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1. ВСТУП 

Програма «Педагогічної практики» складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки здобувачів 
ІІ (магістерського) рівня освіти спеціальності 011 «Освітні 
педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи».  
Підготовка майбутнього фахівця до професійної педагогічної 
діяльності у вищих навчальних закладах набуває надзвичайної 
ваги особливо в сучасних умовах, у період реформування 
освіти. Навчання здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти 
вимагає серйозної підготовки, прикладання зусиль в оволодінні 
найновішими формами, методами, засобами професійної 
діяльності. 
Педагогічна практика є важливою частиною навчально-
виховного процесу, в ході якого відбувається безпосереднє 
поєднання та реалізація теоретичних знань, що отримують 
студенти на заняттях, з практичною діяльністю студентів в 
якості педагогів. Це дозволяє, з одного боку, закріпити й 
поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння й навички, 
необхідні для майбутньої самостійної роботи.  
 Вимоги до компетенцій визначено галузевими стандартами 
вищої освіти України.  
 

Анотація 

Програма «Педагогічної практики» розроблена відповідно до 
структури та змісту навчальних посібників, які рекомендовано 
для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти закладів вищої 
освіти як гуманітарного так і технічного напрямку.  
Педагогічна практика посідає важливе місце в загальній 
структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Він належить до 
циклу професійної підготовки, пов’язаних з практичною 
реалізацією організаційних засад діяльності викладача вищої 
школи, а також спрямований на формування здатності 
майбутнього науково-педагогічного працівника до самостійної 
професійної дії в рамках освітнього простору. 
Педагогічна практика є нормативним курсом, який вчить 
студентів розуміти важливість оволодіння організаційно-
діяльнісними аспектами освіти в Україні для формування 
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професійної свідомості і мислення викладача вищої школи; 
сприяє розвитку професійних компетентностей, що дозволяє 
ефективніше вирішувати проблеми освітніх відносин.  
Ключові слова: форми і методи навчання, системний підхід, 
професійна підготовка, освітнє середовище, виховання, 
формування компетентностей. 
 

Abctract 

The Pedagogical Practice program is designed in accordance with the 
structure and content of the textbooks, which are recommended for 
applicants of the second (master's) level of education of higher 
education institutions in both humanities and technical fields. 
Pedagogical practice plays an important role in the general structural 
and logical scheme of specialist training. It belongs to the cycle of 
professional training related to the practical realization of 
organizational principles of the activity of the teacher of the higher 
school, and also aims at forming the ability of the future scientific 
and pedagogical worker for independent professional action within 
the educational space. 
Pedagogical practice is a normative course that teaches students to 
understand the importance of mastering the organizational and 
activity aspects of education in Ukraine for the formation of 
professional consciousness and thinking of a high school teacher; 
promotes the development of professional competences, which 
allows to solve problems of educational relations more effectively. 
Key words: forms and methods of teaching, systematic approach, 
vocational training, educational environment, education, competence 
formation. 
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2. Опис навчальної дисципліни 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 
спеціальність, 

спеціалізація, рівень 
вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів, 
відповідних ECTS – 3 

Галузь знань 

01 «Освіта» 
 

Нормативна 

Змістових модулів – 1 2-й 2-й 

Загальна кількість 
годин – 90 

Семестр 

3-й 3-й 

 

Спеціальність 

011 «Освітні, 
педагогічні науки» 

 
Спеціалізація 

«Педагогіка вищої 
школи» 

Рівень вищої освіти: 

ІІ (магістерський) 

Тижневих годин для денної форми навчання: 
СРС – 45 год. 

Вид контролю – залік 

 

2. Мета та завдання педагогічної практики 
Педагогічна практика є важливою частиною навчально-
виховного процесу, в ході якого відбувається безпосереднє 
поєднання та реалізація теоретичних знань, що отримують 
студенти на заняттях, з практичною діяльністю студентів в 
якості педагогів. Це дозволяє, з одного боку, закріпити й 
поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння й навички, 
необхідні для майбутньої самостійної роботи.  
Метою педагогічної практики є оволодіння студентами 
сучасними методами, формами навчально-виховної роботи у 
вищих закладах освіти, формування в них професійних умінь і 
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навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної 
роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання 
інтересу до професії, потреби систематично поновлювати свої 
знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності, 
вивчення та використання передового й новаторського 
педагогічного досвіду.  
Основні завдання практики:  

