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Орієнтовні бази практики: заклади вищої освіти. 

Обов’язки та права здобувача вищої освіти: 

- Підпорядковується Правилам внутрішнього 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 вивчення 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. 
 
 

1 ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 
091 Біологія ОП «Біологія» 

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 

9 0 / 3  9 0 / 3   

Робочий (на підприємстві ) час практиканта (години) 

30 
 

18 
 

Самостійна робота (години) 

60 72  

Вид контролю: диференційний залік 

 



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 курсу «Викладацька практика» є як поглиблення теоретичних знань 

та отримання і усвідомлення здобувачами ступеня доктора філософії досвіду 

педагогічної діяльності при виконанні основних функцій викладача вищого 

навчального закладу, так і формування у аспірантів позитивного відношення до 

професії викладача ЗВО, придбання і вдосконалення практично значущих умінь і 

навичок у проведенні навчально-виховної і позааудиторної роботи, розвиток у 

майбутніх педагогів професійних якостей і психологічних умінь, особистісно-

індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої 

професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах. Мета, завдання, 

структура, зміст, особливості педагогічної практики визначаються сутністю, 

функціями діяльності педагогічного працівника відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня. Саме практична діяльність аспірантів у різноманітних 

аудиторіях дає їм змогу пізнати та випробувати себе у ролі педагога, відчути смак 

цієї роботи, визначити власні професійні інтереси, переконатися у своїй 

психологічній готовності до педагогічної діяльності, поглибити психолого-

педагогічні знання, збагатити або скоректувати особистісні педагогічні погляди, 

позиції, сформовані під час навчання в університеті. 

 

Завдання вивчення дисципліни: 

- поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних біологічних і 

психолого-педагогічних дисциплін, набутих здобувачами, застосування їх у 

вирішенні конкретних педагогічних завдань під час викладацької практики; 

- формування психолого-педагогічних та методичних умінь викладання 

відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи; 

- вироблення умінь організації основних форм аудиторного та 

позааудиторного навчання у вищій школі, 

- застосування сучасних технологій і методик навчання; 

- формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі 

студентською аудиторією; 

- виховання досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей 

викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної 



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; 

Аудиторні заняття з даної дисципліни проводяться з використанням 

різноманітних технологій викладання з урахуванням досягнень сталих 

університетських шкіл, що вкрай необхідно як для виконання майбутньої 

професійної діяльності випускників. 

Компетентності здобувачів вищої освіти, які формуються в 

результаті засвоєння дисципліни 

ЗК.01. Здатність працювати автономно. 

ЗК.02. Здатність бути критичними і самокритичними. 

ЗК.0З. Здатність планувати і управляти часом. 

ЗК.04. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК.05. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ФК.03. Набуття універсальних навичок дослідника, зокрема усної та 

письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 

науковими проектами та/або складення пропозицій щодо фінансування 

наукових досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності. 

ФК 04. Здобуття глибинних знань із спеціальності «Біологія», за якою 

аспірант проводить дослідження, зокрема засвоєння основних концепцій, 

розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та сучасного 

стану наукових знань за спеціальністю «Біологія», оволодіння термінологією 

з досліджуваного наукового напряму. 

ФК 07. Вміння планувати, організовувати й проводити різні форми 

організації освітнього процесу із застосуванням сучасних технологій 

навчання і виховання у ВНЗ. 

З 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 до КМР, АО та КНР; 

- 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; 

демонструвати здатність та готовність: 

• кваліфіковано підбирати різні методи викладання на практиці;  

• пропонувати нові підходи до вирішення задач на практичних та 

лабораторних заняттях. 
Програмні результати навчання: 

ПР 01. Виконувати індивідуальні та самостійні завдання за навчальною 

дисципліною. 

ПР 02. Вміти критично аналізувати та оцінювати рівень наявних знань, 

удосконалювати і розвивати свій інтелектуальний, загальнокультурний та 

науковий рівень. 

ПР 03. Знати методики оптимальної організації часу для виконання 

поточних задач, проектів, календарних подій, володіти механізмами для 

керування часу. 

ПР 04. Вміти виявляти наукову проблему в галузі біології, пропонувати 

робочі гіпотези та адекватні методи для її вирішення, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних та/або професійної 

практики. 

