




ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРАКТИКИ 
 

денна форма навчання 

Рік підготовки 

другий 

Семестр 

четвертий 

Кількість тижнів 

15 

Загальна кількість годин / кредитів 

90 / 3,0 

Робочий час здобувача, год. 

30 

Самостійна робота 

60 

Вид контролю: диференційований залік 
 

Орієнтовні бази практики: випускові кафедри аерогідромеханіки та 

енергомасопереносу, комп’ютерних технологій, обчислювальної математики та 

математичної кібернетики, теоретичної та комп’ютерної механіки Дніпровського 

національного університету імені Олеся Гончара. 
 

Права та обов’язки здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 
 

Здобувач підпорядковується Правилам внутрішнього розпорядку Університету, 

розпорядженням адміністрації та керівника викладацької практики. Здобувач може бути 

відсторонений від проходження практики у разі невиконання вимог щодо проходження практики. 

Перед початком проходження викладацької практики здобувачі мають пройти 

обов’язковий інструктаж з охорони праці та техніки безпеки, про що робиться запис у 

відповідному журналі кафедри. 

Здобувач має право з усіх питань, які виникають під час проходження викладацької 

практики, звертатись до керівника практики або завідувача кафедри, вносити пропозиції з 

удосконалення організації викладацької практики. 

Здобувач  під час проходження викладацької практики за попередньою домовленістю 

має право на відвідування навчальних занять досвідчених науково-педагогічних працівників 

Університету з метою вивчення методик викладання, знайомства з передовим викладацьким 

досвідом. 

 Здобувач 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. 

Здобувач має право на вироблення індивідуального стилю організації педагогічної 

взаємодії та пізнавальної діяльності студентів, керівництво науковими студентськими 

дослідженнями. 

Здобувач зобов’язаний заповнювати щоденник практики, скласти та захистити звіт про 

проходження викладацької практики.  
 

Права та обов’язки керівника практики: 
 

Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням календарного графіку 

викладацької практики здобувача здійснюється керівником практики, який: 

 забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів викладацької практики; 

  добирає тематику занять та навчальні групи для проведення викладацької практики; 



 контролює роботу здобувача, відвідування занять та інші види його роботи зі 

студентами, приймає заходи щодо ліквідації недоліків в організації практики; 

 за результатами проходження практики, керівник практики виставляє оцінку у відомості 

обліку успішності та Індивідуальному навчальному плані роботи аспіранта. 

 

1. МЕТА ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Метою викладацької практики здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти є набуття та вдосконалення навичок та вмінь психолого-педагогічної, навчально-

методичної та навчально-дослідної складових професійної діяльності на базі Університету. 

 

Викладацька практика формує такі компетентності за ОНП: 

ЗК 09 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФК 08 Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері. 

ФК 09 Здатність до викладання навчальних дисциплін за фахом. 

ФК 11 Здатність складати науково-технічну документацію, публікувати результати 

досліджень у фахових виданнях. 

 

В процесі проходження викладацької практики здобувачі повинні знати та 

застосовувати: 

 організацію освітнього і виховного процесу в Університеті; 

 структуру та зміст викладацької діяльності; 

 методику підготовки та проведення навчальних занять, організацію самостійної та 

індивідуальної роботи студентів; 

 складову педагогіки вищої школи; 

 складову навчально-методичної діяльності в Університеті; 

 психологічні аспекти навчання та творчої діяльності. 

 

В процесі проходження викладацької практики здобувачі повинні отримати певні 

результати та вміти сформулювати навчально-виховну мету, вміти обирати вид занять, 

використовувати різні форми організації освітньої діяльності студентів, діагностики, контролю 

та оцінки ефективності освітньої діяльності, що забезпечується оволодінням: 

 структурування та психологічно грамотного перетворення наукових знань в навчальний 

матеріал; 

 методами та засобами інтерактивного навчання, складання ситуаційних задач текстових 

завдань; 

 застосування новітніх освітніх технологій; 

 розробляти робочу програму фахової навчальної дисципліни; 

 визначати структурні елементи лекційного, лабораторного або практичного заняття 

відповідно до встановленої мети; 

 розробляти методичні матеріали для всіх видів навчальної роботи; 

 оформляти документацію щодо планування та результатів викладацької діяльності. 

 

Програмні результати навчання 

ПР 01 Знати на поглибленому рівні фундаментальні моделі, методи та алгоритми 

прикладної математики. 

