




1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Спеціальність 101 Екологія 

ОНП «Екологія» 

 

денна форма навчання заочна форма навчання вечірня форма навчання 

Рік підготовки: 

2-й 2-й  

Семестр 

4-й 4-й  

Кількість тижнів 

15 2  

Загальна кількість годин / кредитів 

90 / 3 90 / 3  

Робочий (на підприємстві ) час практиканта  (години) 

30 18  

Самостійна  робота (години) 

60 72  

Вид контролю:  диференційний залік 

 

Орієнтовні бази практики: Дніпровський національний університет імені Олеся 

Гончара, заклади вищої освіти. 

Обов’язки та права здобувача вищої освіти: 

- Підпорядковується Правилам внутріщнього розпорядку ЗВО, розпорядженням 

адміністрації та керівника викладацької практики. 

- Перед початком проходження викладацької практики мають пройти обов’язковий 

інструктаж з охорони праці та техніки безпеки. 

- Має право з усіх питань, які виникають під час проходження практики, звертатись 

до керівника практики або завідувача кафедри, вносити пропозиції з удосконалення 

організації викладацької практики. 

- Під час проходження викладацької практики за попередньою домовленістю має 

право на відвідування навчальних занять провідних фахівців ЗВО з метою вмвчення 

методик викладання, знайомства з передовим викладацьким досвідом. 

- Має право у присутності керівника практики на проведення різних за формою та 

видами занять з навчальних дисциплін та впровадження в освітній процес інноваційних 

освітніх технологій та авторських методик. 

- Має право на вироблення індивідуального стилю організації педагогічної 

взаємодії та пізнавальної діяльності студентів, керівництво науковими студентськими 

дослідженнями. 

- Зобов’язаний заповнювати щоденник практики. 

Обов’язки керівника практики: 

- Забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів викладацької 

практики. 

- Добирає тематику занять та навчальні групи для проведення викладацької 

практики. 

- Контролює роботу здобувача вищої освіти, відвідування занять та інші види його 

роботи, приймає заходи щодо ліквідації недоліків в організації практики. 

- За результатами звіту здобувача вищої освіти, виставляє оцінку у відомості обліку 

успішності та індивідуальному плані роботи здобувача. 



2. Мета  практики 

 

Метою практики являється практичне опанування здобувачами закономірностей і 

процесів навчання, виховання та розвитку студентів у процесі викладання природничих 

дисциплін у вищих навчальних закладах. Реалізація теоретичних знань з різних 

професійних дисциплін у різноманітних практичних формах і видах навчально-виховної 

роботи зі студентами. 

 

Завданнями дисципліни являються: 

-закріплення педагогічних навичок, вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих 

навчальних закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі 

під час виконання функцій викладача; 

-поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і психолого-педагогічних 

дисциплін, набутих здобувачами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних 

завдань під час викладацької практики; 

-формування у здобувачей психолого-педагогічних та методичних умінь викладання 

відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи; 

-вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування 

сучасних технологій і методик навчання при викладанні фахових дисциплін; 

-формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською 

аудиторією; 

-виховання досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої 

школи, індивідуального творчого стилю викладацької діяльності, потреби в самоосвіті; 

 -опанування основ науково-методичної та навчально-методичної роботи, придбання 

навичок структурування і методично грамотного перетворення наукового знання в 

навчальний матеріал, освоєння різноманітних освітніх технологій; 

-формування вміння постановки навчально-виховних цілей, вибору типу,виду заняття, 

використання різних форм організації навчальної діяльності студентів, діагностики, 

контролю і оцінки ефективності навчальної діяльності; 

- формування знань, умінь і навичок для застосування у сфері екології, охорони довкілля 

та збалансованого природокористування, а також проведення багатобічного аналізу 

зв’язків між живими об’єктами ценозу та між живими об’єктами і умовами зовнішнього 

середовища, здатними впливати на живу біоту. 

 

Загальні компетентності за ОП: 

ЗК03. Здатність використовувати академічну українську та іноземну мови у професійній 

діяльності та дослідженнях. 

ЗК05. Здатність працювати автономно. 

ЗК06. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення 

 

Фахові компетентності за ОП: 

ФК03. Здатність представляти результати власної наукової і науково-технічної діяльності, 

у тому числі за допомогою наукових публікацій та їх публічного представлення і захисту.  

ФК04. Здатність доносити до слухачів сучасні знання та наукові результати власних 

досліджень, у тому числі в рамках науково-педагогічної діяльності в галузі природничих 

наук. 

ФК08. Здатність організовувати основні форми навчання у вищій школі, застосовувати 

сучасні технології і методи, користуватися сучасними інформаційними засобами, 

професійно спілкуватися зі студентською аудиторією, виконувати професійні завдання та 

обов’язки інноваційного характеру у якості викладача. 

 



3. Результати навчання за дисципліною та їх співвідношення із програмними 

результатами навчання. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти повинен знати: 

- нормативну базу документів, щодо навчання у ЗВО; 

- документи, що стосуються принципів доброчесності; 

- методику і техніку проведення лекцій, лабораторних і практичних занять тощо; 

- методи навчання у ЗВО; 

- форми контролю знань студентів; 

- методи організації самостійної роботи студентів; 

- технологію проведення виховної роботи у студентському колективі; 

 

вміти: 

- розробити розгорнутий план-конспект лекції і готувати її текст; 

- розробити конспекти практично-семінарських занять, впровадити у навчальний 

процес; 

- розробити завдання для контролю знань студентів; 

- розробити та впровадити лабораторну роботу з фахової дисципліни; 

- використовувати сучасні методи навчання та форми контролю навчальних 

досягнень студентів; 

- підготувати мультимедійну презентацію до навчальної дисципліни; 

- скласти завдання для самостійного опрацювання студентами з фахової навчальної 

дисципліни; 

 
Програмні результати навчання: 

ПР09 Доносити зрозуміло і недвозначно професійні знання, результати власних наукових 

досліджень, обґрунтування і висновки як у усній так і письмовій формі, у тому числі 

іноземною мовою, для різної аудиторії, як на національному так і на міжнародному рівні.  