ПР 05. Вміти обґрунтовано обирати та ефективно використовувати 

сучасні освітні технології, методи і засоби навчання і виховання в 

професійній діяльності викладача ЗВО. 

ПР 06. Знати традиційні та сучасні проблеми науки та основи 

філософсько-методологічного аналізу наукової та навчальної діяльності. 

ПР 10. Демонструвати глибокі знання із спеціальності «Біологія», 

зокрема засвоєння основних концепцій, розуміння сучасних теоретичних і 



практичних проблем, історії розвитку та сучасного стану наукових знань за 

спеціальністю «Біологія», оволодіння термінологією з досліджуваного 

наукового напряму. 

ПР. 13. Застосовувати міждисциплінарні, системні підходи для 

вирішення сучасних і прикладних задач біології.



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 9 

1 Тема 1. 

Організація та 

виробнича діяльність 

бази викладацької 

практики. 

Мета, завдання, зміст діяльності на посаді практиканта; 

складання щоденника практики та його узгодження з керівником. 

Бесіди з керівником асистентської практики. Знайомство з 

матеріально- технічною базою кафедри, методичною 

документацією кафедри та факультету. 

Закріплення практикантів за групами. Складання графіку 

проведення занять. 

1 

1 
2 Тема 2. 

Методична 

складова 

викладацької 

практики. 

Вивчення документації ЗВО: статуту, розкладу занять, 

журналів викладачів, планів роботи кафедри, індивідуальних 

планів ШШ, кафедрального, факультетського та університетського 

веб-сайту. 

Відвідування студентами занять фахових дисциплін. 

Накреслюються перспективи діяльності на період практики. 

Практиканти спостерігають за діяльністю викладачів, виховною 

роботою, звертають увагу на інноваційні методи, прийоми і інші 

елементи проведення занять. 

Розробляють конспекти лекцій, практично- семінарських та 

лабораторних занять, індивідуальні завдання, мультимедійні 

презентації. 

1 

5 

1 
  

Розділ 2. Викладацька робота 21 

3 Тема 3. 

Викладацька 

практика. Згідно графіка здобувача вищої освіти проводять лекційні, 

практично-семінарські та лабораторні заняття. Керівник практики 

консультує щодо визначення основних освітніх цілей і завдань на 

весь цикл занять, затверджує конспекти пробних і залікових 

занять. Відвідує заняття, організовує їх обговорення і оцінює 

проведені залікові заняття. 

Проводять організаційно-виховну роботу (згідно планів з 

організаційно-виховної роботи кураторів) у студентському 

колективі і обговорюють з керівником практики. 

18 

2 

4 

Тема 4. Звітна 

складова 

викладацької 

практики. 

Підготовка практикантом звіту з пройденої практики. Обговорення 

з керівником практики. 

1 

Усього ЗО 

 



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 5 

1 Тема 1. 

Організація та 

виробнича діяльність 

бази викладацької 

практики. 

Мета, завдання, зміст діяльності на посаді практиканта; 

складання щоденника практики та його узгодження з керівником. 

Бесіди з керівником асистентської практики. Знайомство з 

матеріально- технічною базою кафедри, методичною 

документацією кафедри та факультету. 

Закріплення практикантів за групами. Складання графіку 

проведення занять. 

1 

2 Тема 2. 

Методична 

складова 

викладацької 

практики. 

Вивчення документації ЗВО: статуту, розкладу занять, 

журналів викладачів, планів роботи кафедри, індивідуальних 

планів ШИЇ, кафедрального, факультетського та університетського 

веб-сайту. 

Відвідування студентами занять фахових дисциплін. 

Накреслюються перспективи діяльності на період практики. 

Практиканти спостерігають за діяльністю викладачів, виховною 

роботою, звертають увагу на інноваційні методи, прийоми і інші 

елементи проведення занять. 

1 

3 

  
Розділ 2. Викладацька робота 13 

3 Тема 3. 

Викладацька 

практика. 

Згідно графіка здобувача вищої освіти проводять лекційні, 

практично-семінарські та лабораторні заняття. Керівник практики 

консультує щодо визначення основних освітніх цілей і завдань на 

весь цикл занять, затверджує конспекти пробних і залікових 

занять. Відвідує заняття, організовує їх обговорення і оцінює 

проведені залікові заняття. 

