
 

 



 

 

 



1. Опис  

Найменування показників Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

Денна Заочна 

Вид дисципліни обов’язкова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів/годин 1,5/45 

Курс 4 - 

Семестр 8 - 

Кількість модулів 3 

Обсяг кредитів 1,5 - 

Обсяг годин, в тому числі: 45 - 

Модульний контроль - - 

Семестровий контроль - - 

Самостійна робота - - 

Форма семестрового контролю залік - 

 

2.Мета та завдання  

Метою виробничої практики є оволодіння студентами сучасними 

методами та формами організації та проведення занять з предмета «Захист 

Вітчизни» у загальноосвітніх закладах освіти, під час проведення військово-

патріотичних гуртків, секцій, виховних заходів, формування в них 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання інтересу до 

професії, потреби систематично поновлювати свої знання і творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності, вивчення та використання передового 

й новаторського досвіду.  

Завдання практики:  

В ході практики формуються компетенції: 

1. Здатність вивчити практичний досвід організації та проведення занять з 

предмета «Захист Вітчизни», гуртків, секцій, військово-патріотичних заходів. 

2. Здатність планувати роботу фахівців в галузі військово-патріотичної 

роботи. 

3. Здатність до оформлення відповідної документації. 

4. Здатність до використання матеріально-технічної бази закладу освіти. 

5. Здатність до володіння творчим, дослідницьким підходом до 

професійної діяльності у військово-патріотичній роботі. 

6. Здатність визначати рівень підготовки осіб, які займаються. 

7. Здатність використовувати передовий досвід роботи фахівців з 

військово-патріотичної роботи. 

Результати навчання:За підсумками виробничої практики студент здатен: 

визначати особливості організації та планування роботи в закладі освіти; знати 



правила оформлення відповідної документації; використовувати матеріально-

технічне забезпечення закладу освіти; використовувати засоби, які застосовує 

заклад у своїй роботі, різні форми з національної військово-патріотичної 

роботи,  форми і методи оцінювання, передовий досвід роботи фахівців 

військово-патріотичного виховання. 

Здатен: 

–  володіти навичками планування роботи фахівця з військово-

патріотичної виховання (вчителя, керівника гуртка, секції) з урахуванням 

конкретних умов; 

–  вести документацію діяльності фахівця з визначеного напрямку; 

–  вміти аналізувати основні види діяльності; 

– надавати практичну допомогу фахівцям в проведенні занять з предмета, 

військово-патріотичних заходів  на базах практики; 

– складати плани-конспекти з масових, групових та індивідуальних 

занять; 

–  планувати зміст занять згідно матеріально-технічного оснащення; 

– підготувати місце для занять та заходів, інвентар і обладнання 

відповідно до завдань заняття; 

– вміти оцінювати осі, що навчаються на заняттях;  

– вести щоденник спостереження; 

– визначати рівень підготовки осіб, які займаються; 

– працювати з навчально-методичною літературою, представленою у 

закладах освіти. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

N  

п/п 

 
НАВЧАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

 

обсяг 

год. 

Вид звітного документу 

 

Змістовий модуль 1. Організаційна та ознайомча робота 

1.1. Участь студентів в установчій 

конференції 

3 Щоденник 

 

1.2 Складання індивідуального плану 

роботи. 

3 Індивідуальний план  

1.3 Захист виробничої практики на 

звітній конференції. 

3 Звіт про практику, папка з 

документами 

1.4 Бесіда з керівництвом  закладу 3 Щоденник 

1.5 Підготовка звітної документації. 

 

3 
Щоденник 

Разом за змістовим модулем 1. 15  

Змістовий модуль 2. Навчально – методична робота 



2.1. Складання щоденника, 

індивідуального плану практики та їх 

узгодження з керівником. 

3 

Щоденник 

2.2. Розробка план-конспектів занять. 

Вивчення документів планування та 

обліку роботи. 

3 
План-конспект заняття 

План 

2.3. Самостійне проведення занять за 

вибором 

5 

 Щоденник 

2.4. Спостереження за особами, які 

навчаються і складання протоколів 

спостереження 

Підготовка звітної документації щодо 

проведення практики 

4 Щоденник 

 

Разом за змістовим модулем 2. 15  

Змістовий модуль 3. Навчально-виховна та науково-дослідна робота 

3.1. Проведення бесід військово-

патріотичної тематики. 

5 
Щоденник 

3.2.  Проведення занять (самостійно) 

Оцінювання учнів, вихованців гуртка, 

секції 

5 

План-конспект заняття 

3.3. Складання бібліографічного списку 

наукової та методичної літератури, 

що є в закладі. 

Розробка презентації. 

Підведення підсумків практики. 

Оформлення звіту 

5 

 

Разом за змістовим модулем 3. 

 

 

 

15 

 

РАЗОМ: 45  
 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

Змістовий модуль 1. Організаційна та ознайомча робота 

1. Участь студентів в установчій та підсумковій конференціях. 

2. Ознайомлення з умовами роботи бази практики. 

3. Ознайомлення з технікою безпеки на заняттях. 

