніми потребами на засадах партнерства. 

СК-5. Здатність приймати ефективні рішення у складних і 

непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної 

діяльності. 

СК-6. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності, 

приймати рішення та продовжувати навчання та/або підвищення професійної 

кваліфікації відповідно до наявних потреб і запитів. 

СК-7. Здатність до організації освітнього процесу у спеціальних закладах 

дошкільної і загальної середньої освіти з використанням сучасних засобів, 

методів, прийомів, технології.  



СК-8. Здатність до організації процесу навчання, виховання й розвитку 

дітей з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного освітнього 

середовища. 

СК-9. Здатність до організації безпечного і здоров’язбережувального 

освітнього середовища, у тому числі інклюзивного освітнього середовища. 

СК-10. Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або освітні 

проекти у сфері спеціальної та інклюзивної освіти. 

СК-11. Здатність планувати та організовувати логопедичну роботу з 

урахуванням структури та особливостей порушення (інтелекту, слуху, зору, 

опорно-рухових функцій тощо), актуального стану та потенційних 

можливостей осіб із особливими освітніми потребами. 

СК-12. Здатність організовувати роботу міждисциплінарної командної 

сімейно-центрованої допомоги дітям з порушеннями розвитку та дітям груп 

біологічного та соціального ризику раннього віку. 

СК-13. Здатність до системного психолого-педагогічного супроводу сім’ї, 

яка виховує дитину з особливими освітніми потребами та соціального 

супроводу осіб з особливими освітніми потребами. 

СК-14. Здатність до роботи із спільнотою – на місцевому, регіональному, 

національному, європейському і більш широкому глобальному рівнях з метою 

формування толерантного, гуманного ставлення до осіб з особливими освітніми 

потребами, розвитку здатності до рефлексії, включаючи спроможність 

обдумувати як власні, так й інші системи цінностей. 

 

ІІ. ВИДИ ТА ТЕРМІНИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИК 

 

Виробнича педагогічна практика І курс, 2 семестр: 9 кредитів, 6 тижнів.  

Виробнича педагогічна практик  ІІ курс, 3 семестр: 9 кредитів, 6 тижнів. 

 

ІІІ. БАЗИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 

Педагогічна практика магістрів спеціальності 016 Спеціальна освіта 

проводиться у базових закладах спеціальної освіти (спеціальні школи, 

спеціальні дошкільні заклади), закладах загальної середньої освіти з 

інклюзивним навчанням (інклюзивні класи, спеціальні класи) закладах 

дошкільної освіти з інклюзивним навчанням (спеціальні групи з фонетико-

фонематичним недорозвиненням мовлення, загальним недорозвиненням 

мовлення, заїканням; інклюзивні групи), логопункти, інклюзивно-ресурсні 

центри, навчально-реабілітаційні центри, реабілітаційні центри, центри 

раннього втручання, та інших закладах системи МОН, МОЗ, Міністерства 



соціальної політики, які надають освітні послуги особам з особливими 

освітніми потребами.  

Між базами практик та закладом вищої освіти укладаються угоди про 

проведення педагогічної практики студентів. Тривалість дій угод погоджуються 

договірними сторонами. Базові освітні заклади забезпечують кваліфікованими 

педагогічними кадрами та необхідною навчально-методичною базою. 

Керівники базових закладів разом з викладачами кафедр несуть 

відповідальність за організацію, ефективність і результати педагогічної 

практики. 

Закріплення баз педагогічної практики повинно сприяти встановленню та 

зміцненню довгострокових прямих контактів із закладом вищої освіти, а також 

розвитку співпраці між ними у справі якісної підготовки педагогічних фахівців 

у галузі спеціальної та інклюзивної освіти. Оновлення баз практики повинно 

ґрунтуватися на аналізі підсумків проведення практики у попередні роки та 

сприяти підвищенню якості та ефективності практичної підготовки магістрів. 

Відбору баз практик повинна передувати постійна робота кафедри спеціальної 

та інклюзивної освіти по вивченню можливостей закладів освіти на предмет 

придатності їх для проведення педагогічної практики студентів освітнього 

ступеня «магістр» за спеціальністю 016 Спеціальна освіта. 

Вибір баз практики здійснюється кафедрою спеціальної та інклюзивної 

освіти з урахуванням завдань практики та можливістю їх реалізації. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно (з дозволу кафедри) підбирати 

для себе місце проходження практики та пропонувати їх для використання.  

Тривалість дії договорів узгоджується сторонами договорів та може бути 

визначена на період конкретного виду практики. 