12 

4 

Тема 4. Звітна 

складова 

викладацької 

практики. 

Підготовка практикантом звіту з пройденої практики. Обговорення 

з керівником практики. 

1 

Усього 
18 

 



Самостійна робота (денна форма навчання) 

 

 

№ Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кількість 

з/п 
  

годин 

1 Тема 1. Статут ЗВО. 2 
 Організація та Сучасні проблеми в галузі вищої освіти, 2 
 виробнича діяльність використання новітніх освітніх технологій  

 бази викладацької навчання у вищій школі.  

 практики Вивчення нормативної документації ЗВО 
4 

2 Тема 2. Методична Умови організації навчального процесу на 4 
 

складова викладацької кафедрі, факультеті. 4 
 

практики. Методична документація кафедри. Розробка 
 

  схем. 2 
  

Розклад занять. 4 
  Тестовий контроль знань: плюси та мінуси  
  

його використання. Розробка тестових завдань. 

Проблемне навчання. 

 
2 

  

Розробка конспектів лекцій, практично- 

семінарських та лабораторних занять, 

 

  індивідуальних завдань. 5 
  

Особливості практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти ЗВО. 

4 

 

Тема 3. Викладацька Система оцінювання навчальних досягнень 2 

3 практика. здобувачів вищої освіти. 
 

  Активізація навчально-пізнавальної  

  діяльності здобувачів. 2 
  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності 2 
  студентів.  
  Прийоми роботи з мультимедійними 2 
  презентаціями при викладанні фахових дисциплін .  

  Організаційно-виховна робота у ЗВО. 3 
  

Науково-дослідна робота науково- 3 
  педагогічного працівника.  

4 Тема 4. Звітна Методика розробки робочих та навчальних 10 
 складова викладацької програм дисциплін. 3 
 практики. Складання звіту з викладацької практики  

Усього 60 
 



Самостійна робота (заочна форма навчання) 

 

 

№ Назва теми Робота, яку виконують практиканти Кількість 

з/п 
  

годин 

1 Тема 1. Статут ЗВО. 2 
 Організація та Сучасні проблеми в галузі вищої освіти, 2 
 виробнича діяльність використання новітніх освітніх технологій  

 бази викладацької навчання у вищій школі.  

 практики Вивчення нормативної документації ЗВО 
4 

2 Тема 2. Методична Умови організації навчального процесу на 4 
 

складова викладацької кафедрі, факультеті. 4 
 

практики. Методична документація кафедри. Розробка 
 

  схем. 2 
  Розклад занять.  

  Тестовий контроль знань: плюси та мінуси 5 
  

його використання. Розробка тестових завдань. 

Проблемне навчання. 

2 

  

Розробка конспектів лекцій, практично- 6 
  

семінарських та лабораторних занять, 

індивідуальних завдань. 

 

  

Особливості практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти ЗВО. 

5 

  

Дипломні роботи (проекти). Курсові роботи 

(проекти) 
3 

 

Тема 3. Викладацька Система оцінювання навчальних досягнень 2 

3 практика. здобувачів вищої освіти. 2 
  Активізація навчально-пізнавальної  

  діяльності здобувачів.  

  Мотивація навчально-пізнавальної діяльності 2 
  студентів. . 
  Прийоми роботи з мультимедійними 3 
  презентаціями при викладанні фахових дисциплін .  
  Організаційно-виховна робота у ЗВО. 3 
  

Розробка плану організаційно-виховної роботи у 

студентському колективі. 

 

  Науково-дослідна робота науково- 4 
  

педагогічного працівника. 4 
  

Індивідуальні завдання (АО, КМР, КНР) 
 

4 Тема 4. Звітна Методика розробки робочих та навчальних 10 
 складова викладацької програм дисциплін. 3 
 практики. Складання звіту з викладацької практики  

Усього 72 

 



 

5. Критерії та засоби оцінювання 

 

5.2 Форми та організація оцінювання: 
Анкетування, наскрізне, колегіальне, бальне 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 
 

5.3. Поточне оцінювання (денна Форма навчання!: 
Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

(кількість завдань 

помножене на 

кількість балів) 

Оцінювання рівня проведених 

практикантом занять: 3 лекції, 3 

лабораторних заняття, 3 

практичних заняття. 