ПР10 Застосовувати сучасні технології (у т. ч. інформаційні) у науковій та науково-

педагогічній і еколого-просвітницькій діяльності. 

ПР14. Демонструвати знання засад науково-педагогічної діяльності у вищій школі, 

оптимізації самовизначення майбутнього викладача, його адаптації до умов ЗВО та 

взаємодії з аудиторією. 

ПР15. Демонструвати значну авторитетність, інноваційність, високий ступінь 

самостійності, академічної та професійної доброчесності. 

ПР16. Демонструвати здатність до саморозвитку, самомотивації та самовдосконалення під 

час провадження професійної діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Зміст практики 

4 семестр 

Форма навчання денна 

Робочий час практиканта 

№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кіль-

кість 

годин 

  Розділ 1. Організаційна та методична робота 14 

 

1 
 Тема 1. 
Інструктивна та 

організаційна 

складова 

викладацької 

практики 

Мета, завдання, зміст діяльності на посаді практиканта; 
перевірка готовності до практики. Складання щоденника 

практики та його узгодження з керівником. Знайомство з 

матеріально-технічною базою кафедри, методичною 

документацією кафедри та факультету. Складання графіку 

проведення занять практикантами. 
Відвідування занять викладачів. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

2 
Тема 2. 
Методична 

складова 

викладацької 

практики 

Вивчення документації ЗВО: статуту, розкладу занять, 

журналів викладачів, планів роботи кафедри, 

індивідуальних планів НПП, кафедрального, 

факультетського та університетського веб-сайту. 
Підготовка конспектів лекцій навчальних занять та їхнього 

методичного забезпечення. Підготовка планів проведення 

практичних та лабораторних робіт. Підготовка тестів та питань 
для поточного/контрольного опитування студентів за 

конкретними темами.  

Відвідування занять викладачів. 

2 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

  Розділ 2. Викладацька робота 16 

 

3 
Тема 3. 

Викладацька 

практика.  

 

Самостійне проводення практикантом лекцій у 

присутності керівника згідно графіка. Самостійне проведення 

практикантом практичних та лабораторних робіт у присутності 
керівника. Проведення практикантом поточних/контрольних 

опитувань або тестувань студентів. 

 

 

14 

 

4 
Тема 4. Звітна 

складова 

викладацької 

практики.  

Підготовка та захист практикантом звіту з пройденої практики. 2 

Усього 30 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



4. Зміст практики 

4 семестр 

Форма навчання заочна 

Робочий час практиканта 

№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кіль-

кість 

годин 

  Розділ 1. Організаційна та методична робота 6 

 

1 
 Тема 1. 
Інструктивна та 

організаційна 

складова 

викладацької 

практики 

Мета, завдання, зміст діяльності на посаді практиканта; 
перевірка готовності до практики. Складання щоденника 

практики та його узгодження з керівником. Знайомство з 

матеріально-технічною базою кафедри, методичною 

документацією кафедри та факультету. Складання графіку 

проведення занять практикантами. 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Тема 2. 
Методична 

складова 

викладацької 

практики 

Вивчення документації ЗВО: статуту, розкладу занять, 

журналів викладачів, планів роботи кафедри, 

індивідуальних планів НПП, кафедрального, 

факультетського та університетського веб-сайту. 
Підготовка конспектів лекцій навчальних занять та їхнього 

методичного забезпечення. Підготовка планів проведення 

практичних та лабораторних робіт. Підготовка тестів та питань 

для поточного/контрольного опитування студентів за 

конкретними темами.  
Відвідування занять викладачів. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  Розділ 2. Викладацька робота 12 

 

3 
Тема 3. 

Викладацька 

практика.  

 

Самостійне проводення практикантом лекцій у 

присутності керівника згідно графіка. Самостійне проведення 

практикантом практичних та лабораторних робіт у присутності 

керівника. Проведення практикантом поточних/контрольних 

опитувань або тестувань студентів. 

 

 

10 

 

4 
Тема 4. Звітна 

складова 

викладацької 

практики.  

Підготовка та захист практикантом звіту з пройденої практики. 2 

Усього 18 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Самостійна робота (денна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кількість 

годин 

1 

 

Тема 1. 

Організація та 

виробнича діяльність 

бази викладацької 

практики  

 

Статут ЗВО. 

Сучасні проблеми в галузі вищої освіти, 

використання новітніх освітніх технологій 

навчання у вищій школі. 

Вивчення нормативної документації ЗВО  

2 

2 

 

 

4 

2 Тема 2. Методична 

складова викладацької 

практики.  

Використання новітніх освітніх технологій 

навчання у вищій школи 

Умови організації навчального процесу на 

кафедрі, факультеті. 

Методична документація кафедри. 

Розклад занять. 

Тестовий контроль знань: плюси та мінуси 

його використання. 

Проблемне навчання. 

Підготовка конспектів лекцій навчальних 

занять та їхнього методичного забезпечення. 

Підготовка планів проведення практичних та 

лабораторних робіт. Підготовка тестів та питань 

для поточного/контрольного опитування студентів 

за конкретними темами. 