Бази практики повинні: 

− забезпечити можливість проведення педагогічної практики за умови 

дотримання прийнятності їх робочих програм; 

− забезпечити якісне проведення інструктажу з пожежної безпеки охорони 

праці, техніки безпеки та санітарії; 

− створити необхідні умови і забезпечити студентам-практикантам робочі 

місця, що дозволить виконати усі завдання педагогічної практики; 

− забезпечити практикантів керівником з числа досвідчених вчителів-

логопедів, методистів  у галузі логопедії та інклюзивної освіти; 

− дотримуватись календарного графіку проходження практики; 

− надати студентам-практикантам можливість користуватися навчально-

методичною літературою та іншою навчально-виховною документацією; 

− надати допомогу при підборі матеріалів для оформлення звітної 

документації; 

− забезпечити та контролювати дотримання студентами-практикантами правил 



внутрішнього трудового розпорядку, які встановлені для конкретного 

закладу освіти. 
 

ІV.ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Строки проведення педагогічної практики встановлюються у 

відповідності до навчального плану і визначаються наказом закладу вищої 

освіти. Офіційною підставою для проведення педагогічної практики магістрів є 

договір, який укладається між закладом вищої освіти та освітньою установою. 

За два тижні до початку практики на адресу адміністрації бази практики 

надсилається клопотання на дозвіл проведення практики. Перед початком 

практики керівник практики від факультету, груповий керівник – методист, 

відповідальний за проведення практики, проводять настановчу конференцію 

для студентів-практикантів з метою роз’яснення цілей, змісту та порядку 

організації та проходження педагогічної практики. 

1. Груповий керівник – методист практики: 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед розподілом 

студентів на практику;  

 інструктаж для студентів про порядок проходження педагогічної 

практики; 

 забезпечує практикантів необхідною документацією (направлення, 

індивідуальні завдання, методичні рекомендації тощо) та інформує їх про 

систему звітності з практики та порядок захисту звіту про педагогічну 

практику; 

 у перший день практики разом з керівником від бази практики 

прикріплює студентів-практикантів до класів визначених закладів світи; 

 контролює додержання студентами-практикантами правил 

внутрішнього розпорядку освітнього закладу, в якому організовано 

проходження практики; 

 допомагає студентам-практикантам скласти індивідуальний план на 

період практики, конкретизувати у відповідності до завдань практики зміст 

навчальних занять, виховних заходів тощо;  

 затверджує індивідуальні плани роботи практикантів; забезпечує 

проведення студентами фронтальних та індивідуальних занять, консультацій з 

батьками, надає їм методичну допомогу, перевіряє та затверджує плани і 

конспекти практикантів, відвідує їх заняття, контролює виконання 

індивідуальних планів роботи; збирає й аналізує документацію, представлену 

студентами; 

 здійснює методичне керівництво педагогічною практикою студентів, 

консультує їх із питань організації освітнього процесу у закладі освіти; 

 надає допомогу студентам у плануванні освітнього процесу;  

 допомагає практикантам у підготовці та проведенні навчальних занять 



і виховних заходів з дітьми з особливими освітніми потребами, оцінює якість 

їх реалізації;  

 забезпечує практикантів необхідною науково-методичною літературою 

з питань організації освітнього процесу; 

 керує науково-дослідною роботою студентів, яка передбачена 

завданнями кафедри; 

 раз на тиждень перевіряє діяльність студентів-практикантів, записує 

зауваження та поради щодо подальшої роботи студента, контролює ведення 

студентами-практикантами звітної документації; 

 спостерігає за практичною діяльністю студентів-практикантів, 

визначає їх рівень підготовки до професійної діяльності, диференційовано 

підходить до завдань, які повинен виконати студент-практикант; 

 здійснює поточний контроль проходження практики у відповідності із 

календарним графіком; 

 подає письмовий звіт про проходження практики, надає пропозиції та 

зауваження щодо практичної підготовки студентів; 

 бере участь у факультетських, установчих і підсумкових конференціях 

з практики, нарадах на базі практики з питань організації і проведення 

практики; 

 бере участь в оцінюванні роботи студента-практиканта, у проведенні 

заліку. 

2. Керівник від бази практики: 

 готує характеристику на кожного студента-практиканта;  

 проводить облік виходу студента на практику; 

 інформує заклад вищої освіти про перебіг практики. 