25-35 тижні 54 (9 завдань Х 6 

балів) 

Підготовка та захист звіту з 

викладацької практики 

37 тиждень 20 (оформлення 

звіту -10 балів, 

захист звіту -10 

балів) 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної роботи: 

презентація, складання схеми; 

бесіда; розробка робочої 

програми навчальної 

дисципліни 

26-37 тижні 26 (3 завдання Х5 

балів; 1 завдання — 

11 балів) 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 100 
 



 

 
5.3. Поточне оцінювання (заочна Форма навчання): 

 

6. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна (у разі потреби). 

Мультимедійне обладнання 

(проектор Acer хі 160 DSV0705 - 1 шт, ViewSonic PJD51230 - 1 шт, мультимедійний екран) 

Планшети: Lenovo Tab М10 (HD) TB-X505F- 2 шт. 

Мобільні пристрої з підключенням до Internet. 

Ноутбуки: HP 530 CND819DK5P - 1 шт. 2005 р., AsusX51L 15G10N375920 - 1 шт. 2016 р. 

Комп’ютери, збірні системні блоки: AMD Athion™ ПХ2270 Processor - 1 шт., AMD 

Sempron(tm) Processor - 1 шт., Intel (R) Core (TM) І5-3570К CPU - 1 шт. з підключенням до 

мережі Internet. 

Монітори: Asus 89LMTF116212- 1 шт., SAMSUNG 940N - 1 шт., PHILIPS- HWC8190T - 1 

шт., PHILIPS- І07Е5І - 1 шт. 

Програмне забезпечення для організації дистанційного навчання і комп’ютерного тестування 

Windows 10 Pro, Windows 7 Pro. Пакети прикладних програм: Microsoft Office 2007,2016 (MS 

Word, Exel, Access); ПО TSView7 (для цитологічного аналізу). Adobe Reader; Internet 

Explorer; Google Chrome; Office 365 (безкоштовні програми). 

Лабораторне обладнання для проведення експериментальних досліджень цифрова насадка 

Sciencelab Т500 5.17М -1 шт, AmScope FMA050 - 1 шт. 2020 р. 

Роки введення в експлуатацію 2000-2005, 2012-2016; 2019-2020 рік останнього 

профілактичного огляду та поточного ремонту обладнання - 2019. 

 

Форма оцінювання Терміни оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна 

кількість балів 

(кількість завдань 

помножене на 

кількість балів) 

Оцінювання рівня проведених 

практикантом занять: 2 лекції, 2 

лабораторних заняття, 2 

практичних заняття. 

29-30 тижні 36 (6 завдань Х 6 

балів) 

Підготовка та захист звіту з 

викладацької практики 

З0 тиждень 20 (оформлення 

звіту - 10 балів, 

захист звіту -10 

балів) 

Оцінювання рівня виконання 

завдань для самостійної роботи: 

презентація, складання схем; 

складання тестів; бесіда; 

розробка робочої програми 

навчальної дисципліни 

29-30 тижні 44 (5 завдань Х б 

балів; 1 завдання —

14 балів) 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 100 
 



 

7. Рекомендована література: 

Основна: (Базова) 

1. Аніщенко О.В., Яковець Н І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. Навч. 

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

199 с. 

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: ТИПУ, 2006. 

4. Довідник з виховної роботи зі студентами / В.І. Тернопільська, Т.В. 

Коломієць, І.О. Піонтківська. — Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2014. — 264 с. 

5. Лепеха І.О., Хоменко М.П., Невмержицький О.В. Виховна робота у вищих 

навчальних закладах. - Київ «Агроосвіта» 2015 - 240 с. 

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

2001.-338 с. 

7. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі. - К.: Центр учбової літератури, 

2007. - 232 с. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Сучасні технології навчання у вищій школі: модульний посібник для слухачів 

авторських курсів підвищення кваліфікації викладачів МШК ГГУЕТ / В. Ю. 

Стрельніков, І. Г. Брітченко. - Полтава : ПУЕТ, 2013. - 309 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. - Бібліогр. в підрядк. 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. 