5 

 

2 

 

5 

2 

3 

 

3 

6 

 

3 

Тема 3. Викладацька 

практика.  

Система оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти. 

Активізація навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів. 

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

Прийоми роботи з мультимедійними 

презентаціями при викладанні фахових дисциплін . 

Організаційно-виховна робота у ЗВО. 

Науково-дослідна робота науково-

педагогічного працівника. 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

3 

3 

4 Тема 4. Звітна 

складова викладацької 

практики.  

 

Методика розробки робочих програм 

дисциплін та силабусів. 

Складання звіту з викладацької практики 

 

7 

 

3 

Усього 60 

 

 

 

 

 

 

 



Самостійна робота (заочна форма навчання) 

№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кількість 

годин 

1 

 

Тема 1. 

Організація та 

виробнича діяльність 

бази викладацької 

практики  

 

Статут ЗВО. 

Сучасні проблеми в галузі вищої освіти, 

використання новітніх освітніх технологій 

навчання у вищій школі. 

Вивчення нормативної документації ЗВО 

Питання академічної доброчесності у ЗВО  

2 

2 

 

 

4 

4 

2 Тема 2. Методична 

складова викладацької 

практики.  

Використання новітніх освітніх технологій 

навчання у вищій школи 

Умови організації навчального процесу на 

кафедрі, факультеті. 

Методична документація кафедри. 

Розклад занять. 

Тестовий контроль знань: плюси та мінуси 

його використання. 

Види тестів. 

Проблемне навчання. 

Особливості практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти ЗВО. 

Дипломні роботи (проєкти). Курсові роботи 

(проєкти) 

Підготовка конспектів лекцій навчальних 

занять та їхнього методичного забезпечення. 

Підготовка планів проведення практичних та 

лабораторних робіт. Підготовка тестів та питань 

для поточного/контрольного опитування студентів 

за конкретними темами. 

5 

 

2 

 

5 

2 

3 

 

3 

3 

1 

 

2 

 

 

6 

 

3 

Тема 3. Викладацька 

практика.  

Система оцінювання навчальних досягнень 

здобувачів вищої освіти. 

Активізація навчально-пізнавальної 

діяльності здобувачів. 

Мотивація навчально-пізнавальної діяльності 

студентів. 

Прийоми роботи з мультимедійними 

презентаціями при викладанні фахових дисциплін . 

Застосування інтерактивних методів 

викладання. 

Організаційно-виховна робота у ЗВО. 

Науково-дослідна робота науково-

педагогічного працівника. 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

 

2 

 

3 

3 

4 Тема 4. Звітна 

складова викладацької 

практики.  

 

Методика розробки робочих та навчальних 

програм дисциплін. 

Складання звіту з викладацької практики 

 

7 

 

3 

Усього 72 

 

 
 

 



5. Критерії та засоби оцінювання 

 

5.1 Шкала відповідності оцінювання: 

 

Відмінно/Excellent 

Зараховано/Passed 

90-100 

Добре/Good 82-89 

75-81 

Задовільно/Satisfactory 64-74 

60-63 

Незадовільно/Fail Не зараховано/Fail 0-59 

 

 

 

 

5.2 Форми та організація оцінювання:  

 

 

Поточне оцінювання (денна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів 

 

Оцінювання рівня проведених 

практикантом занять та опитувань (2 

лекції, 2 практичні роботи, 2 

лабораторні роботи, контроль знань 

студентів) 

26-36 49 балів 

7 х 7 балів = 49 балів 

Підготовка та захист звіту з 

викладацької практики 

37-38 30 балів 

оформлення звіту – 10 

балів 

захист звіту – 20 балів 

Оцінювання рівня виконання завдань 

для самостійної роботи (конспекти 

підготовлених лекцій, інструкції до 

практичних і лабораторних занять, 

методичне забезпечення, тощо) 

24-36 21 бал 

7 х 3 бали = 21 бал 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточне оцінювання (заочна форма навчання): 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість балів 

 

Оцінювання рівня проведених 

практикантом занять (2 лекції, 1 

практична робота, 1 лабораторна 

робота, контроль знань студентів) 

29-30 45 балів 

5 х 9 балів = 45 балів 

Підготовка та захист звіту з 

викладацької практики 

30 30 балів 

оформлення звіту – 10 балів 

захист звіту – 20 балів 

Оцінювання рівня виконання завдань 

для самостійної роботи (конспекти 

підготовленої лекції, інструкції до 

практичних і/або лабораторних 

занять, методичне забезпечення, 

тощо) 

29-30 25 балів 

5 х 5 балів = 25 балів 

 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання* - 100 

  



6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна. 

Мультимедійне обладнання: переносний мультимедійний проектор Toshiba TDP-T40 

(уведений в експлуатацію у вересні 2005 р.), ноутбук ACER Aspire 5A514-53-35LU, 

проектор LED HD F10, 2016 р.) Програмне забезпечення для організації дистанційного 

навчання і комп’ютерного тестування: MS Teams, MS Forms, MS SharePoint (ліцензія у 

складі пакету Microsoft Office 365 A1 Plus for faculty), ентомологічна колекція, гербарій. 

 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. АніщенкоО.В., ЯковецьН.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. 

посібник / За заг. ред. Н.І.Яковець. –Ніжин: Видавництво НДУ ім.М.Гоголя, 2007. –

199с 

2. Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи. – К.: Кондор, 2008. – 272 с.  