 поглиблення і розширення теоретичних знань зі спеціальних і 
психолого-педагогічних дисциплін, набутих здобувачами 
ІІ (магістерського) рівня, застосування їх у вирішенні 
конкретних педагогічних завдань під час проходження 
практики;  
 формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних і 
методичних умінь викладання відповідних навчальних 
дисциплін у системі вищої школи;  
 вироблення вмінь організації основних форм навчання у вищій 
школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;  
 формування вмінь професійного і педагогічного спілкування зі 
студентською аудиторією;  
 виховання в магістрів досвіду викладацької роботи, морально-
етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального 
творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті. 
У результаті проходження практики магістранти повинні 

вміти: 

– використовувати здобуті теоретичні знання та практичні 
вміння у практичній діяльності викладача вищої школи; 
– аналізувати нормативно-правову базу здійснення освітньої 
діяльності закладом вищої освіти та його внутрішню 
номенклатуру; 
– визначати специфіку організаційної, наукової та навчально-
методичної роботи викладача вищої школи в її практичному 
аспекті на основі вивчення діяльності випускової кафедри (або 
інших підрозділів ЗВО). 
Магістрант-практикант повинен знати: 

– теоретико-методологічні засади процесу навчання та 
виховання у вищій школі; 
– головні положення дидактики вищої школи; 
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– інноваційні освітні та педагогічні технології; 
– форми, методи і засоби здійснення виховної роботи в закладі 
вищої освіти; 
– методи організації самоосвітньої діяльності студентів; 
– механізми розвитку професійної кваліфікації викладача вищої 
школи. 
Під час проходження практики здобувач ІІ магістерського 

рівня освіти зобов’язаний: 

1) дотримуватися режиму навчального закладу та його вимог; 
2) брати активну участь у настановчих і підсумкових 
конференціях; 
3) ознайомитися з нормативною документацією закладу вищої 
освіти, кафедри та документацією, яку ведуть викладачі 
(навчальний план спеціальності, графік навчального процесу, 
індивідуальний план викладача, посадова інструкцію асистента 
кафедри, робочі програми, план виховної роботи куратора 
групи, журнал взаємовідвідувань викладачів та ін.); 
4) планувати свою діяльність і відображати її в індивідуальному 
плані; 
5) систематично заповнювати щоденник педагогічної практики 
та звіряти його з індивідуальним планом; 
6) відвідувати заняття викладачів кафедри, проводити аналіз 
занять за результатами спостереження за діяльністю викладача; 
7) надавати допомогу викладачу в підготовці навчально-
методичного матеріалу з дисциплін, викладання яких 
забезпечується випусковою кафедрою: оформлення наочності, 
підготовка дидактичного матеріалу; перевірка залишкових 
знань, тестів, контрольних завдань студентів; проведення 
модульного контролю, атестації студентів тощо; 
8) брати активну участь у науково-методичних, просвітницьких, 
виховних заходах, які проводить викладацький склад кафедри; 
долучатися до їх організаційної роботи. 
Компетентності, які повинен здобути магістрант:  

Компетентності соціально-особистісні:  
розуміння та сприйняття етичних норм поведінки;  
здатність до критики й самокритики; саморозвитку;  
креативність, творчість; 
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адаптивність, і комунікабельність.  
Компетентності інструментальні:  
здатність до організації та планування;  
навички управління інформацією;  
здатність до комунікації, взаємодії;  
відчуття ваги помилки; 
здатність прийняття рішень, відповідальність.  
Компетентності професійні:  
здатність кваліфіковано виконувати функції викладача;  
здатність фахово та оптимально використовувати методи, та 
форми навчання у практичній викладацькій діяльності. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л с пр ср л с 
п
р 

ср 

Мета, завдання, зміст 
практики на посаді 
викладача; перевірка 
готовності до практики. 

10 — — — 10 — — — — — 

Складання щоденника 
практики та його 
узгодження з керівником. 

10 — — —   10 — — — — — 

Інструктаж по техніці 
безпеки. 

2 — — — 2 — — — — — 

Ознайомлення зі 
структурою роботи 
кафедри, циклової комісії 
вищого навчального 
закладу. 

8 — — — 8 — — — — — 

Спостереження за 
заняттями викладачів. 

12 — — —   12 — — — — — 

Підготовка планів-
конспектів навчального 
занять та їх методичне 
забезпечення. 