Офіційні документи: 

1. ESG-http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines for qa 

in the ehea 2015.pdf, 

2. ISCED (MCKO) 2011 - http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011- en.pdf. 

3. ISCED-F (МСКО-Г) 2013 - http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced- fields-of-

educati on-training-2013 .pdf. 

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

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

6. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК 003:2010. - 

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

7. Національна рамка кваліфікацій - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-п. 

8. Перелік галузей знань і спеціальностей - http://zakon4,rada.gov.ua/1 aws/show/266- 2015-n, 

Корисні посилання: 

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

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

10. Національний глосарій 2014- 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy Visha osvita 2014 

tempus-office.pdf. 

11. Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти - 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskviProcessNewParadi gmHE.pdf. 

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

аналітичний огляд 

http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok sisitemi zabesp vakosti VO UA 2015,p df 

13. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації - 
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennva osv program 2014 tempus-office.pdf. 

Інформаційні ресурси: 

Інформація про академічну доброчесність - 

http://www.dnu.dp.ua/view/statut universitetu 

https.y/naaa.gov.ua/%dO%bO%dO%ba%dO%bO%dO%b4%dO%b5%dO%bc%dl%96%dl%8 

7%d0%bd%d0%b0-%d0%b4%d0%be%d0%b 1 %d 1 %80%d0%be%d 1 %87%d0%b 5%d 1 %8 1 

%dO%bd%d 1 %96%d 1 %81 %d 1 %82%d 1 %8c/ 

Інформація про БЕФ та наукові школи факультету - 
http://www.dnu.dp.ua/ru/facultv biologia ekologia і medicina 

Журнал, що виходить на БЕФ і входить до науко метричної бази SCOPUS - 

https://ecologv.dp.ua/index.php/ECO Biosystem Diversity 

Журнал, що виходить на БЕФ і входить до науко метричної бази WOS - 

https://medicine.dp.ua/index.php/med Regulatory Mechanisms in Biosystems Електронний каталог 

національної бібліотеки ім. Вернадського (Київ) - http ://www. nbuv. gov. ua/ e-resources/ 

База наук, даних в галузі біомед. наук MedLine - www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed Цифровий 

репозиторій Дніпровського національного університету імені Олеся Г ончара - 

http://repositorv.dnu.dp.ua: 1100/ 

Бібліотека. ДНУ- http://librarv.dnu.dp.ua/ 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines
http://www.uis.unesco.org/education/documents/isced-2011-en.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educati_on-training-2013_.pdf
http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-educati_on-training-2013_.pdf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/va327609-10
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%d0%bf
http://www.unideusto.org/tuningeu/
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_osvita
file:///D:/Users/Dell/Downloads/BolonskviProcessNewParadi_gmHE.pdf
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/Rozvitok_sisitemi_zabesp_vakosti_VO_UA_2015,p
http://ihed.org.ua/images/biblioteka/rozroblennva_osv_program_2014_tempus-office.pdf
http://www.dnu.dp.ua/view/statut_universitetu
https://https.y/naaa.gov.ua/%25dO%25bO%25dO%ba%25dO%25bO%25dO%b4%25dO%b5%25dO%bc%25dl%96%25dl%258
http://www.dnu.dp.ua/ru/facultv_biologia_ekologia_%d1%96_medicina
https://ecologv.dp.ua/index.php/ECO
https://medicine.dp.ua/index.php/med
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed
http://librarv.dnu.dp.ua/


 

Як правильно працювати з літературою - 

https://pidruchniki.com/1901112261421/pedagogika/vak pravilno pratsvuvati literaturovu Інноваційні 

методи навчання у вищій школі - http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2015/04/Bvstrova.pdf 

Інноваційні методи навчання у вищій школі - 

http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiii/33-chetverta-vseukraiinska- 

praktichnopiznavalna-intemet-konferentsiva/42-suchasni-innovatsiini-metodi-vikladannva- 

u-visshii-shkoli 

Інноваційні технології навчання - 

httpsV/dspace.uzhnu.edu.ua/i spui/bitstream/lib/5695/l/%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 

Інноваційні технології навчання - 

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

BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%9C. 389-399,pdf Мультимеді йна презентація 