3. Бондаренко, Є. А.  Організація педагогічної практики : методичні рекомендації для 

студ. заочної форми навч. (виховний аспект) / Є. А. Бондаренко, М. М. Бойко. – 

Тернопіль : ТНПУ, 2006 

4. Васюкова Г. Т.Екологія: підручник для студентів вищих навчальних закладів  - К. : 

Кондор, 2009. – 524 с. 

5. Грицик, В. (мол.) Екологія довкілля. Охорона природи : навчальний посібник для 

студентів вузів / В. Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К. : Кондор, 2009. – 290 с. 

6. Джигирей В. С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: 

Навчальний посібник / Віктор Джигирей,. - 4-те вид., випр. і доп. - К. : Знання, 

2006. - 319 с. 

7. Дідух Я. П. Основи біоіндикації. – Київ. Наукова думка, 2012. – 344с. 

8. Заверуха Н. М. Основи екології: Навчальний посібник для вищих навчальних 

закладів / Нелі Заверуха, Валентин Серебряков, Юрій Скиба,. - К. : Каравела, 2006. 

- 365 с. 

9. Кунах О.М., Балдін А. О., Жуков О.В. Просторова організація біогеоценозів: 

Навчально-методичний посібник для самостійної роботи, - Дніпро: вид-во «АРБУЗ», 

2020.  32 с. 

10. Кунах О.М., Жуков О.В., Пахомов О.Є. Оцінка стану екосистем та їх компонентів 

(обрані теми): Навчально-методичний посібник, - Дніпро: вид-во «АРБУЗ», 2020. –  

77 с. 

11. Кунах О. М., Пахомов О.Є. Викладацька практика: методичний посібник. – Дніпро: 

вид-во «АРБУЗ», 2020 – 14 с. 

12. Навчальний процес у вищій педагогічній школі / За ред. О. Г. Мороза. – К.: НПУ, 

2001. – 338 с.  

13. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. – К.: Центр учбової літератури, 

2007. – 232 с.  

14. Основи екології. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів / О. М. 

Адаменко, Я. В. Коденко, Л. М. Консевич ; Ін-т менеджменту та економіки 

"Галицька академія". - 2-е вид. - К. : Центр навчальної літератури, 2005. - 314 с. 

15. Педагогічна практика : програми, навчально-виховна робота студентів, звітність : 

навчально-методичний посібник для студ. вищ. пед. навч. закл. / І. В. Мороз, О. Г. 

Ярошенко, Т. С. Іваха [та ін.] ; [за заг. ред.: І. В. Мороза, Т. С. Івахи]. – К. : НПУ ім. 

М. П. Драгоманова, 2012. – 222 с. 

16. Педагогічна практика студентів хіміко-біологічного факультету  : за кредитно-

трансферною системою організації навч. процесу : навчально-методичний посібник 

/ А. В. Степанюк, В. В. Грубінко, Л. С. Барна [та ін.]. – [Вид. 2-ге, доповн. і 

переробл.]. – Тернопіль : [Вектор], 2009. – 80 с. 



17. Потіш Л. А. Екологія: навчальний посібник / Людвиг Потіш. - К. : Знання, 2008. - 

271 с. 

18. Сухарев, С. М. Основи екології та охорони довкілля : Навчальний посібник / Сергій 

Сухарев, Степан Чундак, Оксана Сухарева; Мін-во освіти і науки України, 

Ужгородський нац. ун-т. - К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 391 с. 

19. Терлецька Ю.Ефективність фахової діяль-ності  викладачів  вищих  навчальних  

закладів:  пе-дагогічно-психологічний  аспект  /  Ю.  Терлецька  // Вища школа. – 

2014. – № 1. – С. 81–89. 

20. Термена Б. К. Охорона та раціональне використання природних ресурсів: 

Навчальний посібник / Борис Термена, Світлана Літвіненко,. - Чернівці : Книги-

ХХІ, 2005. - 167 с.  

21. Туркот  Т.  І. Педагогіка  вищої  школи  :  на-вчальний посібник для студентів 

вищих навчальних закладів / Т. І. Туркот. – К. : Кондор, 2011. – 628 с. 

22. Харківська А. А.Системний підхід та інновації в сучасній педагогічній науці / А. А. 

Харківська // Міжнародний науковий вісник : збірник наукових статей  за 

матеріалами  ХХVІІ  Міжнар.  наук.-практ. конф. (Ужгород – Будапешт, 26–29 

листопада 2013 року) / ред. кол. В. І. Смоланка (голова), І. В. Артьо-мов  та  ін.  –  

Ужгород  :  ДВНЗ  «УжНУ»,  2014.  –  Вип.  

23. Чернілевський Д. В] Педагогіка вищої шко-ли : підручник / Д. В. Чернілевський, І. 

С. Гамрець-кий, О. А. Зарічанський; за ред. Д. В. Чернілевсько-го. – Вінниця : 

АМСКП : Глобус-Прес, 2010. – 408 с 

 

Додаткова 

1. Данильян О. Проблема взаємовпливу правового виховання і державотворчого 

процесу: українські реалії / О. Данильян, О. Петришин // Вісник Академії правових 

наук України. – 2010. – № 1. – С. 28–39. – Бiблiогр. в пiдрядк. прим. 

2. Довбня О. Аналіз результатів опитування студентської молоді щодо рівня 

сформованості громадянської та політичної свідомості / О. Довбня // Освіта і 

управління = Education and Management : наук.-практ. журн. – 2012. – Том 15, № 

2/3. – С. 119–126. 

3. Зеленов Є. Педагогічні основи планетарного виховання студентської молоді / 

Євген Зеленов // Вища школа. – 2008. – № 12. – С. 62–78 : портр. 

