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№ Завдання  Результат Дата 

виконання 

Оцінка, 

пропозиції та 

зауваження 

керівника 

1 Планування 

викладацької 

діяльності, 

підбір 

матеріалу  

Ознайомлась з 

підручниками, 

посібниками, науковими 

статтями за темою 

наукового дослідження, за 

темами дисциплін, які 

плануються до 

викладання. 

Листопад 

2018 

 

2 Ознайомлення 

з навчально-

методичним 

забезпеченням 

Ознайомлась з робочими 

програмами, силабусами 

освітніх компонентів 

«Корекційна педагогіка», 

«Організація управління в 

початковій школі»,  

«Педагогічні технології в 

початковій школі».  

Протягом 

лютого 2019-

листопада 

2020 

 

3 Розробка та 

проведення 

тренувальних 

занять  

Розроблено конспект та 

проведено два практичні 

заняття з дисципліни 

«Організація і управління 

в початковій школі» на 

Лютий 2019  



ОКР «Бакалавр», у 4 

семестрі за спеціальністю 

«013 Початкова освіта» за 

тематикою: нормативно-

правова база України з 

врахуванням 

антибулінгової 

діяльності; демократія під 

час комунікації в 

освітньому середовищі; 

якості демократичного 

педагога; стратегії 

вирішення конфліктів; 

демократичні процеси в 

освітній діяльності 

закладів освіти; інклюзія 

в освітньому середовищі. 

4 Розробка та 

проведення 

тренувальних 

занять 

Розроблено конспект та 

проведено  практичне 

заняття з дисципліни 

«Педагогічні технології в 

початковій школі» на 

ОКР «Бакалавр», у 8 

семестрі за спеціальністю 

«013 Початкова освіта» за 

тематикою: унікальність 

особистості та способи 

комунікації; громадянська 

свідомість молоді; 

міжкультурна 

комунікація.  

Лютий 2019  

5 Розробка та 

проведення 

тренувальних 

занять 

Розроблено конспект та 

проведено  практичне 

заняття з дисципліни 

«Корекційна педагогіка» 

на ОКР «Магістр», у 2 

семестрі за спеціальністю 

«013 Початкова освіта» за 

тематикою: становлення 

громадянської свідомості 

з врахуванням цінностей 

демократії; демократична 

школа; впровадження 

елементів громадянської 

освіти у дисципліни 

початкової школи; 

Березень 2019  



комплекс знань, умінь і 

навичок, які необхідні 

при формуванні 

громадянської 

компетентності. 

6 Розробка та 

проведення 

тренінгів для 

вчителів 

початкової 

школи  

Розроблено конспект 

тренінгу «Громадянська 

відповідальність» для 

вчителів початкової 

школи у місті Києві. 

Проведено заняття у 

школах №256, №304, 

№31, №3,   міста Києва, 

НВК «Оболонь».  

Жовтень 2019   

7 Участь у 

засіданні 

кафедри 

Взяла участь в засіданні 

кафедри педагогіки і 

методики початкового 

навчання (обговоренні 

впровадження досвіду 

участі в міжнародному  

проекті «Developing 

democracy education in 

Ukraine, Norway and 

Palestine», 

акредитаційного процесу 

освітніх програм). 

Березень 2020  

8 Участь в 

засіданні 

круглого 

столу 

Взяла участь в засіданні 

круглого столу 

«Акредитація освітніх 

програм за спеціальністю 

«013 Початкова освіта». 

Жовтень 2020  

9 Підготовка 

ІНДЗ та 

проведення 

опитування 

Розроблено зміст 

опитувальника «Розвиток 

громадянської 

компетентності» та 

проведено анкетування 

серед студентів 

спеціальності «013 

Початкова освіта» НПУ 

імені М.П. Драгоманова, 

УДПУ імені П.Тичини, 

ЧНУ імені 

Б.Хмельницького, ПНУ 

імені В.Стефаника. 

Листопад 

2020 

 

6 Розробка та 

проведення 

Розроблено конспекти для 

проведення чотирьох 

Листопад 

2020 

 



залікових 

аудиторних 

занять 

аудиторних занять з 

дисципліни «Корекційна 

педагогіка» на ОКР 

«Бакалавр» у 8 семестрі за 

спеціальністю «013 

Початкова освіта» за 

наступною тематикою: 

права та обов’язки 

громадян; демократія в 

освіті; демократична 

система управління в 

закладі освіти; структура 

громадянської 

компетентності; 

впровадження 

громадянської освіти в 

дисципліни початкової 

освіти; інклюзія в 

освітньому середовищі; 

конфлікти в початковій 

школі та протидія 

конфліктам; булінг: 

способи виявлення та 

механізм дії. 

10 Розробка 

круглого 

столу 

«демократія в 

освітньому 

процесі»  

Розроблено план та 

проведено обговорення в 

межах круглого столу із 

студентами групи 1Б в 

процесі викладання 

дисципліни «Іноземна 

мова» за тематикою: 

впровадження 

демократичних процедур, 

елементів громадянської 

освіти в освітню 

діяльність з врахуванням 

міжнародного досвіду та 

наявної законодавчої бази 

України.  

Листопад 

2020 

 

 

Основні підсумки практики: За час проходження виробничої 

(асистентської) практики Цихмейструк О.М. ознайомилась з процесом 

планування викладацької діяльності та підготовкою до занять. Ознайомилась з 

системою навчання, оцінювання, робочими програмами навчальних дисциплін, 

відповідними підручниками, посібниками, методичними рекомендаціями та 



електронними ресурсами. Було проведено 9 аудиторних занять відповідно до 

розкладу на ОКР «Бакалавр» та «Магістр». Упродовж практики брала участь у 

засіданні кафедри, засіданні круглого столу. Проведено опитування студентів 

для визначення рівня ознайомлення студентів з демократичними процесами, 

структурою громадянської компетентності, впровадженням громадянської 

освіти в освітній процес та здатностей здійснювати педагогічну діяльність з 

врахуванням громадянських цінностей.  

Загальний відгук керівника практики (з рекомендованою оцінкою за 

100-бальною шкалою): 

 

 

 