 

3. Здобувач вищої освіти зобов’язаний: 

 взяти участь в установчій та підсумковій конференціях з практики й 

отримати від групового керівника зразки звітної документації та консультації 

щодо її оформлення; 

 на початку практики отримати від групового керівника інформацію 

щодо порядку оформлення звітної документації з практики; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 у випадку відсутності або запізнення на практику повідомити про це 

старосту групи, групового керівника, пояснити причину відсутності або 

запізнення, надати при цьому необхідні документи, що засвідчують відсутність 

або запізнення (довідку про хворобу тощо); 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

 вивчити й виконувати правила охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії й пожежної безпеки, дотримуватися трудової дисципліни і 

правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;  

 нести відповідальність за виконану роботу та її результати нарівні зі 



штатними працівниками;  

 брати участь у громадському житті організації; 

 виконати програму практики і завдання групового керівника; 

 систематично вести документацію з педагогічної практики, завжди 

мати її при собі та при першій вимозі пред'явити її керівникам практики; 

 відвідувати консультації, методичні наради, які проводить груповий 

керівник практики; 

 у встановлений термін оформити і здати звітну документацію 

груповому керівникові; 

 захистити звіт про виконання завдань практики на підсумковій 

конференції. 

 

здобувач вищої освіти має право: 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 

процесу, організації педпрактики, брати участь у конференціях та нарадах; 

 одержувати консультації викладачів та методистів з усіх питань 

проведення педагогічної практики; 

 користуватися бібліотекою навчального закладу, навчальними 

кабінетами, навчальними посібниками, матеріалами методичних кабінетів; 

 отримати у декана дозвіл на проходження педпрактики за місцем 

проживання або роботи (у випадку, коли з навчальним закладом підписано 

договір). 

Проходження практики включає п’ять етапів: 

Перший етап – підготовка до виходу на практику. Перед виходом 

студенти повинні: 

− самостійно опрацювати дані методичні рекомендації з метою 

отримання більш предметних консультацій;  

− пройти загальний інструктаж на установчій конференції з практики: 

мета й завдання практики, програма проходження практики, правила безпеки, 

форма зв’язку з груповим керівником практики; 

− отримати індивідуальне завдання; 

− зразки звітної документації. 

Другий етап. Після прибуття до місця проходження практики, студенти 

інформують про це групового керівника. Надалі, про всі проблеми і 

непорозуміння, якщо такі матимуть місце, студенти повинні повідомляти 

групового керівника.  

Якщо студент не з’явився для проходження педагогічної практики, це 

розглядатиметься як факт порушення навчального процесу. Студенти, які не 

пройшли практику за поважними причинами, направляються на практику у 

строки, визначені деканатом. 



Третій етап. Робота у навчальному закладі. У цей період усі 

практиканти, перебуваючи на робочих місцях, виконують завдання практики, 

збирають і опрацьовують матеріал для звіту. Вся діяльність студентів на 

третьому етапі проходить під наглядом керівників від навчального закладу. 

Четвертий етап (2–3 дні до закінчення практики) присвячується 

остаточному оформленню звіту, його підготовці до здачі на перевірку 

груповому керівникові. 

П’ятий етап. Захист звіту про практику. Захист звітів (процедура 

захисту описана в п. 4.3) є одним з елементів підготовки фахівця. Після 

закінчення практики, у термін, визначений адміністрацією факультету, 

студенти зобов’язані здати звіт груповому керівнику на перевірку, при 

необхідності доопрацювати окремі розділи (вказуються груповим керівником) і 

захистити його на підсумковій конференції з практики, графік роботи якої 

доводиться до відома студентів.  

Оцінка з педагогічної практики прирівнюється до оцінок з теоретичного 

навчання і враховується при підведенні підсумків загальної успішності 

студентів і призначенні стипендії.  

V. Підведення підсумків практики 

Підсумки всіх видів практики підводяться груповими керівниками та 

методистами практики, обговорюються на засіданнях кафедр, які забезпечують 

організацію практики, або на звітній конференції. 

Після завершення практики студент опрацьовує зібраний матеріал і 

складає звіт, у якому подає аналіз всіх напрямів своєї роботи під час практики, 

характеризує повноту виконання завдань, труднощі, з якими стикався, вказує на 

досягнення та нереалізовані ідеї, визначає причини недоліків та упущень, 

намічає основні шляхи самовдосконалення.  