4. Іваній О. М. Організаційні засади формування правової компетентності 

майбутнього вчителя / О. М. Іваній // Вища освіта України. – 2011. – № 3. – С. 39–

44. – Библиогр.: с. 44. 

5. Кислицька Ю, О. Необхідність формування правової культури працівників освіти / 

Ю.О. Кислицька // Вища освіта України. – 2007. – № 4. – С. 75–78. – Библиогр.: с. 

78. 

6. Краснощок І. П. Особливості системи виховної роботи у вищому навчальному 

закладі / І. П. Краснощок // Наукові записки КДПУ. Серія: Педагогічні науки / ред. 

В. В. Радул [та ін.]. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 93. – 

С. 83–88. 

7. Куліненко Л. Освіта як чинник формування громадянських якостей особистості / Л. 

Куліненко // Вища освіта України : теорет. та наук.-метод. часоп. – 2013. – № 2. – 

С. 33–39. – Бібліогр. в кінці ст. 

8. Міщенко Н. І.Соціально-педагогічний супровід особистісно-професійного розвитку 

майбутніх фахівців засобами студентської субкультури / Н. І. Міщенко // Соціальна 

педагогіка: теорія та практика. – 2012. – № 2. – С. 78–84. – Бібліогр.: с. 83 (6 назв). 

9. Мартиненко С.Особливості педагогічної взаємодії суб’єктів навчально-виховного 

процесу, наукової та соціально-гуманітарної діяльності / С. Мартиненко // Вища 

школа. – 2009. – № 11. – С. 32–39. 



10. Методичні рекомендації для проведення бесід, інструктажів, годин кураторів щодо 

запобігання травматизму // Безпека життєдіяльності. – 2011. – № 9. – С. 27–33 

11. Рацул А. Б. Організаційно-педагогічна діяльність куратора з формування 

особистості студента / А. Б. Рацул, В. Я. Новицький // Наукові записки КДПУ. 

Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2004. – Вип. 54. 

– С. 149–152. 

12. Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. – Загальна екологія. Практичний 

курс. Частина 1. Урбоекосистеми. – Чернівці. Книги – ХХІ, 2008. – 343 с. 

13. Руденко С. С., Костишин С. С., Морозова Т. В. – Загальна екологія. Практичний 

курс. Частина 2. Природні наземні екосистеми. - Чернівці. Книги – ХХІ, 2008. – 343 

с. 

 

8. Інформаційні ресурси: 

1. http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu — статут ДНУ 

2. https://naqa.gov.ua/%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d1%96%d1

%87%d0%bd%d0%b0-

%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%bd%d1%

96%d1%81%d1%82%d1%8c/  - інформація про академічну доброчесність. 

3. http://www.dnu.dp.ua/ru/faculty_biologia_ekologia_i_medicina -  інформація про БЕФ 

та наукові школи факультету. 

4. https://www.zoology.dp.ua  - сайт кафедри зоології та екології 

5. http://geobotany.dp.ua – сайт кафедри геоботаніки, ґрунтознавства та екології 

6. https://ecology.dp.ua/index.php/ECO  - Biosystem Diversity – журнал, що виходить на 

БЕФ і входить до наукометричної бази SCOPUS.  

7. https://medicine.dp.ua/index.php/med Regulatory Mechanisms in Biosystems – журнал, 

що виходить на БЕФ і входить до науко метричної бази WOS. 

8. http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/– Електронний каталог національної бібліотеки 

ім. Вернадського (Київ). 

9. http://repository.dnu.dp.ua:1100/ - Цифровий репозиторій Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. 

10. http://library.dnu.dp.ua/ - бібліотека ДНУ. 
11. https://pidruchniki.com/1901112261421/pedagogika/yak_pravilno_pratsyuvati_literaturo

yu  - як правильно працювати з літературою. 

12. http://apir.org.ua/wp-content/uploads/2015/04/Bystrova.pdf - інноваційні методи 

навчання у вищій школі. 

13. http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiji/33-chetverta-vseukrajinska-praktichno-

piznavalna-internet-konferentsiya/42-suchasni-innovatsijni-metodi-vikladannya-u-

visshij-shkoli - інноваційні методи навчання у вищій школі. 

14. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5695/1/%D0%86%D0%9D%D0%9D%D

0%9E%D0%92%D0%90%D0%A6%D0%86%D0%99%D0%9D%D0%86%20%D0%A

2%D0%95%D0%A5%D0%9D%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%86%D0%8

7%20%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%AF%2

0%D0%A3%20%D0%92%D0%98%D0%A9%D0%86%D0%99%20%D0%A8%D0%9

A%D0%9E%D0%9B%D0%86.pdf – інноваційні технології навчання. 

15. http://lib.iitta.gov.ua/713171/1/%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D0%

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C.389-399.pdf – інноваційні 

технології навчання. 

http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/
https://naqa.gov.ua/академічна-доброчесність/
http://www.dnu.dp.ua/ru/faculty_biologia_ekologia_i_medicina
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http://lib.iitta.gov.ua/713171/1/Шевченко%20В.М.389-399.pdf


16. http://ipvid.org.ua/upload/iblock/2d3/2d3207cd5bced641db908581ed44c7e5.pdf - 

мультимедійна презентація.  

17. http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/011-38.pdf - мультимедійні 

технології . 

 

Офіційні документи: 
 1. ESG – http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-

guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf.  

5. ISCED (МСКО) 2011 – http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-

en.pdf.  

6. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 – http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-

fields-of-education-training-2013.pdf.  

7. Закон «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.  

8. Закон «Про освіту» - http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

9. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. – 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10  

10. Національна рамка кваліфікацій – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п.  

