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1. ВСТУП 

Магістр, відповідно до Закону України «Про вищу освіту», це осві- 
тньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі освітньо- 

кваліфікаційного рівня магістра здобула повну вищу освіту, спеціальні 
уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків 
інноваційного характеру певного рівня професійної діяльності. 

Головною метою педагогічної практики є забезпечення особистісної 
готовності студентів-магістрантів до практичної реалізації набутих у процесі 
навчання фундаментальних знань, поглиблення теоретичних знань і 
опанування сучасними формами, методами та прийомами організації 
викладацької діяльності у вищому навчальному закладі. 

Виступаючи в якості об’єднуючого фактору між теоретичним 
навчанням майбутніх фахівців та їх самостійною викладацькою діяльністю, 
педагогічна практика вирішує наступні основні завдання: 

 здійснення первинної адаптації студентів-магістрів до професійної 
діяльності викладача; 

 закріплення, поглиблення і практичне використання отриманих у 
процесі навчання теоретичних знань з фахових дисциплін;  

 опанування сучасних форм, методів і прийомів організації навчання 

студентів; 
 вивчення студентами творчого педагогічного досвіду і застосування 

його в пошуках власних шляхів розв’язання практичних проблем; 
 формування вмінь організовувати навчально-педагогічну взаємодію 

зі студентами для розв’язання завдань навчально-виховної 
діяльності; 

 засвоєння педагогічної етики; 
 формування потреби в самоосвіті та самовихованні, інтересу до 

науково-дослідної роботи, потреби систематичного оновлення знань 
та їх творчого застосування у професійній діяльності; 

 активізація творчих здібностей, творчого, дослідницького підходу до 
педагогічної діяльності, набуття умінь аналізу результатів своєї 
праці; 

 розвиток базових пізнавальних, комунікативних, організаційних, 
проектувальних та інших умінь самостійного здійснення навчальної 
й навчально-методичної діяльності викладача. 

Педагогічна практика магістрів є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з 
відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних 
навичок та вмінь здійснення самостійної педагогічної роботи.  

Педагогічна практика виступає інтегрованим і визначальним 

компонентом особистісно-професійного становлення майбутнього фахівця. 
Під час практики студенти-магістранти отримують можливість здобути 

практичні навички проведення лекційних, семінарських, практичних, 
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лабораторних занять, застосовуючи отримані знання з різних галузей 

інформаційних технологій та новітні методичні розробки. 
Практика має комплексний характер і передбачає забезпечення фахової 

діяльності за такими напрямами роботи:  
 викладацький – набуття педагогічного досвіду викладання базо- вих, 

професійно-орієнтованих дисциплін зі спеціальності та методик їх 
викладання у ВНЗ; 

 методичний – підготовка навчально-методичного комплексу 
забезпечення дисципліни; 

 виховний - підготовка магістранта до організації виховної роботи в 
академічній групі; 

 науково-дослідний – підготовка магістранта як науковця-дослідника. 
Методичні вказівки призначені для організації та проведення 

педагогічної практики магістранта другого року навчання навчально-

наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки 
Національного університету водного господарства та природокористування 
за спеціальностями 113 «Прикладна математика» та 122 «Комп’ютерні 
науки» денної та заочної форм навчання. 

 

Педагогічна практика проходить протягом 11 семестру, всього – 90 

годин (тривалість 2 тижні), кредити EСTS – 3. 

Базою проходження педагогічної практики студентів-магістрів є 
кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики. Для проходження 
практики студенти можуть бути скеровані і в інші навчальні підрозділи 
(наприклад, коледжі), де викладаються відповідні дисципліни спеціалізації і 
здійснюється підготовка спеціалістів за бакалаврською програмою. 

 

П. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Зміст педагогічної практики визначається програмою, а її терміни і 
порядок проведення - навчальним планом випускової кафедри. 

Повноцінна реалізація закладених в основу програми практики змісту 
й основних завдань передбачає проходження студентами-магістрантами 
наступних етапів роботи: 

Етап 1 
Ознайомлення з базою практики, аналіз науково-методичної бази 

викладацької діяльності кафедри комп’ютерних наук та прикладної 
математики. 