Оцінювання результатів проходження практики проводиться з 

урахуванням результатів спостереження за діяльністю студента на основі:  

• визначення якості виконання кожного завдання;  

• аналізу професійних рис практиканта (дисциплінованість, уміння 

організувати власний робочий час, ініціативність, творче ставлення до справи 

та інші), його готовності надати допомогу працівникам дошкільного 

навчального закладу, управлінню освіти;  

• оцінних суджень, висловлених методистами, адміністрацією, 

працівниками бази практики;  

• аналізу змісту та якості звітної документації студента;  

• самооцінки студентом ступеня своєї підготовленості до самостійної 

практичної діяльності та якості виконаної роботи.  



За кожен вид педагогічної практики студентам виставляється 

диференційована оцінка.  

Педагогічна практика завершується підсумковою конференцією. У ході 

конференції студенти звітують про свою роботу під час практики, дають 

узагальнений аналіз її результатів, обмінюються досвідом у формі презентації 

перебігу практики, обговорюють причини труднощів та висловлюють 

пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів до майбутньої 

професійної діяльності. 

 

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практик: 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики здійснена практикантом на високому рівні; практикант 

проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних 

видів роботи, знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні 

технології і нові інформаційні засоби, користується повагою та авторитетом 

серед колективу бази практики, методистів, керівників практики; здав у 

визначений термін документацію, оформлену на високому рівні.  

82 – 89 балів – B («дуже добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому рівні; 

були допущені незначні помилки у період проходження практики, але були 

самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 12 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 

відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження практики; 

подав у визначений термін правильно оформлену документацію.  

75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 

незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 

самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 

дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках 

роботи, одержав добрі відгуки колективу бази практики, методистів, керівника; 

подав вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і 

виправлення за вказівкою групового керівника практики.  

69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти 

проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний 

та ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта у період 

проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим запізнення 

подав документацію.  



60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в тому 

випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і виправлень.  

35 – 59 балів – Fx («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою з практики, виконав на низькому 

професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням теоретичного 

матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук про 

роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за певних 

умов може повторно пройти практику і отримати позитивну оцінку. Подав 

документацію з великим запізненням, допустив значні помилки в її 

оформленні.  

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 

В залежності від суми набраних балів виставляються оцінки у різних 

системах згідно таблиці: 

 

Бал ECTS Оцінка 

90-100 A 5 Відмінно 

82-89 B 
4 Добре 

75-81 C 

69-74 D 
3 Задовільно 

60-68 E 

35-59 FX 
2 

Можлива перездача іспиту 

1-35 F Повторення всього курсу 

 

V. ЗМІСТ ПРАКТИК ЗА ВИДАМИ 

Педагогічні практики організовується у відповідності до навчального 

плану спеціальності 016 Спеціальна освіта у такому порядку: 

 

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА  

(заклади дошкільної освіти) 

(І курс, 2 семестр: 9 кредитів, 6 тижнів) 

Програму практики укладено відповідно до навчального плану зі 

спеціальності 016 Спеціальна освіта і розрахована для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної/заочної форм навчання (впродовж 6 

тижнів) на базі закладів дошкільної освіти. 



Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти є: 

- формування та розвиток у студентів професійного вміння приймати 

самостійні рішення в умовах виробництва, оволодіння сучасними методами, 

формами організації праці в галузі спеціальної педагогіки в закладах 

дошкільної освіти; 

- на основі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок 

приймати самостійні рішення під час роботи в реальних умовах, виховання 

потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності; 

- вироблення у студентів креативного, дослідницького підходу до 

педагогічної діяльності. 

Завдання практики: 

1. Залучення здобувачів вищої освіти до основних видів практичної 

діяльності вчителя-логопеда. 

2. Проведення, уточнення, закріплення і збагачення знань, отриманих під 

час вивчення освітніх компонентів. 

3. Застосування теоретико-методологічних знань в галузі знань 01 Освіта/ 

Педагогіка спеціальності 016 Спеціальна освіта з метою організації практичної 

роботи на посаді вчителя-логопеда в дошкільному закладі освіти з дітьми 

дошкільного віку з порушеннями мовлення різної етіології і патогенезу. 

4. Апробація та реалізація під час практичної діяльності з дітьми 

дошкільного віку з порушеннями мовлення отриманих теоретичних знань, 

умінь та навичок під час вивчення освітніх компонентів, які формують 

освітньо-професійну програму і відображені в навчальному плані. 

5. Організація та проведення логопедичного обстеження дітей 

дошкільного віку, аналіз його результатів та діагностика виявлених порушень в 

розвитку мовлення. 