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

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

https://pidruchniki.com/1901112261421/pedagogika/vak_pravilno_pratsvuvati_literaturovu
http://apir.org.ua/wpcontent/uploads/2015/04/B
http://naukam.triada.in.ua/index.php/konferentsiii/33-chetverta-vseukraiinska-
http://ipvid.org.ua/upload/iblock/2d3/2d3207cd5bced641db908581ed44c7e5.pdf
http://dspu.edu.ua/hsci/wp-content/uploads/2017/12/011-38.pdf


Додаток (НМКД 1) 

 

Структура звіту з викладацької практики 

По завершенні проходження практики пишеться письмовий звіт, який є 

основним документом, що засвідчує виконання здобувачем програми викладацької 

практики у запланованому обсязі. Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння 

здобувача, набуті ним під час вирішення питань, визначених метою і завданням 

практики. При цьому увага має приділятись виявленню не лише позитивних, а й 

негативних ситуацій, труднощів, що виникали під час проходження практики. 

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 (НМКД 2) 

 

СТРАТЕГІЇ ВИКЛАДАЧА З КУРСУ 

Викладацька практика 

 

Навчальний результат курсу Якою є практика здобувача в 

вищої освіти, щоб вони 

досягнули результату9 

Коли та як часто оцінюється 

їхній прогрес9 

В який спосіб студенти 

усвідомлюють зв'язок завдань 

курсу з очікуваними 

результатами9 

В який спосіб студенти будуть 

демонструвати очікувані 

результати курсів і як їх будуть 

оцінювати9 

Виконувати індивідуальні та 

самостійні завдання за 

навчальною дисципліною для 

демонстрації глибоких знань із 

спеціальності «Біологія», 

переосмислення наявних і 

створення нових цілісних знань 

та для демонстрації навички 

працювати автономно над 

саморозвитком 

Виконання індивідуальних 

завдань для самостійної 

роботи, підготовка до 

проведення занять. 

Під час здачі індивідуальних та 

самостійних завдань, під час 

проведення занять. 

Під час отримання завдання, 

виконання, підготовки до 

аудиторного заняття, або для 

підготовки документації. 

А також під час оцінювання 

засвоєних знань студентами. 

Здача виконаних 

індивідуальних та самостійних 

методичних завдань, 

проведення аудиторних занять. 

Оцінювання результатів - в 

балах 

Вміти критично аналізувати та 

оцінювати рівень наявних 

знань, удосконалювати і 

розвивати свій  

інтелектуальний, 

загальнокультурний та 

науковий рівень 

Опитування перед та після 

асистентської практики. 

Проведення аудиторних занять, 

вміння вести дискусію, давати 

відповіді на запитання 

здобувачів. 

Упродовж аудиторних занять 

та після виконання самостійної 

роботи 

Під час отримання завдання, 

виконання та демонстрації 

завдання. Написання відгуку на відвідану 

лекцію та практику НІШ. Під 

час проведення аудиторних 

занять та під час роботи з 

документами і представлення 

звіту з практики. Оцінювання: 

наскрізне оцінювання 
 



 

 
 

    

процесу навчання, колегіальне, 

бальне 

Знати методики оптимальної 

організації часу для виконання 

поточних задач, проектів, 

календарних подій володіти 

механізмами для керування 

часом 

Прописування ходу лекції та 

практичного заняття. 

На початку аудиторного 

заняття та за результатами його 

проведення. 

За результатами самооцінки 

проведення лекції та 

практичного заняття. 

Під час проведення аудиторних 

занять. Під час оцінювання 

проведених іншими НПП та 

власних. 

Оцінювання: наскрізне 

оцінювання процесу навчання, 

колегіальне, бальне 

Вміти виявляти наукову 

проблему в галузі біології, 

пропонувати робочі гіпотези та 

адекватні методи для її вирі 

шення, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань 

та/або професійної практики. 

Під час підготовки і розкриття 

змісту інформації, що 

висвітлюється під час лекції та 

зазначення питань для 

обговорення, дискусії, діалогу. 

Під час підготовки до заняття 

та упродовж його проведення і 

самооцінки досягнутих 

результатів. 

За результатами самооцінки 

проведення лекції та 

практичного заняття. 

