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Практична підготовка педагогів 

професійного навчання

Навчальний план 2017 н.р.

Зміст практичної підготовки Кредити ECTS

Вступ до спеціальності (тренінг-курс) 3

Навчальна практика 4

Виробнича практика 6

Педагогічна практика 6

Підготовка та захист бакалаврської 

дипломної роботи
4

23



Розроблено наскрізну програму 

практики

Тип практики
Курс, 

семестр

Триваліст

ь

Обсяг 

(креди

тів 

ECTS)

Обсяг 

(навча

льних 

годин)

Навчальна практика
ІІІ курс 

6 семестр 
2 тижні 4 120

Виробнича практика
IV курс 

7 семестр 
4 тижні 6 180

Педагогічна практика
IV курс

8 семестр
4 тижні 6 180

РАЗОМ 10 тижнів 16 480



Мета практики

•комплексна реалізація здобутих 
професійних компетентностей в умовах 
реальної економічної та педагогічної 
діяльності



Структура практики

Види практики
Семест

р

Триваліст

ь, тижні
ECTS

Годин

и

Навчальна практика(у професійних

закладах освіти / коледжах)
6 2 4 120

Виробнича практика

(в компаніях)
7 4 6 180

Педагогічна практика (у професійних

закладах освіти / коледжах)
8 4 6 180

Разом - 10 16 480



Структура наскрізної програми практики

3 етап - педагогічна практика

Дидактична розробка та апробація навчальної теми 
у  закладі освіти

2 етап - виробнича практика

Вивчення практичного досвіду економічної діяльності 
та актуальних освітніх запитів

1 етап - навчальна практика

Аналіз та оцінка професійно-педагогічної діяльності 
у закладах освіти 



Цілі навчальної практики

• ознайомлення студентів з 
особливостями професійно-педагогічної 
діяльності, конкретними умовами 
професійно-педагогічної діяльності у 
закладах освіти

• формування навичок критичного аналізу 
навчальних закладів різних типів, змісту, 
форм, методів та засобів викладацької 
діяльності



Цілі виробничої практики

• набуття студентами практичного досвіду 
економічної діяльності

• закріплення й поглиблення знань з теоретико-
методичних аспектів функціонування 
господарюючих суб’єктів

• ознайомлення з конкретними 
функціональними обов'язками фахівців–
економістів

• визначення актуальних освітніх потреб та 
практичних запитів до навчання



Цілі педагогічної практики

• здійснення методичної розробки 
навчальної теми з урахуванням 
психологічних особливостей контингенту 
навчання 

• інтеграція складових педагогічної 
підготовки у досвід професійної 
викладацької діяльності в реальних 
умовах навчального процесу

• розвиток навичок спілкування та вмінь 
встановлювати психологічний контакт з 
учасниками педагогічного процесу



Портфоліо результатів практики

• Цілісна сукупність матеріалів, розроблених та 

здобутих студентом у процесі проходження 

різних видів практик: щоденники практики, 

звіти про проходження різних видів практики, 

відгуки керівників, фото і відеоматеріали, 

дидактичні розробки тощо, що можуть свідчити 

про набуті компетентності студента та 

використовуватись для подальшого 

працевлаштування за фахом



Педагогічна практика студентів 3 курсу, 

спеціальність “Професійна освіта 

(економіка)”



Економічний коледж ДВНЗ КНЕУ



Економічний коледж ДВНЗ КНЕУ



Економічний коледж ДВНЗ КНЕУ



Коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ КНЕУ



Коледж інформаційних систем і 

технологій ДВНЗ КНЕУ



Коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування НАУ



Коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування НАУ



Навчально-науковий центр професійно-

технічної освіти НАНП України



Навчально-науковий центр професійно-

технічної освіти НАНП України



Ірпінський державний коледж економіки 

та права



Ірпінський державний коледж економіки 

та права



ДЯКУЄМО!