6. Здійснення перспективного та поточного планування логопедичної 

роботи (перспективний план логопедичної роботи з групою, плани окремих 

фронтальних й індивідуальних занять) в групах закладу дошкільної освіти, в 

яких перебувають діти з порушеннями мовлення різного типу (для дітей із 

загальним недорозвитком мовлення (надалі – ЗНМ), із фонетико-фонематичним 

недорозвитком мовлення (надалі – ФФНМ), фонетичним недорозвитком 

мовлення (надалі – ФНМ). 

7. Визначення та реалізація навчально-виховних, корекційних, 

розвиткових і реабілітаційних завдань використовуючи різноманітні психолого-

педагогічні підходи з урахуванням індивідуальних і типологічних особливостей 

розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення. 



8. Навчання батьків дітей з мовленнєвими порушеннями окремим 

корекційним прийомам та добиранні адекватних методичних прийомів, які 

вони можуть використовувати в домашніх умовах.  

Зміст практики 

Робочий день здобувача вищої освіти під час проходження логопедичної 

практики в закладах дошкільної освіти триває 6 годин. Початок і закінчення 

робочого дня узгоджується з вихователями груп, з логопедом та керівництвом 

закладу дошкільної освіти і складається відповідно до графіку роботи логопеда.  

Він включає в себе 4 години щоденної освітньої роботи з вихователями у 

групах або з логопедом і решти 2-х годин до або після роботи вчителя-логопеда 

у групах з підготовки, розробки і тренування у проведенні відповідних занять. 

Протягом цих 2-х годин здобувач-практикант проводить спостереження за 

дітьми з типовим розвитком і з порушеннями мовлення, виконує окремі 

завдання практики, проводить дослідження, результати яких можна 

використати при написанні наукової статті та випускної кваліфікаційної роботи 

відповідно до індивідуального планування. Щоденний зміст виконаної роботи 

фіксується практикантом у щоденнику логопедичної практики. 

У перші дні проходження практики здобувачі вищої освіти знайомляться з 

графіком роботи закладу дошкільної освіти, розкладом занять, режимом дня 

закладу, після чого складають індивідуальні плани проходження практики та 

узгоджують їх з вихователями, вчителем-логопедом закладу і керівником 

практики від закладу вищої освіти. 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти практично 

знайомляться з різними типами закладів дошкільної освіти, у яких можуть 

перебувати діти з порушеннями мовлення різної етіології та патогенезу: з 

фонетико-фонетичним недорозвиненням мовлення, з загальним недорозвитком 

мовлення, з комплексними порушеннями, де однією із особливостей розвитку 

виступає недорозвинення мовленнєвої функції первинного або вторинного 

характеру. Під час перебування у закладі дошкільної освіти вони спостерігають 

за роботою вчителя-логопеда, вихователів дитячих груп, фахівців 

психологічного і медичного профілю, інших спеціалістів і керівників, готують 

та проводять пробні і контрольні логопедичні заняття і заняття з розвитку 

мовлення, формування уявлень про навколишній світ та заняття з формування 

початкових математичних уявлень. 

За період проходження практики здобувачі вищої освіти відвідують такі 

заняття: ознайомлення з довкіллям, розвиток мовлення, заняття з ігрової, 

трудової, образотворчої, суспільно-корисної діяльності, виховні заходи, а також 



планують та проводять такі заняття під спостереженням і керівництвом 

фахівців закладів дошкільної освіти. 

Вони працюють над виготовленням роздаткового дидактичного матеріалу, 

наочних посібників, демонстраційних матеріалів для проведення самостійних 

корекційних і освітніх занять та надають допомогу фахівцям відповідного 

профілю закладу дошкільної освіти. Також готують матеріали для проведення 

тематичних бесід з батьками, які виховують дітей з порушеннями мовлення і 

проводять з ними консультації за відповідно розробленими і підготовленими 

темами під керівництвом та у присутності вчителя-логопеда. 

Змістовий модуль 1. Навчальна діяльність. 

1. Скласти календарний план роботи практики. 

2. Скласти графік відвідування місця проходження практики. 

3. Вести щоденник спостережень. 

4. Вивчити педагогічний досвід вчителя-логопеда. 

5. Ознайомлення з педагогічною діяльністю та документацією вчителя-

логопеда. 

6.  Вивчення сучасних інноваційних логопедичних, педагогічних, 

інформаційних технологій у роботі з особами з особливими освітніми 

потребами в умовах закладів спеціальної освіти та загальної середньої 

освіти з інклюзивним навчанням, навчально-реабілітаційних, 

реабілітаційних, інклюзивно-ресурсних центрах та ін. 