Під час проведення аудиторних 

занять. Під час оцінювання 

проведених іншими НПП та 

власних. 

Оцінювання: наскрізне 

оцінювання процесу навчання, 

колегіальне, бальне 

Вміти обгрунтовано обирати та 

ефективно використовувати 

сучасні освітні технології, 

методи і засоби навчання і 

виховання в професійній 

діяльності викладача ЗВО. 

Складання чіткої структури 

лекції, логіки викладу, 

повідомлення літератури до 

теми або до всього курсу. 

Врахування доступності, 

аргументованості. Додержання 

виокремлення головного у 

Під час підготовки до заняття 

та упродовж його проведення і 

самооцінки досягнутих 

результатів. 

За результатами самооцінки 

проведення лекції та 

практичного заняття, за 

відгуками студентів. 

Під час проведення аудиторних 

занять. Під час оцінювання 

проведених власних лекцій та 

практик. 

Оцінювання: наскрізне 

оцінювання процесу навчання, 

само оцінювання, оцінювання 

студентами, відгук на 
 



 

 

 

матеріалі та висновках. 

Використання деяких 

прийомів закріплення - 

повторення, запитання на 

перевірку розуміння, 

засвоєння, підведення 

підсумків. Використання 

ТЗН (у разі необхідності), 

застосування лектором 

опорних матеріалів (текст, 

конспект, окремі записи, 

відсутність опорних записів 

тощо). 

  

проведене заняття, 

колегіальне під час 

обговорення на методичному 

семінарі, бальне 

Знати традиційні та сучасні 

проблеми наукової та 

навчальної діяльності 

Під час проведення лекцій та 

практичних занять, при 

відповідях на запитання 

здобувачів. 

Після проведення занять. Під час підготовки завдання 

та демонстрації завдання в 

аудиторії. 

Під час проведення 

аудиторних занять, 

консультацій студентів за 

науковою тематикою 

кафедри. Під час оцінювання 

проведених занять іншими 

НІШ. Оцінювання: 

викладацького процесу 

навчання, колегіальне, 

відгук, рецензія, бальне 

Діяти згідно вимог чинного 

законодавства України та 

морально- етичних норм в 

професійній діяльності 

Під час знайомства з 

нормативними 

документами. 

У кінці навчання При здачі завдань на знання 

чинних законів у сфері 

освіти, проходження курсу 

щодо академічної 

доброчесності 

Знати відповіді на запитання 

щодо нормативної бази. 

Оцінювання: колегіальне, 

сертифікат. 

Демонструвати глибокі 

знання із спеціальності 

Підготовка до аудиторних 

занять (лекцій та 

Упродовж аудиторних 

занять, після виконання 

Під час отримання завдання, 

підготовки, 

Упродовж всієї викладацької 

практики при 
 



 

 

     

«Біологія», зокрема 

засвоєння основних 

концепцій, розуміння 

сучасних теоретичних і 

практичних проблем, 

історії розвитку та 

сучасного стану наукових 

знань за спеціальністю 

«Біологія», оволодіння 

термінологією з 

досліджуваного наукового 

напряму. 

практики), відповіді на 

запитання студентів, 

відвідування консультацій, 

звіт за результатами 

практики. 

самостійної роботи, під 

час звітування з практики, 

безперервно під час 

роботи над науковою 

тематикою при 

комплексному 

кафедральному 

дослідженні. 

проведення та 

консультацій, під час 

Звітування з практики, 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, наприкінці 

навчання в аспірантурі, 

виконанні запланованих 

завдань, демонстрація на 

відкритих лекціях і 

практичних заняттях. Під 

час відповідей на 

запитання студентів та під 

час звіту. 

Підготовка звіту з 

практики, під час 

презентації власних 

досліджень на 

кафедральних семінарах, 

конференціях, під час 

описання власних 

досліджень та 

представлення 

дисертаційної роботи на 

науковому семінарі та під 

час захисту. 

Під час публічного 

оприлюднення результатів 

власних досліджень. 

Оцінювання - бальне, 

робота без бального 

оцінювання, колегіальне, 

рецензії та відгуки. 



 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Консультації керівника практики, підготовка творчих завдань. Складання 

конспектів лекцій. 

Підготовка плану практичних завдань. 