1. Загальне ознайомлення з діяльністю кафедри комп’ютерних наук та 
прикладної математики, її кадровим складом, посадовими обов’язками 
співробітників, планами роботи, основною документацією.  

2. Вивчення правил внутрішнього трудового розпорядку і режиму 
роботи кафедри комп’ютерних наук та прикладної математики.  
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3. Формування уявлень про сутність викладацької роботи у вищому 
навчальному закладі.  

4. Ознайомлення із сучасним рівнем педагогічної діяльності у вищому 
навчальному закладі.  

5. Вивчення навчальних і робочих програм навчальних дисциплін, що 
викладаються кафедрою.  

6. Вибір навчальної дисципліни, визначення її мети і завдань.  
 

Етап 2 
Участь у викладацькій діяльності кафедри комп’ютерних наук та 

прикладної математики; участь у виховній роботі зі студентами. 
1. Ознайомлення з конкретними темами лекційних, семінарських, 

лабораторних та практичних занять навчальних дисциплін, закріплених за 
кафедрою, що викладаються в поточному семестрі.  

2. Відвідування занять наукового керівника кафедри.  
3. Підготовка конспектів і проведення (очно/дистанційно/онлайн) 

лекційних занять.  
4. Підготовка планів-конспектів і проведення 

(очно/дистанційно/онлайн)  практичних (лабораторних або семінарських) 
занять. 

5. Опанування передових технологій викладацької діяльності.  
6. Формування і розвиток навичок педагогічного спілкування з 

викладачами та студентами.  
7. Керівництво навчальною діяльністю студентського колективу; 

формування вмінь професійно реагувати на зміну обставин, самостійно 
приймати рішення і бути за них відповідальним.  

8. Застосування різних видів, форм і ефективних методів виховної 
роботи зі студентами.  

 

Етап 3 
Аналіз ефективності викладацької діяльності. 
1. Проведення контролю знань студентів з розглянутих тем на 

практичних (лабораторних або семінарських) заняттях.  

2. Розробка завдань для самостійної роботи, для поточного контролю, 
тести тощо.  

3. Розробка і подання керівнику практики своїх пропозицій щодо 
підвищення ефективності навчально-виховної роботи кафедри і всього 
структурного підрозділу.  

4. Відвідування та аналіз занять інших практикантів.  
 

Етап 4 
Узагальнюючий аналіз проведеної педагогічної роботи. 
Складання звіту та його захист за результатами педагогічної практики.  

Ш. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ 
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1. Обсяг звіту складає довільну кількість сторінок комп’ютерного 
набору. До загального обсягу входять титульна сторінка, індивідуальний 
план, зміст, вступ, основна частина, висновки, список використаних джерел 
та додатки.  

2. Звіт друкують на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу 
формату А4 (210х297 мм) через півтора міжрядкових інтервали до тридцяти 
рядків на сторінці з використанням шрифтів розміру 14. Текст звіту 
необхідно друкувати, залишаючи поля таких розмірів: ліве –30 мм, праве – 10 

мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт друку повинен бути чітким – 

чорного кольору середньої жирності. Щільність тексту звіту повинна бути 
однаковою. 

3. Титульна сторінка оформляється за встановленою формою 
(додаток А).  

4. Індивідуальний план проходження педагогічної практики 
узгоджується з науковим керівником (додаток Б). 

5. Основна частина має розкривати зміст виконаної роботи (тести, 
аналіз, конспекти, презентації та ін.), висловлюються побажання, пропозиції 
щодо покращення умов, змісту та ін. 

6. Заголовки розділів виконують великими літерами, симетрично до 
тексту, наприклад: ЗМІСТ (додаток В), ОСНОВНА ЧАСТИНА, ВИСНОВКИ, 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ. Крапку в кінці заголовку 
не ставлять.  

7. Список використаної літератури та інших документальних джерел, 
використаних під час роботи, розміщуються після висновків і оформляється 
відповідно до чинних стандартів.  