11. Перелік галузей знань і спеціальностей – 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.   

Корисні посилання: 

12. TUNING (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) компетентностями та 

прикладами стандартів – http://www.unideusto.org/tuningeu/.  

13. Національний глосарій 2014 – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita_ 

2014_tempus-office.pdf.  

14. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти – 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf.  

15. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-

аналітичний огляд – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_yakosti_VO_UA_2015.pdf.  

16. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації – 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennya_osv_program_2014_tempus-office.pdf. 
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Додаток 1 

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ З ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Звіт з викладацької практики має містити відомості щодо виконання 

здобувачем програми практики. У звіті повинні бути окреслені строки 

проходження практики, відомості про кафедру, до якої здобувач був 

прикріплений під час практики, а також дані про керівника практики.  

У звіті також повинна бути зазначена послідовність виконаних робіт, 

роботи мають бути конкретизовані. Здобувач повинен зазначити кількість 

занять викладачів кафедри, на яких був присутнім, що корисного взято з цих 

занять, якими ефективними прийомами взаємодії з аудиторією у результаті 

цього навчився. У звіті зазначається кількість проведених самостійно занять, 

їх вид і тема. Здобувач має вказати методи і форми навчання, які їм 

використовувались. Також розкрити, яким чином здійснював популяризацію 

наукових знань серед студентів біолого-екологічного факультету.  

У заключній частині звіту практикант повинен зазначити свої 

висновки, наприклад, чого слід уникати у роботі педагога, розкрити, який 

позитивний досвід був накопичений, що не вдалося вирішити і чому, над чим 

необхідно працювати у подальшому.  Потрібно надати висновки про 

ефективність різних форм взаємодії викладача та студентів, підвести 

підсумки про те, що необхідно засвоїти й використовувати у власній роботі у 

майбутньому, чого слід уникати, яким чином самовдосконалюватися.  

Загальний обсяг звіту не повинен перевищувати 15 сторінок 

друкованого тексту (шрифт - Time New Roman, розмір – 14, інтервал – 1,5. 

Поля: верхнє – 2 см., нижнє – 2 см., ліве – 2,5 см., праве – 1,5 см.). До звіту 

додаються документи, що підтверджують виконану роботу (конспекти 

лекцій, плани проведення практичних та/або лабораторних занять, тестові 

питання, питання для поточного опитування, анкети (за наявності)).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Самостійне навчання (самостійна підготовка аспіранта до лекцій, практичних та 

лабораторних робіт). 

Контекстне навчання (інтеграція результатів різних видів діяльності аспіранта – 

навчальної, наукової і практичної – та їх використання під час спілкування з аудиторією) 

Інтерактивне навчання (активна залученість аспіранта до навчального процесу під 

час занять викладачів кафедри з використанням сучасних технологій, лекції-дискусії, 

співбесіди). 

Словесні та наочні методи (інструктаж і консультації керівника практики, активне 

спостереження здобувачем за заняттями викладачів та самостійне викладання). 

Практичні методи (самостійне проведення аспірантом лекцій, практичних та 

лабораторних занять і контрольних опитувань аудиторії. 

Імітаційне навчання (ігрове моделювання в умовах навчання процесів, що 

відбуваються в реальності) 

Метод портфоліо (систематизація результатів самостійної та практичної роботи 

здобувача, узагальнення, поглиблення і розширення знань, отриманих під час активного 

спостереження за заняттями викладачів) 

Самооцінювання – самостійний аналіз результатів власної роботи практиканта з 

метою критичної оцінки власного прогресу та розвитку навичок педагогічної діяльності.  

Методи аналітичного та критичного мислення -  інтелектуальна, логіко-мисленева 

діяльність здобувача, спрямована на вирішення конкретного завдання, а також спосіб 

підходу до проблеми, що дозволяє виявити приховані проблеми і прийняти правильне 

рішення.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

"відмінно" - практикант володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, 

демонструє, що міцно засвоїв увесь матеріал, виявляє глибоке його розуміння, вичерпно 

обґрунтовує власні висновки, вміло використовує матеріал на практиці, влучно застосовує 

традиційні та інноваційні методи навчання, застосовує наочні засоби, заохочує аудиторію 

до взаємодії, підготував вичерпний звіт; 

"добре" - практикант демонструє, що засвоїв навчальний матеріал на достатньо 

високому рівні, на питання аудиторії відповідає вільно, але недостатньо широко, 

правильно використовує свої знання на практиці, застосовує широкий арсенал методів 

навчання, підготував детальний звіт; 

"задовільно" - практикант загалом засвоїв основний навчальний матеріал, але 

оперує ним недостатньо чітко та упевнено, слабко визначає зв'язки й відносини між 

предметами і явищами, спроможний використовувати свої знання на практиці, правильно 

використовує прийоми і дії, але не в повному обсязі володіє інноваційними методами, не 

підготував або підготував недостатньо повний наочний матеріал; підготував не досить 

повний звіт; 

"незадовільно" - практикант загалом має поверхове уявлення про основи 

навчального процесу, не підготував навчальний матеріал не може ним оперувати. 

 

Критерії оцінювання рівня проведених практикантом занять та опитувань 

При оцінюванні враховується: 

 уміння чітко, логічно, зрозуміло та послідовно викладати матеріал; 

 уміння супроводжувати теоретичний матеріал вірно підібраними наочними 

засобами та прикладами; 

 уміння підтримувати контакт з аудиторією та встановлювати з нею зворотний 

зв’язок; 

 уміння зацікавити аудиторію предметом заняття; 

 уміння заохотити студентів до взаємодії під час заняття; 

 ступінь самостійності в судженнях; 

 застосування сучасних технологій у навчальний процес; 

 наявність чітких та зрозумілих критеріїв оцінювання знань студентів; 

 культура мови. 