7. Вивчення педагогічної, логопедичної, навчально-методичної літератури з 

теми наукового дослідження. 

8. Оформлення документації практики. 

Змістовий модуль 2. Виховна діяльність. 

1. Участь у підготовці та проведенні організаційних форм роботи з батьками 

(спільні консультації). 

2. Участь у підготовці та проведенні організаційних форм роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами (ділові-ігри, прогулянки). 

3. Здійснення просвітницької роботи серед населення з проблемних питань 

у галузі спеціальної та інклюзивної освіти.  

Змістовий модуль 3. Методична діяльність. 

1. Розроблення сучасних логопедичних, психолого-педагогічних технологій 

роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в освітньому процесі 

спеціальної та інклюзивної освіти.  

2. Розробка методичних матеріалів з теми наукового дослідження. 

 

Змістовий модуль 4. Дослідницька діяльність. 

1. Моделювання педагогічних та проблемних ситуацій під час освітнього 



процесу. 

2. Ознайомлення з організацією наукового дослідження за темою 

магістерської роботи. 

3. Вивчення специфіки планування, підготовки та проведення наукового 

дослідження. 

4. Проведення наукового дослідження з теми магістерської роботи 

(констатувальний експеримент). 

 

Форми звітності здобувачів вищої освіти про практику: 

За результатами виробничої педагогічної практики студенти подають таку 

робочу документацію: 

• індивідуальний план-графік практики;  

• щоденник спостережень за період практики; 

• фото- та відео- матеріали. 

Індивідуальний план-графік практики передбачає види робіт, кількість 

годин, терміни їх виконання (заплановані дати початку і закінчення роботи), 

місце проходження практики, характеристику очікуваних результатів. 

Щоденник є обов’язковою складовою робочої документації. Структура 

його оформлення і записів у ньому наступна: титульний аркуш, який містить 

відомості про студента, назва практики, відомості про місце проходження 

практики із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та посади керівника; 

щоденні записи, що включають дату, зміст і обсяг роботи, зауваження та 

пропозиції практиканта. 

(Для здобувачів, які проходять практику за місцем проживання або 

працевлаштування – обов’язковий відеозвіт та фото матеріали) 

Звітна документація: 

1. Характеристика про роботу здобувачів вищої освіти (завіряється 

керівником установи бази практики). 

2. Звіт студента про практику, який повинен мати чітку структуру.  

Письмовий звіт здобувача про проходження виробничої педагогічної 

практики (має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, мати висновки і 

пропозиції) (за підписами студента-практиканта та керівника практики). 



Робоча та звітна документація з практики, здається здобувачами-

практикантами на перевірку упродовж трьох днів після закінчення практики 

груповому керівнику, який призначає дату проведення підсумкової 

конференції. На захисті практики заслуховуються звіти здобувачів, 

обговорюються результати, дається оцінка роботи кожного здобувача, яка 

охоплює всі напрями його діяльності під час практики. 

Здобувачі, які працюють за фахом і місце роботи відповідає вимогам програми 

практик на захист надають свою робочу документацію (із наступним її поверненням). 

 

Розподіл балів для оцінювання практики 

№ 

п/п 
Вид роботи Мах кількість балів 

1. Участь у настановній та підсумковій конференціях 20 

2. 
Індивідуальний план роботи студента-практиканта, 

затверджений керівником на період практики 
20 

3. Щоденник практики 20 

4. 
Письмовий звіт студента про 

проходження виробничої  педагогічної практики 
20 

5. Фото-, відео- матеріали про проходження практики 20 

  Загальна кількість балів 100 

 

Вид підсумкового контролю – екзамен 

 

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

(заклади загальної середньої освіти) 

(ІІ курс, 3семестр, 9 кредитів,6 тижнів) 

Програму практики укладено відповідно до навчального плану зі 

спеціальності 016 Спеціальна освіта і розрахована для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної/заочної форм навчання (впродовж 6 

тижнів) на базі закладів загальної середньої освіти. 

Метою практичної підготовки здобувачів вищої освіти є: формування 

мотиваційної та діяльнісної складової готовності до здійснення професійної 

діяльності, що досягається через: аналіз здобувачами вищої освіти 

логопедичної документації, відвідування логопедичних занять (фронтальних, 

індивідуальних) та їх подальший аналіз; організацію, планування і проведення 

логокорекційної роботи з дітьми з порушеннями мовлення під керівництвом 

вчителя-логопеда та заступника директора з навчальної роботи, проведення 

контрольних корекційних занять, виконання завдань щодо логопедичних 



обстежень, виготовлення дидактичного матеріалу для логопедичної роботи; а 

також через спостереження за освітньо-виховним процесом у закладі та 

включенням в організацію та проведення цього процесу. 