 

 

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
За результатами проходження педагогічної практики оцінюється рівень 

засвоєння студентами-магістрантами загальних принципів методичної 
діяльності викладача та оволодіння початковими навичками проведення 
аудиторної роботи.  

 

4.1. Критерії оцінювання 
Оцінювання результативності проходження студентом-магістрантом 

педагогічної практики здійснюється за 5-бальною системою. Порядок 
перерахунку рейтингових показників із 100-бальної системи в 5-бальну 
шкалу оцінювання та європейську шкалу ECTS представлені в таблиці 1. 
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Таблиця 1. 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою для 
захисту кваліфікаційної роботи 

90-100 відмінно 

82-89 добре 
74-81 

64-73 задовільно 
60-63 

35-59 
не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 
не зараховано з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

4.2. Вимоги до звіту 

Після закінчення практики магістр-практикант подає на кафедру 
наступні документи: 

1. Індивідуальний план роботи студента практиканта з помітками про 
виконання кожного виду роботи та оцінкою за підписом методиста 
та викладача-консультанта. 

2. Конспекти лекцій із рецензією викладача-консультанта або ме- 

тодиста. 
3. Конспекти практичних занять. 
4. Конспект індивідуального заняття із рецензією викладача-

консультанта. 
5. Аналіз відвідуваного заняття студентів-практикантів. 
6. Звіт виконання індивідуального плану роботи практиканта. 

  

 

V. ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ  
Список використаної літератури розміщують одним із таких способів: 

у порядку появи посилань у тексті, в алфавітному порядку прізвищ перших 
авторів або заголовків, в хронологічному порядку. 

Зразок оформлення бібліографічного опису. 
 

5.1. Підручника, навчального посібника (один, два або більше 
авторів): 

1. Гради Буч, Джеймс Рамбо, Ивар Якобсон Введение в UML от 
создателей языка: ДМК Пресс, 2011 г., 496 с. 

2. Гради Буч, Роберт А. Максимчук, Майкл У. Энгл, Бобби Дж. Янг, 
Джим Коналлен, Келли А. Хьюстон Объектно-ориентированный анализ и 
проектирование с примерами приложений: Вильямс, 2010 г., 720 с. 
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3. Диомидис Спинеллис, Георгиос Гусиос Идеальная архитектура. 
Ведущие специалисты о красоте программных архитектур: Символ-Плюс, 
2010 г., 528 с. 

4. Майк Кон Scrum. Гибкая разработка ПО: Вильямс, 2011 г., 576 с. 
5. Эрик Эванс Предметно-ориентированное проектирование (DDD). 

Структуризация сложных программных систем: 2010 г., 448 с. 
6. Мартин Фаулер Рефакторинг. Улучшение существующего кода: 

Символ-Плюс, 2008 г., 432 с. 
7. Роберт Мартин Чистый код.Создание, анализ и рефакторинг: Питер, 

2010 г., 464 с. 
8. Roman Pichler Agile Product Management with Scrum: Creating 

Products that Customers Love: Addison-Wesley Professional, 2010 г., 160 с. 
 

5.2. Збірника наукових праць: 

Вісник. Економіка. Сучасні методи управління підприємством. Зб. 

наук. праць. Вип.4(22).Ч.1. – Рівне: НУВГП, 2004. – 254с. 
 

5.3. Статті з журналу: 

Захарін С.В. Кредитування інвестиційної діяльності // Фінанси 
України. — 2004. – №4. – с.97-105. 

 

5.4. Нормативних документів: 
Земельний кодекс України: Закон України від 13 березня 1992р. 

№2196 — ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №23. – ст.354. – 

с.743–786. 
 

 

VI. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

6.1. Основна література 

1. Артемова Л. Педагогіка і методика вищої школи. Київ : Кондор, 
2008. 272 с. 

2. Зайченко І. В. Теорія і методика професійного навчання. Курс 
лекцій : навчальний посібник. Київ : НУБіП України, 2013. 480 с. 

3. Зайченко І. В. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищих пед. навч. 
закладів. Київ : "Освіта України", 2008. 528 с. 

