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1. Загальний опис практики 

денна форма навчання 

Рік підготовки: 

2 

Семестр 

4 

Кількість тижнів 

15 

Загальна кількість годин / кредитів 

90 

Робочий (в аудиторії або на підприємстві ) час практиканта  (години) 

60 

Самостійна  робота (години) 

30 

Вид контролю:  диференційний залік 
 

Орієнтовні бази практики: кафедри хімічного факультету ДНУ, заклади вищої освіти 

з викладанням хімічних дисциплін. 
 

Обов’язки здобувача вищої освіти 

Практиканти при проходженні викладацької практики зобов'язані: 

 за 2 тижні до початку практики одержати від керівника практики методичні матеріали 

(методичні вказівки, програму, індивідуальне завдання) та консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів, інструктаж на робочому місці, з техніки 

безпеки і протипожежної безпеки; 

  вчасно приступити до виконання завдань практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та 

вказівками її керівників; 

 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії та внутрішнього трудового розпорядку; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 своєчасно оформити звітну документацію (звіт виконується згідно з вимогами ЄСТД і 

ЄСКД) та скласти диференційований залік з викладацької практики. 
 

Обов’язки керівника практики 

В обов’язки керівника практик від кафедр входить: 

 постановка завдання перед практикантом; 

 контроль за виконанням практикантом усіх видів педагогічної діяльності, 

передбачених програмою (обов’язковою є присутність викладача при проведенні 

практикантом занять); 

 допомога практиканту (у формі консультацій та методичних рекомендацій) при 

підготовці всіх видів занять та методичних розробок. 
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2. Мета 

Оволодіння практикантами сучасними методами, формами навчально-виховної роботи 

у закладах вищої освіти, формування в них професійних умінь і навичок для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних умовах, вивчення й використання 

передового та новаторського педагогічного досвіду, розуміння принципів викладання 

хімічних дисциплін, застосування набутих педагогічних та спеціальних фахових знань, 

сучасних методик викладання та освітніх технологій для забезпечення якості навчально-

виховного процесу.  

Дисципліна сприяє формуванню компетентностей за ОНП:  

ЗК 04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК 06. Здатність розробляти та управляти проектами, працювати автономно. 

ЗК 07. Здатність проявляти толерантність та повагу до культурної різноманітності. 

ЗК 08. Володіння комунікативними навичками, здатність проявляти емпатію. 

ФК 05. Здатність готувати, планувати, організовувати власну науково-педагогічну 

діяльність; розуміти гносеологічні основи освітньої діяльності; адекватно застосовувати 

наукові методи для виконання завдань професійної підготовки здобувачів вищої освіти; 

використовувати існуючі, модифікувати та створювати педагогічні методи, технології; 

впроваджувати педагогічні інновації в освітній процес вищої школи. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: 

- нормативну базу документів, щодо навчання у ЗВО; 

- документи, що стосуються принципів доброчесності; 

- методи навчання у ЗВО; 

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

- форми і методи контролю знань студентів; 

- методи організації самостійної роботи студентів; 

- підходи щодо проведення виховної роботи у студентському колективі; 

вміти: 

- розробити розгорнутий план-конспект лекції і готувати її текст та презентаційний 

матеріал; 

- розробити конспекти лабораторних і практичних занять з фахових дисциплін, 

впровадити їх у навчальний процес; 

- розробити завдання до індивідуальних завдань; 

- використовувати сучасні технології для проведення навчальних занять з фахових 

дисциплін та втілювати різні методики на практиці; 

- використовувати інформаційні та комунікаційні технології при проведенні занять з 

фахових дисциплін; 

- скласти завдання для самостійного роботи з фахової навчальної дисципліни; 

- заохочувати студентів до пошуку нових підходів до розкриття питань щодо вивчення 

фаховий дисциплін. 