 

Денна форма навчання 

0 балів 

 

Здобувач не провів заплановане заняття 

1-4 бали 

«незадовільно» 

Здобувач не підготувався або погано підготувався до 

проведення заняття: не підготував методичне та наочне 

забезпечення, не зміг зацікавити аудиторію та підтримувати з 

нею контакт. Не продемонстрував володіння методами 

навчання. 

4,5-5 балів 

«задовільно» 

Здобувач не повною мірою підготувався до проведення заняття: 

не повною мірою продемонстрував уміння чітко і послідовно 

викладати матеріал, наочне забезпечення не було вдалим, не 

наводив самостійних суджень і т.п. 

5,5-6 балів 

«добре» 

Здобувач добре підготувався до проведення занять, але з 

певними дрібними недоліками. Продемонстрував володіння 

методами навчання. 

6,5-7 балів 

«відмінно» 

Заняття було проведене з дотриманням усіх вимог, здобувач зміг 

заохотити аудиторію до плідної співпраці. 



 

Заочна форма навчання 

0 балів 

 

Здобувач не провів заплановане заняття 

1-5 балів 

«незадовільно» 

Здобувач не підготувався або погано підготувався до 

проведення заняття: не підготував методичне та наочне 

забезпечення, не зміг зацікавити аудиторію та підтримувати з 

нею контакт. Не продемонстрував володіння методами 

навчання. 

5,5-6,5 балів 

«задовільно» 

Здобувач не повною мірою підготувався до проведення заняття: 

не повною мірою продемонстрував уміння чітко і послідовно 

викладати матеріал, наочне забезпечення не було вдалим, не 

наводив самостійних суджень і т.п. 

7-8 балів 

«добре» 

Здобувач добре підготувався до проведення занять, але з 

певними дрібними недоліками. Продемонстрував володіння 

методами навчання. 

8,5-9 балів 

«відмінно» 

Заняття було проведене з дотриманням усіх вимог, здобувач зміг 

заохотити аудиторію до плідної співпраці. 

 

 

Критерії оцінювання рівня виконання завдань для самостійної роботи 

(конспекти підготовлених лекцій, інструкції до практичних і лабораторних занять, 

методичне забезпечення) 
При оцінюванні враховується: 

 обсяг, повнота, правильність та точність підібраного матеріалу; 

 систематизованість та обґрунтованість підібраного матеріалу;  

 логічність, послідовність та зрозумілість викладення матеріалу; 

 вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати; 

 вміння підібрати відповідне наочне забезпечення; 

 вміння запроваджувати результати власних досліджень у навчальний процес. 

 

 

Денна форма навчання 

0-1 бал 

«незадовільно» 

Здобувач або не виконав завдання, або підібрав матеріал, що не 

відповідає темі, або не розробив відповідне методичне забезпечення 

2 бали 

«задовільно» 

Здобувач не досить повно підготував методичне забезпечення, наочне 

забезпечення не було вдалим, логічність і послідовність викладення 

матеріалу була порушена. 

2,5 бали 

«добре» 

Здобувач підготував методичне та наочне забезпечення, матеріал був 

підібраний вдало, але не завжди простежувалась здатність практиканта 

підкреслити головне та уміння запроваджувати результати практичних 

досліджень у навчальний процес.  

3 бали 

«відмінно» 

Здобувач забезпечив вдале методичне та наочне забезпечення заняття. 

Матеріал було викладено логічно й послідовно з виокремленням 

головних аспектів. 

 

 

 

 

 

 

 



Заочна форма навчання 

0-2 бали 

«незадовільно» 

Здобувач або не виконав завдання, або підібрав матеріал, що не 

відповідає темі, або не розробив відповідне методичне забезпечення 

3 бали 

«задовільно» 

Здобувач не досить повно підготував методичне забезпечення, наочне 

забезпечення не було вдалим, логічність і послідовність викладення 

матеріалу була порушена. 

4 бали 

«добре» 

Здобувач підготував методичне та наочне забезпечення, матеріал був 

підібраний вдало, але не завжди простежувалась здатність практиканта 

підкреслити головне та уміння запроваджувати результати практичних 

досліджень у навчальний процес.  

5 балів 

«відмінно» 

Здобувач забезпечив вдале методичне та наочне забезпечення заняття. 

Матеріал було викладено логічно й послідовно з виокремленням 

головних аспектів. 

 

 

Критерії оцінювання підготовки звіту з викладацької практики 

При оцінюванні враховується: 

 оформлення, структура та зміст звіту; 

 наявність орфографічних, пунктуаційних, стилістичних та інших помилок; 

 повнота і достовірність висвітлення проведеної роботи;  

 вміння здійснити самоаналіз проведеної роботи. 

 

Критерії оцінювання захисту звіту з викладацької практики 

При оцінюванні враховується: 

 демонстрація високого ступеню самостійності та авторитетності під час 

проходження практики,  

 рівень методичної складової роботи; 

 застосування сучасних технологій під час викладання; 

 ступінь задоволеності студентської аудиторії заняттями практиканта. 

 

27-30 балів 

«відмінно» 

Здобувачем ураховано усі вимоги до підготовки звіту, під час захисту 

продемонстровано високий рівень проведеної методичної роботи, 

упровадження сучасних технологій у викладання, що підтверджується 

високим ступенем задоволеності від занять студентської аудиторії. 