ПР 06 Уміти критично аналізувати та оцінювати наявні знання, удосконалювати і розвивати 

свій інтелектуальний, науковий та загальнокультурний рівень. 

ПР 07 Знати традиційні та сучасні проблеми науки та основи філософсько-методологічного 

аналізу наукової та навчальної діяльності. 



ПР 13 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікативні технології при 

спілкуванні, обміні інформацією, при її зборі, аналізі, обробці та інтерпретації. 

ПР 14 Виявляти лідерські якості, уміти самонавчатися, саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести відповідальність за визначення новизни наукових досліджень та 

прийняття експертних рішень. 

ПР 15 Уміти проводити навчальні заняття за фаховими дисциплінами, дотримуватися 

психолого-педагогічних вимог до організації навчального процесу. 

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

Робочий час здобувача     4 семестр 

№ 

з/п 
Назва теми Робота, яку виконують здобувачі 

Кількість 

годин 

1 Узгодження плану та 

індивідуального завдання 

практичної підготовки  

Ознайомлення з організацією 

навчального процесу на кафедрі та 

навчально-методичним комплексом 

дисциплін. Інструктаж з техніки 

безпеки та охорони праці. 

2 

2 Робота в аудиторії  Проведення лекційних та 

практичних занять за темами, 

узгодженими з керівником 

практики від кафедри 

22 

3 Робота на кафедрі Обговорення результатів лекційних 

і практичних занять з керівником 

практики від кафедри. Перевірка 

контрольних завдань. 

6 

Усього 30 

 

Самостійна робота здобувача 

№ 

з/п 
Назва теми Робота, яку виконують здобувачі 

Кількість 

годин 

1 Підготовка до лекцій Евристика та вивчення джерел і 

літератури до лекції. 

Розроблення плану-конспекту 

лекції та мультимедійної 

презентації. 

Розроблення робочої програми 

навчальної дисципліни 

професійного спрямування. 

20 

2 Розроблення плану та методики 

проведення практичного заняття. 

Підготовка матеріалів до 

практичних занять 

Евристика та вивчення джерел і 

літератури до практичного заняття. 

Підготовка роздаткового матеріалу і 

мультимедійної презентації. 

20 

3 Підбиття підсумків проведених 

навчальних занять 

Самоаналіз проведених лекцій та 

практичних занять. 

2 

4 Розроблення контрольних та 

творчих завдань 

Підготовка тестових контрольних 

та творчих завдань. 

10 

5 Оформлення звітних документів 

з практики 

Заповнення щоденника та 

написання звіту з практики. 

8 

Всього 60 

 



3. ЗАХОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Вимоги до звіту й захисту результатів практичної підготовки 

За результатами практичної підготовки здобувач вищої освіти подає письмовий звіт про 

виконання всіх складників програми практики відповідно до індивідуального завдання, 

визначеного керівником. Звіт має містити розділ з питань охорони праці та техніки безпеки, 

щоденник практики, плани-конспекти проведених 3 лекцій та 3 практичних (або лабораторних) 

занять, презентації до них, тестові завдання з перевірки поточних знань за однією з лекційних 

тем, творчі завдання для самостійної роботи студентів за однією з тем практичних занять,  

висновки і пропозиції, список використаної літератури. Ведення щоденника під час 

викладацької практики є обовʼязковим, оскільки є основним документом, що відображає 

поточну діяльність здобувача з виконання поставлених завдань. 

Прийом диференційованого заліку відбувається згідно з наказом по ДНУ «Про 

направлення здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на викладацьку 

практику». 

Здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, який без поважних причин, 

передбачених законодавством, не виконав програму викладацької практики, отримав 

незадовільну оцінку або негативний висновок щодо її проходження, вважається таким, що не 

виконав навчальний план. 

Захист звітів  практики здійснюється на засіданні кафедри і оцінюється за 100-бальною 

шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною шкалою.  

 

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 

 

Система оцінювання 

4 семестр 

Форма оцінювання Кількість 

балів 

Термін 

Захист звіту з практики: 

- оформлення щоденника практики; 

 

- оформлення звіту з практики; 

- доповідь щодо результатів практики; 

- презентація результатів практики; 

- відповіді на запитання комісії. 

 

20 

 

20 

30 

10 

20 

 

протягом часу проходження 

практики 

останні 2 дня практики 

останній день практики 

останній день практики 

останній день практики 

Разом: 100 (диференційований залік) 
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