Програмні результати навчання за ОНП: 

ПР 09. Знати принципи організації, форми здійснення освітнього  процесу в сучасних 

умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, опрацювання 

наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик 

викладання. 
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4. Зміст практики 

Робочий час практиканта 

денна форма навчання 

 

№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують 

практиканти 

Кількість 

годин 

1 Організація 

викладацької практики 

у закладах вищої освіти 

(ЗВО) 

Ведення щоденника практики та 

його узгодження з керівником 

2 

2 Навчально-методичне 

забезпечення 

викладання хімічних 

дисциплін у вищій 

школі 

Ознайомлення з навчально-

методичною документацією 

викладання хімічних дисциплін 

відповідної кафедри 

18 

3 Методичні особливості 

викладання хімічних 

дисциплін у ЗВО 

Ознайомлення з дисциплінами 

та організаційними формами 

занять викладачів кафедри, які 

плануються для практикантів 

5 

Самостійне проведення різних 

видів навчальних занять 

25 

4 Контроль знань у ЗВО Підготовка та проведення 

контрольної роботи за 

дисциплінами, що плануються 

для практикантів 

10 

Усього 60 
 

Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Робота, яку виконують 

практиканти 

Кількість 

годин 

1 Організаційні форми 

проведення занять у 

ЗВО 

Підготовка планів-конспектів 

навчальних занять та їхнього 

методичного забезпечення 

20 

2 Самостійна та 

індивідуальна робота у 

ЗВО 

Підготовка звітної документації 

про проведення практики 

5 

3 Види контролю знань 

студентів у ЗВО 

Підготовка тестових завдань для 

тестового контролю студентів з 

певної дисципліни 

5 

Усього 30 

 

5. Заходи контролю 
 

Вимоги до звіту й захисту результатів практичної підготовки 
 

Після закінчення терміну практики практиканти звітують про виконання програми. 

Форма звітності практиканта про проходження практики – письмовий звіт. Письмовий звіт 

подається на рецензування науковому керівникові практики від кафедри. У звіті мають бути 

висвітлені: 

1) Відомості про виконання практикантом усіх розділів програми практики та 

індивідуального завдання: 
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а) характеристика навчально-методичної документації викладання хімічних 

дисциплін відповідної кафедри; 

б) 2 плани-конспекти лабораторних занять; 

в) 2 плани-конспекти практичних занять; 

г) 2 конспекти лекції з презентаціями;  

д) комплект тестових завдань. 

За відсутності одного виду занять для дисциплін, означених для підготовки 

практикантам, готуються плани-конспекти 4 практичних чи 4 лабораторних занять. 

2) Висновки та пропозиції. 

Письмовий звіт разом зі щоденником подається на рецензування керівникові практики 

від кафедри. 

Письмовий звіт про проходження практики практикант захищає на засіданні кафедри, 

призначеній завідувачем кафедри, у складі керівників-організаторів практики кафедри, 

наукових керівників груп студентів.  

Під час захисту практикант повинен охарактеризувати: 

 навчальний заклад та його структурний підрозділ, де проводилася практика; 

 студентські групи, у яких проводилася навчальна робота; 

 зміст лабораторних, практичних, лекційних та контрольних занять, які були проведені 

під час проходження практики.   

Оцінка за практику виставляється згідно шкали відповідності оцінювання та вноситься 

до заліково-екзаменаційної відомості і індивідуального навчального плану аспіранта. 

Підсумки проведення практики обговорюються на засіданнях кафедр, а загальні 

підсумки практики підбиваються на засіданнях Вченої ради факультету. 

6. Схема формування оцінки  

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 
 

7. Система оцінювання роботи практикантів  

Форма оцінювання  Кількість балів Термін  

Поточний контроль 40  

Захист результатів практики 60  

Диф. залік 100 38 тиждень 

8. Поточне оцінювання для практикантів 

Форма оцінювання Терміни 

оцінювання 

(тиждень) 

Максимальна кількість 

балів  

Підготовка лекції  25-31 5 

Проведення лекції  32-36 5 

Підготовка лабораторних занять  23-35 5 

Проведення лабораторних занять 27-35 5 

Підготовка практичних занять 23-35 5 

Проведення практичних занять 27-35 5 

Розробка тестів  36 10 

Максимальна кількість балів за поточне оцінювання 40 

 