Підбір різноманітних методів та прийомів для лабораторних практичних 

робіт. 

Підготовка лекції-презентації. 

ДОДАТОК (НМКДЗ) 

ДО СТРУКТУРИ РЕЙТИНГОВОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 

ЗАСОБИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПОЧАТКОВОГО, ПОТОЧНОГО, ПРОМІЖНОГО 
ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1. Для оцінки очікуваного результату навчання пропонуються анкети. 

2. Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і включає 

перевірку знань, вмінь та контроль опанування студентами практичних навичок 

роботи в аудиторії. 

3. Проміжний контроль здійснюється під час перевірки самостійних завдань за 

критеріями, які, схвалені на засіданні методичної комісії кафедри. 

4. При визначенні загальної (підсумкової) оцінки враховуються результати поточного 

та проміжного контролю, а також результати звіту. 

 

Критерії оцінювання (денна форма навчання) 

Оцінюванн я 

рівня 

проведених 

практикант 

ом занять 0-

54 балів 

На кожному аудиторному занятті викладач оцінює проведення занять 

самостійні Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 

завдання  

0-26 балів презентація, складання схеми; бесіда; розробка робочої програми 
 навчальної дисципліни 
0-20 балів  

 підготовка та захист звіту з викладацької практики. 
 



 

Відмінно 

- Повні відповіді на усі запитання 

Уміння аналізувати відповідні положення, поняття, твердження; 

- Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; 

Застосування схем та графічних методів подання інформації у 

поєднанні з вербальним описом 

- Вміння аналізувати-узагальнювати-порівнювати. 

Самостійне, творче, ініціативне застосування знань; 

- Поєднання повноти відповіді та лаконічності 

- Достатня старанність і вправність застосування набутих знань. 

- Відмінна якість оформлення 

 

Критерії оцінювання а самостійної роботи 

При оцінюванні враховується 

- характер засвоєння матеріалу: обсяг, повнота, правильність та точність знань, 

рівень осмислення, міцність засвоєння, систематизованість; 

- якість відповіді: обґрунтованість, логічність, послідовність зв’язків; 

- вміння узагальнювати, виокремлювати, порівнювати 

- якість виконання роботи . 

Критерії оцінювання відповідей 

При оцінюванні враховується 

обсяг, повнота, правильність та 

точність осмислення, 

систематизованість, 

обґрунтованість, логічність, послідовність викладу, ступінь самостійності 

в судженнях, культура мовлення; вміння узагальнювати, виокремлювати, 

порівнювати - якість виконання роботи .

Оцінювання 

рівня 

проведених 

практикант 

ом занять 0-

36 балів 

На кожному аудиторному занятті викладач оцінює проведення занять 

самостійні Оцінюється рівень виконання завдань для самостійної роботи 

завдання  

0-44 балів - презентація, складання схем; бесіда; розробка робочої програми 
 навчальної дисципліни 
0-20 балів 

підготовка та захист звіту з викладацької практики. 
 

  



 

 

Критерії оцінювання звіту 

0 балів Завдання не виконано. Фрагметарність відповідей. 

1-4 бали Завдання виконано неправильно або недбало. Фрагметарність 

відповідей. 

5-8 балів Виконана правильно частина завдання. Здобувай фрагментарно відповів на 

запитання. 

9-12 балів Завдання виконане правильно, але є неточності з окремих питань. Здобувач 

відповідає на більшість запитань. 

13-16 балів Завдання виконане правильно, здобувач відповідає на всі запитання. 

17-20 балів Завдання виконане правильно, творчо. Здобувач надає повні відповіді на 

всі питання. 

Добре 

• Повні відповіді усі запитання 

• Виклад матеріалу логічний, послідовний, лаконічний; Самостійне 

репродуктивне застосування знань за вказівками викладача; 

• Старанність і вправність застосування набутих знань. 

• Добра якість оформлення 

Задовільно • Відповіді на більшість запитань 

• Механічність, фрагментарність відповідей Порушення логіки та 

послідовності відповіді, недостатня самостійність мислення. 

• Задовільна якість оформлення 

Незадовільно 

• Відсутність виконання всіх завдань 

• Неповні відповіді на запитання Фрагментарність відповідей; 

• Незадовільна якість оформлення 

 