10 — — —   10 — — — — — 

Самостійне проведення 6 — — — 6 — — — — — 
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Назви змістових 
модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

 у тому числі 

у
сь

о
го

 у тому числі 

л с пр ср л с 
п
р 

ср 

навчальних занять. 
Відвідування занять своїх 
однокурсників. 

6 — — — 6 — — — — — 

Виготовлення звітної 
документації про 
проведення практики. 

12 — — — 12 — — — — — 

Захист індивідуальних 
звітів за проведену 
практику. 

8 — — — 8 — — — — — 

Підведення підсумків 
практики на інструктивно-
методичному занятті. 

4 — — — 4 — — — — — 

Складення заліку. 2 — — — 2 — — — — — 
Всього 90 — — — 90 — — — — — 

 
 

5. Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод. Використовується на 
лекційних заняттях і ґрунтується на активізації репродуктивного 
(відтворювального) мислення студентів чи учнів.  
2. Пошуковий метод. Використовується на практичних заняттях та 
під час самостійної роботи студентів. Полягає в організації 
активного пошуку вирішення пізнавальних завдань. Процес 
мислення студентів під час використання цього методу набуває 
продуктивного характеру, він контролюється викладачем і 
коригується самими студентами.  
3. Репродуктивний метод. Використовується на практичних 
заняттях і ґрунтується на засвоєнні навчального матеріалу на 
основі зразка, моделі діяльності або загальноприйнятих підходів до 
вивчення навчального матеріалу.  
4. Проблемний метод. Використовують на лекційних і практичних 
заняттях. Ґрунтується на постановці викладачем пізнавального 
завдання (проблеми), самостійних пошуках студентами шляхів 
його розв’язання, порівнянні різних поглядів і підходів до 
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вирішення проблеми.  
 

6. Методи контролю 
Поточний контроль здійснює керівник практики від кафедри 
суспільних дисциплін протягом проходження студентами 
педагогічної практики шляхом аналізу та оцінки їх систематичної 
роботи, залікових навчальних занять.  
Підсумковий контроль здійснюють наприкінці проходження 
практики шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної 
діяльності студентів протягом конкретного періоду. При 
виставленні оцінки враховується рівень теоретичної підготовки 
майбутнього викладача, якість виконання завдань практики, рівень 
оволодіння педагогічними вміннями й навичками, ставлення до 
студентів, акуратність, дисциплінованість, якість оформлення 
документації та час її подання.  
Перевірка та оцінювання знань, умінь і практичних навичок 
студентів-магістрів здійснюються за 100-бальною шкалою у 
процесі залікового контролю. Загальна оцінка складається з оцінок 
за результатами сумування оцінок поточного і підсумкового 
контролю. 

 
7. Розподіл балів, які отримують студенти 

  

Поточне тестування та індивідуальні завдання 

Сума 
№ 

Прізвище, 
ім’я 

Якість 
проведення 

занять 

Якість 
виконаних 

завдань 

Підготовка 
документації 

Оцінка за 
захист 

  20 20 10 40 100 

 
Загальна шкала оцінювання 
Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90-100 

зараховано 
82-89 
74-81 
64-73 
60-63 не зараховано з можливістю повторного 
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35-59 складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
8. Методичне забезпечення 