Завдання практики: 

1. Ознайомлення зі структурою освітнього закладу і характером навчання 

в ньому дітей з порушеннями мовлення, з графіком роботи логопедичного 

кабінету чи пункту, з логопедичною документацією. 

2. Складання індивідуального плану проходження практики і узгодження 

його з вчителем-логопедом та керівником практики від закладу вищої освіти. 

3. Ознайомлення з метою, змістом та завданнями роботи вчителя-

логопеда в закладі освіти. 

4. Спостереження за діяльністю дітей з порушеннями мовлення на 

логопедичних заняттях, в позаурочний час, на освітніх заняттях. 

5. Проведення логопедичних обстежень, занять та заповнення 

мовленнєвих карток. 

6. Ведення щоденника логопедичної практики з відповідними записами. 

7. Надання практичної допомоги вчителям-логопедам в організації 

логопедичних занять, підготовці дидактичних матеріалів тощо. 

12. Виконання завдань згідно тем випускних кваліфікаційних робіт. 

Зміст практики 

Робочий день здобувача вищої освіти під час проходження цього виду 

практики триває 6 годин. Початок і закінчення робочого дня узгоджується з 

вчителями класів, за якими закріплюються практиканти, з вчителем-логопедом 

та керівництвом закладу загальної середньої освіти і складається відповідно до 

графіку роботи вчителя-логопеда. 

Впродовж робочого дня здобувач-практикант проводить 4 години 

щоденної освітньої роботи з вчителями у класах або з вчителем-логопедом та 

ще 2 години до або після роботи вчителя-логопеда з підготовки, розробки і 

тренування у проведенні відповідних логопедичних або інших занять. 

Протягом цих двох годин здобувач-практикант проводить спостереження за 

учнями з типовим розвитком і з порушеннями мовлення, виконує окремі 

завдання практики, проводить дослідження, які можна використовувати у 

процесі написання випускної кваліфікаційної роботи відповідно до 

індивідуального планування. 

Щоденний зміст виконаної роботи фіксується практикантом у щоденнику 

практики. Здобувачі-практиканти розподіляються по базових закладах загальної 

середньої освіти з урахуванням кількості класів у кількості не більше 3-х осіб. 

У перші дні проходження практики здобувачі вищої освіти знайомляться 

з графіком роботи закладу загальної середньої освіти, розкладом уроків, 

режимними моментами, після чого складають індивідуальні плани 

проходження практики і узгоджують їх з вчителями, вчителем-логопедом, 



керівництвом закладу, в якому вони перебувають і керівником практики від 

закладу вищої освіти. 

Під час проходження практики здобувачі вищої освіти практично 

знайомляться з різними типами закладів загальної середньої освіти, у яких 

можуть перебувати діти з порушеннями мовлення різної етіології та патогенезу: 

з фонетико-фонетичним недорозвиненням мовлення, з  загальним 

недорозвитком мовлення, з комплексними порушеннями тощо, де однією із 

особливостей розвитку виступає недорозвинення мовленнєвої функції 

первинного або вторинного характеру. Під час перебування у закладі вони 

спостерігають за роботою вчителя-логопеда, вчителів під час проведення 

уроків. 

За період проходження практики здобувачі вищої освіти відвідують всі 

уроки, які проводяться в молодших класах, а також заняття розвитку мовлення, 

заняття з ігрової, трудової, образотворчої, суспільно-корисної діяльності, 

виховні заходи, планують та проводять такі заняття під спостереженням і 

керівництвом вчителів закладу. Вони працюють над виготовленням 

роздаткового дидактичного матеріалу, демонстраційних матеріалів для 

проведення  самостійних уроків і корекційних логопедичних занять та надають 

іншу необхідну допомогу фахівцям закладу. Також готують матеріали для 

проведення тематичних бесід з батьками, які виховують дітей з порушеннями 

мовлення і проводять з ними консультації за відповідно розробленими і 

підготовленими темами під керівництвом та у присутності вчителя-логопеда. 

 

Зміст виробничої практики складається з чотирьох змістових модулів 

Змістовий модуль 1. Навчальна діяльність 

1. Скласти календарний план роботи. 

2. Скласти графік відвідування місця проходження практики. 

3. Вчитися моделювати та управляти освітнім процесом. 

4. Вести щоденник спостережень. 