4. Проведення бесіди з керівництвом бази практики. 

5. Ознайомлення та вивчення  документів планування та обліку 

роботи. 

6. Підготовка звітної документації. 

 



Змістовий модуль 2. Навчально-методична робота 

 

1. Спостереження та аналіз занять, що проводять фахівців предмета 

«Захист Вітчизни, військово-патріотичного виховання. 

2. Розробка план-конспектів за темами програми «Захист Вітчизни» 

3. Аналіз занять, які проводять предмета «Захист Вітчизни, військово-

патріотичного виховання. 

4. Самостійне проведення занять за вибором. 

5. Спостереження за особами, які займаються на заняттях і складання 

протоколів спостереження. 

 

Змістовий модуль 3. Навчально-виховна та науково-дослідна робота 

 

1. Проведення бесід, дискусій військово-патріотичної спрямованості. 

2. Допомога в організації та проведені планових заходів. 

3. Проведення занять (в якості помічника вчителя, керівника гуртка, 

секції). 

4. Проведення занять (самостійно). 

5. Складання бібліографічного списку наукової та методичної літератури, 

що є в закладі. Розробка презентації. Підведення підсумків практики. 

Складання звіту. 

 
 

6. Контроль навчальних досягнень 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

№ Вид діяльності Кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць до 

розрахунку 

Всього  

1. Відвідування бази 

практики 

1 10 10 

2. Написання 

індивідуального плану 

роботи 

10 1 10 

3. Ведення щоденника 

практики 
10 1 10 

4. Написання план-

конспектів з тем 

предмета «Захист 

Вітчизни» (програми 

військово-патріотичних 

заходів) 

5 10 50 

5. Проведення занять (в 

якості помічника, 

самостійно)  

5 5 25 



6. Ознайомлення з 

основними принципами 

військово-патріотичної 

роботи закладу та 

представлення їх у 

вигляді презентації на 

звітній конференції 

10 3 30 

7. Участь у проведенні 

військово-патріотичного 

заходу (документація, 

організація), 

представити їх у вигляді 

презентації на звітній 

конференції 

15 1 15 

8. Ведення протоколів 

педагогічних 

спостережень 

5 3 15 

9. Звіт і захист практики 20 1 20 

Максимальна кількість балів: 185 

185:100=1,85 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та критерії оцінювання 

1. Написання індивідуального плану роботи, звіту 

2. Ведення щоденника практики  

3. Оцінювання осіб, що займаються 

 

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання - 

немає 

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання 

Форма контролю — залік. 

 

Звітна документація з практики 

1. Щоденник практиканта.  

2. Індивідуальний план роботи на 4 тижні. 

3. Програми занять, заходів.  

4. Звіт про проходження практики. 

 

 

 

 

 

 



6.5. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість 

балів 

ВідмінноЗнання, виконання в повному обсязі з незначною 

кількістю (1-2) несуттєвих помилок (вищий рівень) 

90-100 

Дуже добреЗнання, виконання в повному обсязі зі значною 

кількістю (3-4) несуттєвих помилок  (вище середнього рівень) 

82-89 

ДобреЗнання, виконання в неповному обсязі з незначною кількістю 

(1-2) суттєвих помилок (середній рівень) 

75-81 

ЗадовільноЗнання, виконання в неповному обсязі зі значною 

кількістю (3-5) суттєвих помилок/недоліків (нижче середнього 

рівень) 

69-74 

ДостатньоЗнання, виконання в неповному обсязі, але є достатніми 

і  задовольняють  мінімальні вимоги результатів навчання  (нижче 

середнього рівень) 

60-68 

НезадовільноЗнання, виконання недостатні і не задовольняють  

мінімальні вимоги результатів навчання з можливістю повторного 

складання модулю (низький рівень) 

35-59 

НезадовільноЗ обов'язковим повторним курсом модуля (знання, 

вміння відсутні) 

1-34 

 

7. Підсумки практики 

1. Підсумки практики підбиваються на звітній конференції 

студентів. 

2. Присутність всіх студентів та методистів обов’язкова. 

3. Студенти та керівники практики готують звіт, де висвітлюють 

підсумки проходження виробничої практики, її значення та пропозиції. 

4. Результати виробничої практики відображаються в отриманні 

студентами заліку, який враховує оцінки з усіх видів роботи. 

8. Рекомендованіджерела 

 

Основна: 

1. Бака М.М. Захист Вітчизни / М.М. Бака, Ю.О. Квашньов, А.О.Литвиненко. 

– Київ: Вежа, 2016. – 448 с. 

2. Квашньов Ю.В.. Допризовна підготовка / Ю.О. Квашньов, Я.І. 

Конотопенко, М.І. Томчук. – Київ: Вежа, 2014. – 416 с. 

 

Додаткова: 

1. Ганс фон Дах. Техніка бою: основи / Ганс фон Дах. – Львів: 

«Астролябія», 2015. – 160 с. 

2. Паутов В.А. Справочник туриста / В.А. Паутов. – М.: РИПОЛ 

КЛАССИК, 20013. – С. 340-370. 
 