23-26 балів 

«добре» 

Звіт складено з дрібними зауваженнями. Під час захисту здобувач не 

завжди впевнено обґрунтовує обрані ним методи або засоби навчання, 

під час викладання застосовувались сучасні технології, доволі високий 

ступінь задоволеності від занять студентської аудиторії. 

18-22 бали 

«задовільно» 

Звіт складено з недоліками. Під час захисту здобувач не може 

продемонструвати високий ступінь самостійності, обґрунтування 

обраних методів також не завжди вдале. Відзиви студентської аудиторії 

не однозначні. 

9-17 балів 

«незадовільно» 

Звіт підготований з грубими порушеннями вимог до його оформлення  

0 балів 

 

Звіт з практики не підготований 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ  

ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА 

Навчальний 

результат курсу 

Якою є практика 

здобувача 

вищої освіти, 

щоб вони 

досягнули 

результату? 

Коли та як 

часто 

оцінюється 

їхній прогрес? 

В який спосіб 

здобувачі 

вищої освіти 

усвідомлюють 

зв'язок завдань 

курсу з 

очікуваними 

результатами? 

В який спосіб 

здобувачі 

вищої освіти 

будуть 

демонструвати 

очікувані 

результати 

курсу? 

ПР09. Доносити 

зрозуміло і 

недвозначно 

професійні 

знання, 

результати 

власних наукових 

досліджень, 

обґрунтування і 

висновки як у 

усній так і 

письмовій формі 

для різної 

аудиторії, як на 

національному 

так і на 

міжнародному 

рівні. 

Інтеграція 

результатів 

різних видів 

діяльності 

аспіранта – 

навчальної, 

наукової і 

практичної – та 

їх використання 

під час 

спілкування з 

аудиторією 

Упродовж 

аудиторних 

занять та після 

виконання 

самостійної 

роботи 

У результаті 

самостійного 

проведення 

аудиторних 

занять (лекцій, 

практичних та 

лабораторних 

робіт) 

Презентацією 

матеріалів на 

лекціях, 

практичних та 

лабораторних 

заняттях, 

оволодінням 

навичок 

спілкування з 

аудиторією. 

Презентацією 

власних 

досліджень на 

конференціях, 

на науковому 

семінарі та під 

час захисту. 

 

ПР10. 

Застосовувати 

сучасні технології 

(у т. ч. 

інформаційні) у 

науковій та 

науково-

педагогічній і 

еколого-

просвітницькій 

діяльності. 

 

Інтерактивне 

навчання 

(активна 

залученість 

аспіранта до 

навчального 

процесу під час 

занять 

викладачів 

кафедри з 

використанням 

сучасних 

технологій). 

Словесні та 

наочні методи 

(спостереження 

за заняттями 

викладачів). 

 

Упродовж 

аудиторних 

занять, після 

виконання 

самостійної 

роботи, 

наприкінці 

навчання в 

аспірантурі. 

У результаті 

спостережень 

за проведенням 

занять 

викладачами, у 

результаті 

консультацій з 

керівником 

 

Запровадженн-

ям результатів 

досліджень 

здобувача у 

викладацькій 

практиці. 

Підготовкою 

статей, 

доповідей на 

конференціях. 

 

ПР14. 

Демонструвати 

знання засад 

науково-

Самостійне 

проведення 

аспірантом 

лекцій, 

Упродовж 

аудиторних 

занять, під час 

захисту звіту. 

У результаті 

ознайомлення 

практиканта з 

формами та 

Підготовкою 

методичних 

матеріалів, 

спілкуванням з 



педагогічної 

діяльності у 

вищій школі, 

оптимізації 

самовизначення 

майбутнього 

викладача, його 

адаптації до умов 

ЗВО та взаємодії 

з аудиторією. 

 

практичних та 

лабораторних 

занять і 

контрольних 

опитувань 

аудиторії. 

Імітаційне 

навчання (ігрове 

моделювання в 

умовах навчання 

процесів, що 

відбуваються в 

реальності) 

методами 

навчання у 

вищій школі, 

консультацій з 

керівником 

аудиторією. 

ПР15. 

Демонструвати 

значну 

авторитетність, 

інноваційність, 

високий ступінь 

самостійності, 

академічної та 

професійної 

доброчесності. 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи 

(підготовка 

аспіранта до 

лекцій, 

практичних та 

лабораторних 

робіт, тестувань 

та поточних або 

контрольних 

опитувань, 

розробка ним 

авторського 

методичного та 

наочного 

забезпечення), а 

також 

самостійне 

проведення 

занять (уміння 

взаємодіяти з 

аудиторією) 

Під час 

проведення 

практикантом 

самостійних  

занять 

протягом 

семестру 

У результаті 

самостійної 

підготовки до 

занять. 

 

Проведенням 

практикантом 

аудиторних 

занять, 

ступенем 

взаємодії з 

аудиторією, 

застосуванням 

авторського 

методичного 

та наочного 

забезпечення 

 

ПР16. 

Демонструвати 

здатність до 

саморозвитку, 

самомотивації та 

самовдосконален-

ня під час 

провадження 

професійної 

діяльності. 

Виконання 

завдань для 

самостійної 

роботи та звіту з 

викладацької 

практики 

Під час 

проведення 

практикантом 

самостійних  

занять 

протягом 

семестру, а 

також під час 

захисту звіту з 

практики 

У результаті 

усвідомлення 

практикантом 

своєї повної 

готовності до 

провадження 

педагогічної 

роботи 

Опануванням 

сучасних 

методів 

роботи у 

вищій школі, 

готовністю до 

запровадження 

нових 

технологій у 

професійній 

діяльності 

 

 

 

 



 