5. Оформити магістерську роботу. 

6. Оформити документацію практики. 

 

Змістовий модуль 2. Виховна діяльність 

1. Підготовка та проведення організаційних форм роботи з батьками 

(тренінги, ділові ігри). 

2. Підготовка та проведення організаційних форм роботи з 

педагогічними працівниками (дискусії, майстер-класи, навчально-методичні 

семінари, конференції). 

3. Підготовка та проведення організаційних форм роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами (вирішення проблемних ситуацій під час 

освітнього процесу). 

4.  Здійснення просвітницької роботи серед населення з проблемних 

питань спеціальної та інклюзивної освіти.  

 



Змістовий модуль 3. Методична діяльність. 

1. Розроблення методичних рекомендацій з теми наукового 

дослідження. 

2. Підготовка наукової доповіді та презентації за матеріалами 

магістерської роботи. 

3. Підготовка тез за матеріалами магістерської роботи до 

студентського наукового збірника. 

 

Змістовий модуль 4. Дослідницька діяльність. 

1. Впровадження та перевірка ефективності сучасних логопедичних, 

психолого-педагогічних технологій роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами в освітній процес спеціальної та інклюзивної освіти. 

2. Оцінка проведення уроків/занять в умовах спеціальної та 

інклюзивної освіти. 

3. Проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, розроблення рекомендацій щодо 

програми розвитку, навчання, виховання, реабілітації та особливостей 

організації психолого-педагогічної допомоги відповідно до потенційних 

можливостей психофізичного розвитку дитини. 

4. Здійснення комплексного корекційного, психолого-педагогічного, 

супроводу дітей з особливими освітніми потребами у закладах дошкільної, 

загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням, інклюзивно-ресурсних 

центрах. 

5. Професійне співробітництво різнопрофільних фахівців в умовах 

спеціальної освіти та інклюзивного навчання. 

6. Проведення наукового дослідження з теми магістерської роботи 

(формувальний експеримент). 

7. Формування уміння вести наукову дискусію. 

8. Оформлення магістерської роботи. 

 

Форми звітності здобувачів вищої освіти про практику: 

За результатами виробничої педагогічної практики студенти подають таку 

робочу документацію: 

• індивідуальний план-графік практики;  

• щоденник спостережень за період практики; 

• фото- та відео- матеріали (з дозволу батьків). 

Індивідуальний план-графік практики передбачає види робіт, кількість 

годин, терміни їх виконання (заплановані дати початку і закінчення роботи), 

місце проходження практики, характеристику очікуваних результатів. 

Щоденник є обов’язковою складовою робочої документації. Структура 

його оформлення і записів у ньому наступна: титульний аркуш, який містить 



відомості про студента, назва практики, відомості про місце проходження 

практики із зазначенням прізвища, імені, по-батькові та посади керівника; 

щоденні записи, що включають дату, зміст і обсяг роботи, зауваження та 

пропозиції практиканта. 

(Для здобувачів, які проходять практику за місцем проживання або 

працевлаштування – обов’язковий відеозвіт та фото матеріали) 

Звітна документація: 

1. Характеристика про роботу здобувачів вищої освіти (завіряється 

керівником установи бази практики). 

2. Звіт студента про практику, який повинен мати чітку структуру.  

Письмовий звіт здобувача про проходження виробничої педагогічної 

практики (має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, мати висновки і 

пропозиції) (за підписами студента-практиканта та керівника практики). 

Робоча та звітна документація з практики, здається здобувачами-

практикантами на перевірку упродовж трьох днів після закінчення практики 

груповому керівнику, який призначає дату проведення підсумкової 

конференції. На захисті практики заслуховуються звіти здобувачів, 

обговорюються результати, дається оцінка роботи кожного здобувача, яка 

охоплює всі напрями його діяльності під час практики. 

Здобувачі, які працюють за фахом і місце роботи відповідає вимогам програми практик 

на захист надають свою робочу документацію (із наступним її поверненням). 

 

Розподіл балів для оцінювання практики 

№ 

п/п 
Вид роботи Мах кількість балів 

1. Участь у настановній та підсумковій конференціях 20 

2. 
Індивідуальний план роботи студента-практиканта, 

затверджений керівником на період практики 
20 

3. Щоденник практики 20 

4. 
Письмовий звіт студента про 

проходження виробничої  педагогічної практики 
20 

5. Фото-, відео- матеріали про проходження практики 20 

  Загальна кількість балів 100 

Вид підсумкового контролю – екзамен 
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