● Методичні рекомендації до проходження педагогічної 
практики для здобувачів ІІ (магістерського) рівня освіти, 
спеціальності 011 «Освітні педагогічні науки», спеціалізації 
«Педагогіка вищої школи» денної форми навчання /Т. Є. 
Шевчук. – Рівне: НУВГП, 2019. – 44 с.   
● Робоча програма з педагогічної практики для здобувачів ІІ 
(магістерського) рівня освіти, спеціальності 011 «Освітні 
педагогічні науки», спеціалізації «Педагогіка вищої школи» 
денної форми навчання /Т. Є. Шевчук. – Рівне: НУВГП, 2019. – 
16 с.   
                        10. Рекомендована література 
1. Баскаков А. Я., Туленков Н. В. Методология научного 
исследования: Учеб. пособие.  2-е изд., испр. К.  МАУП, 2004. 216 
с. 
2. Вітвіцька С. С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посіб. 
К.  ЦУЛ, 2003. 316 с. 
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. посіб. 
К.  Академвидав, 2004. 352 с. 
4. Єріна А. М., Єрін Д. Л., Захожай В. Б.  Методологія наукових 
досліджень: Навч. посіб. К.  ЦНЛ, 2004. 212 с. 
5. Збірник нормативних актів України щодо організації навчально-
виховного процесу у вищому навчальному закладі: Довід. для 
працівників вищ. навч. закл. К.  УАЗТ, 2003. 410 с. 
6. Змістові частини галузевих стандартів вищої освіти підготовки 
фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста та 
бакалавра щодо гуманітарної, соц.-економічної та екологічної 
освіти. // Інформаційний Вісник. 2003.  № 11. С. 3–55. 
7. Лудченко А. А., Лудченко Т. А. Основы научных исследований: 
Учеб. пособие.  2-е изд., стереотип. К. : Знання, 2001. 113 с. 
8. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посіб.  3-тє вид., доп. 
К.  КДНК, 2001. 608 с. 
9. Нормативно-методичні положення з розроблення засобів 
діагностики якості вищої освіти випускника вищого навчального 
закладу. Структура та зміст стандарту засобів діагностики якості 
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вищої освіти // Інформаційний Вісник. 2003.  № 10. С. 62–70. 
10. Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-
кваліфікаційної підготовки фахівця. Структура та зміст освітньо-
професійної програми підготовки фахівця // Інформаційний Вісник. 
2003.  № 10. С. 43–53. 
11. Нормативно-методичні положення з розроблення освітньо-
кваліфікаційної характеристики випускників вищого навчального 
закладу. Структура та зміст освітньо-кваліфікаційної  
характеристики випускників ВНЗ // Інформаційний Вісник. 2003.  
№ 10. С. 20–30. 
12. Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / Ред. 
Я. Я. Болюбаш. 2004. 304 с. 
13. Образцов П. И. Методы и методология психолого-
педагогического исследования.  СПб. : Питер, 2004. 268 с. 
14. Освіта в Україні / Ред. О. А. Кривенко; Упоряд. 
Є. К. Пашутинський. К. : Атіка, КНТ, 2004. 492 с.  
15. Основні засади розвитку вищої освіти України в контексті 
Болонського процесу (документи і матеріали 2003–2004 рр.) / М. Ф. 
Степко, Я. Я. Болюбаш, В. Д. Шинкарук та ін.; Ред. В. Г. Кремінь.  
К. Тернопіль: Вид-во ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2004. 147 с. 
16. Пілюшенко В. Л., Славенко Е. І., Шкрабак І. В. Наукове 
дослідження: організація, методологія, інформаційне забезпечення: 
Навч. посіб. К.  Лібра, 2004. 344 с. 
17. Порядок ліцензування освітніх послуг: Затв. постановою 
Кабміну України від 29.08.03 № 1380 // Інформаційний Вісник. 
2004.  № 12. С. 2–7. 
18. Правила подання пропозицій щодо уточнення системи 
виробничих функцій, узагальнених задач діяльності, здатностей, 
умінь та змістових модулів, назв рекомендованих навч. дисциплін, 
розподілу годин. // Інформаційний Вісник. 2003.  № 11. С. 56–57. 
19. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень: Конспект лекцій: 
Посібник. К.  Академвидав, 2004. 208 с. 
20. Фіцула М. М. Педагогіка: Навч. посіб.  2-ге вид., випр. і доп. 
К.  Академія, 2005. 560 с. 
21. Цехмістрова Г. С. Основи наукових досліджень: Навч. посіб. 
К. ВД Слово, 2003. 240 с. 
22. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика 
науково-дослідної діяльності: Підручник.  3-тє вид., стер. 
К.  Знання-Прес, 2003. 295 с. 
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23. Щербань П. М. Прикладна педагогіка: Навч.-метод. посіб. 
К.  Вища шк., 2002. 215 с. 
24. Ягупов В. В. Педагогіка: Навч. посіб. К.  Либідь, 2002. 560 с. 
                               
                              11. Інформаційні ресурси 
1. Законодавство України / [Електронний ресурс]  Режим доступу: 
http://www.rada.kiev.ua/ 
2. Національна бібліотека ім.В.І.Вернацького / [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ 
3. Наукова бібліотека НУВГП ( м.Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]  Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-
biblioteka(інформаційні ресурси у цифровому репозиторії) 
4. Освіта.UA: Освіта в Україні та за кордоном  / [Електронний 
ресурс] Режим доступу: http//osvita.ua/  
5. Вища освіта / [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/ 
6. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6 / 
[Електронний ресурс] Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/ 
7. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 
Київська, 44 )/ [Електронний ресурс] Режим доступу: 
http://www.cbc.rv.ua/ 
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