4. Коваленко О. Е. Методика професійного навчання : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. Ч.1. Харків : НУА, 2010. 480 с. 

5. Коваленко О.Е. Методика професійного навчання : підруч. для студ. 
вищ. навч. закл. Ч.2. Харків : НУА, 2010. 450 с. 

6. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи : навч. посіб. Київ : 
Знання, 2005. 486 с. 

7. Мороза О. Навчальний процес у вищій педагогічній школі. Київ : 
НПУ, 2001. 338 с. 
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8. Нагаєв В. Методика викладання у вищій школі. Київ : Центр учбової 
літератури, 2007. 232 с. 

9. Сліпкань З. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. 
Київ : НПУ, 2000. 210 с. 

 

6.2. Електронні ресурси 

1. Цифровий репозиторій НУВГП. URL: http://ep3.nuwm.edu.ua 

(дата звернення: 31.02.2020). 

2. Веб-сервіс для спільної розробки програмного забезпечення. 
URL: https://github.com/ (дата звернення: 31.02.2020). 

3. Офіційний сайт спільноти розробників UML. URL: 

https://www.omg.org/ (дата звернення: 31.02.2020). 
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ДОДАТОК А 

Приклад оформлення титульного листа 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та 
обчислювальної техніки 

Кафедра комп’ютерних наук та прикладної математики 

 

 

ЗВІТ 

про проходження педагогічної практики 

 

 

 

Оцінка: 
_____________________ 

 

 

Звіт захищено з оцінкою: 
_____________________ 

 

 

Науковий керівник: 

_______ ______________________ 

  (підпис)        (наук.ступінь, посада, ПІБ) 
 

Керівник практики від кафедри: 

_________     _________________ 
    (підпис)        (наук.ступінь, посада, ПІБ) 

 

 

Дата захисту: 
«___»______________ 20__ р. 
 

 

Виконав: _________________ 

___________________________ 
(група, спец., курс, ПІБ ) 

 

 

 

 

Рівне - 20__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

ДОДАТОК Б 

Приклад оформлення індивідуального плану проходження  
педагогічної практики 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

студенткою   6   курсу магістратури групи ПМ-61м денної форми навчання  
спеціальності «Прикладна математика» 

 

Завдання за планом 
Термін 

виконання 

Фактичне 
виконання 

1. Розробка індивідуального плану проходження 
педагогічної практики та узгодження його з 
науковим керівником магістерської роботи та 
керівником практики. 

25.08.20 - 

27.08.20 

25.08.20 - 

27.08.20 

2. Ознайомлення з діяльністю кафедри 
комп’ютерних наук та прикладної математики. Її 
кадровим складом, посадовими обов’язками 
співробітників та планами роботи. 

26.08.20 – 

28.08.20 

26.08.20 – 

28.08.20 

3. Вивчення навчальних та робочих програм 

навчальних дисциплін, що викладаються 
кафедрою. 

27.08.20 – 

29.08.20 

27.08.20 – 

29.08.20 

4. Вибір навчальної дисципліни, визначення її 
мети і завдань. 

28.08.20 – 

30.08.20 

28.08.20 – 

30.08.20 

5. Ознайомлення з темами лекційних, 
семінарських, лабораторних та практичних занять 
навчальних дисциплін, закріплених за кафедрою, 
що викладаються у поточному семестрі. 

29.08.20 – 

02.09.20 

29.08.20 – 

02.09.20 

6. Підготовка конспектів і проведення онлайн 
лекційних та лабораторних занять. Опанування 
передових технологій викладацької діяльності. 

01.09.20 – 

04.09.20 

01.09.20 – 

04.09.20 

7. Проведення контролю знань студентів з 
розглянутих тем. Розробка завдань для самостійної 
роботи та поточного контролю студентів 

02.09.20 – 

06.09.20 

02.09.20 – 

06.09.20 

8. Оформлення звіту з педагогічної практики. 01.09.20 – 

06.09.20 

01.09.20 – 

06.09.20 

Науковий керівник магістерської роботи   ____________ 

                                                                                                                                                                                  (підпис, ПІБ) 

Керівник практики від кафедри   ____________ 

                                                                                                                                                                                 (підпис, ПІБ) 
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ДОДАТОК В 

Приклад оформлення змісту  
 

ЗМІСТ 

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЗИ ПРАКТИКИ 

1.1. Довідка про навчальний заклад. 
1.2. Організація навчально-виховного процесу в навчальному 

закладі (особливості режиму навчання, праці і відпочинку 
різних груп студентів, правил внутрішнього розпорядку, 
побудови занять і організації підготовки завдань самостійної 
роботи тощо). 

