
Гуманістично спрямоване реформування національної системи вищої 

освіти актуалізує необхідність якнайбільшого сприяння гармонійному 

професійному та особистісному зростанню майбутніх фахівців, що висуває 

особливі вимоги до їхньої практичної підготовки. На психолого-педагогічному 

факультеті Полтавського національного педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка здійснюється підготовка фахівців з таких спеціальностей: 

Педагогічні спеціальності: 

-початкова освіта, 

-дошкільна освіта, 

-спеціальна освіта, 

-середня освіта (музичне мистецтво), 

-середня освіта (хореографія), 

-середня освіта (образотворче мистецтво), 

Непедагогічні спеціальності: 

-мистецтво (хореографія), 

-психологія, 

-соціальна робота. 

Метою проведення всіх практик є актуалізація та систематизація 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок студентів щодо організації 

навчально-виховного процесу у закладах освіти та організації системи роботи у 

медичних, соціальних, культурологічних установах. Практика служить засобом 

перевірки готовності студентів до самостійної навчально-методичної, наукової 

та виховної роботи на робочому місці відповідно до спеціальності. Вона 

відіграє системоутворюючу роль у формуванні творчої особистості 

майбутнього спеціаліста. Практика має великі можливості для формування у 

студентів творчого ставлення до своєї професійної діяльності, визначення 

ступеня професійної здатності та рівня педагогічної спрямованості. 

Діяльність студентів у період навчальної та виробничої практик є аналогом 

професійної діяльності вчителя, вихователя дошкільного закладу, психолога, 

соціального працівника, дефектолога (логопеда), хореографа, вчителя 

музичного, образотворчого, хореографічного мистецтва, що здійснюється в 

реальних умовах роботи закладів різного типу. Студенти мають можливість 

закріпили набуті в університеті теоретичні знання у вигляді практичних 

навичок, сформувати загальні та фахові компетентності, набути певного 



досвіду роботи в колективі та показати свій рівень теоретичної підготовки, 

застосовувати знання шкільних програм і підручників для організації і 

здійснення навчально-пізнавального процесу школярів, нормативних 

документів інших закладів, уміння використовувати інноваційні та 

інформаційно-комунікаційні технології навчання. 

Зазначимо, що специфікою проведення практик є велика кількість 

спеціальностей, які представлені на факультеті, відповідно зміст кожної 

практики відображає специфіку підготовки студента з тієї чи іншої 

спеціальності. Крім цього виникає необхідність підбору тих баз практик, які 

дають змогу зреалізувати зміст практики відповідно до спеціальності. Тому 

можемо констатувати, що базами практики є заклади освіти, медицини, 

культури, соціальної сфери. Розкриємо це. 

Для проходження практик передбачені такі бази практик: 

- Початкова освіта – заклади загальної середньої освіти, навчально-

виховні комплекси, дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; 

- Дошкільна освіта – заклади дошкільної освіти, навчально-виховні 

комплекси; 

- Середня освіта (Музичне мистецтво) – заклади загальної середньої 

освіти, дитячі музичні школи, школи естетичного спрямування, заклади 

дошкільної освіти, будинку культури, дитячі заклади оздоровлення та 

відпочинку; 

- Середня освіта (Образотворче мистецтво) – заклади загальної 

середньої освіти; позашкільні заклади (де здійснюється допрофесійна 

мистецька освіта, серед них: 

-профільні заклади, зокрема художні школи, школи мистецтв, 

-комплексні заклади (центри, палаци та будинки творчості школярів, в 

яких функціонують мистецькі гуртки, студії, майстерні, театри, музеї); 

-мистецькі утворення (товариства та об’єднання, клуби, окремі творчі 

колективи) 

-дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; 

- Середня освіта (Хореографія) – заклади загальної середньої освіти, 

школи мистецтв, дитячі музичні школи, будинки культури, дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку; 



- Мистецтво (Хореографія) – будинки культури, дитячі музичні школи, 

школи мистецтв, школи естетичного виховання, театри, дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку; 

- Дефектологія (логопедія) – спеціальні освітні заклади (спеціальні 

навчально-виховні комплекси, спеціальні школи та заклади дошкільної освіти), 

навчально-реабілітаційні центри, психоневрологічні диспансери, інклюзивно-

ресурсні центри; дитячі заклади оздоровлення та відпочинку; 

- Психологія – заклади дошкільної освіти, заклади загальної середньої 

освіти; спеціалізовані навчальні заклади для дітей з вадами розвитку; заклади 

освіти (дошкільні та загальноосвітні) з інклюзивною освітою; інтернатні 

заклади спеціалізованого типу; медичні заклади (психіатрична лікарня); 

психоневрологічні будинки-інтернати; районні та міські психологічні, 

соціальні, психіатричні служби; наркологічні, юридичні та кримінологічні 

служби; соціальні центри; громадські благодійні організації соціально-

реабілітаційного спрямування; заклади вищої освіти, дитячі заклади 

оздоровлення та відпочинку; 

- Соціальна робота – соціальні центри, громадські та благодійні 

організації, територіальні реабілітаційні центри. 

Зміст практик, напрями і форми діяльності студентів-практикантів 

розробляють випускові кафедри, що відображається у відповідних нормативно-

правових, навчальних та методичних матеріалах. 