1.3. Кадровий склад викладачів підрозділу навчального закладу. 
1.4. Стан матеріально-технічної бази навчального закладу для 

викладання дисциплін з циклу професійної підготовки. 
 

4 

4 

 

 

 

 

5 

6 

 

7 

 

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

2.1. Фрагмент плану занять з дисципліни, в реалізації якого 
студент-практикант приймав участь. 

2.2. Розроблені і апробовані плани-конспекти залікових занять з 
предмету своєї спеціальності з переліком наочних 
посібників, роздаткового дидактичного матеріалу. 

2.4. Результати спостережень і аналіз занять досвідчених 
викладачів навчального закладу. 

 

10 

 

10 

 

 

11 

 

20 

 

3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

3.1. Організація і зміст методичної роботи. 
3.2. Методичні розробки і методична література. 
3.3. Аналіз методичних прийомів по здійсненню індивідуальної 

роботи з студентами і проведенню факультативних занять. 
3.4. Результати ознайомлення з методикою оцінки і контролю 

знань. 

22 

22 

25 

 

25 

 

26 

4. АНАЛІЗ РІВНЯ ЗАСТОСУВАННЯ КОМП'ЮТЕРНОЇ 

ТЕХНІКИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ.  

ВИСНОВКИ.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 
 

27 

31 

36 
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ДОДАТОК Г 

ВІДГУК ПРО ВІДКРИТЕ 

ЛАБОРАТОРНЕ/ ПРАКТИЧНЕ/ СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ 

(потрібне підкреслити) 
  

Прізвище, ім’я, по батькові викладача____________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання, посада___________________________________ 

Навчальна дисципліна__________________________________________________ 

Тема_________________________________________________________________ 

Дата________________Групи__________________Курс______________________ 

Навчально-науковий інститут ___________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________ 

Тип відкритого заняття (показове /пробне) 
  

  Так Ні Примітка 

Організаційна складова  (так/ні)       

Наявність плану        

Відповідність робочій програмі       

Забезпечення заняття методичними вказівками 
(вказати шифр) 

      

Дотримання регламенту       

Облік відвідування студентів       

Використання унаочнення, обладнання (перерахувати)       

Використання сучасних технічних засобів навчання 
(вказати) 

      

Використання комп’ютерних технологій (вказати)       

Перевірка знань, умінь та навичок студентів 
(опитування, тести, вирішення задач, інше) 

      

Інструктаж та видача завдань студентам       

Дотримання студентами правил техніки безпеки       

Методична складова       

Науковість (використання останніх досягнень в галузі 
науки, технології виробництва тощо) 

      

Внутрішньопредметні й міжпредметні зв'язки       

Зв’язок матеріалу з майбутньою професійною 
діяльністю 

      

Форми роботи зі студентами (фронтальна/групова/ 
індивідуальна робота) 

      

Застосування активних методів навчання (вказати, яких 
саме) 

      

Активність та правильність дій студентів       
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Допомога викладача студентам при виконанні завдань, 
надання консультацій тощо 

      

Завдання щодо самостійного опрацювання       

Методика організації самостійної роботи студентів та її 
ефективність 

      

Рівень набуття практичних навичок роботи       

Результати вибіркового ознайомлення з конспектами 
студентів (зошитами/бланками для лабораторних 
робіт) 

      

 

Загальна оцінка заняття: 
Досягнення мети і завдань заняття ___________________________________ 

Позитивні сторони, рекомендації з поширення досвіду: __________________ 
_________________________________________________________________ 

Зауваження, недоліки_______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Пропозиції _______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


