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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників  
Галузь знань, напрям 

підготовки, рівень вищої освіти 

Характеристика практики 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Мова викладання – українська 
  

Кількість кредитів – 6 

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка 

(шифр і назва) 

Вид практики 

обов’язкова Спеціальність 

011 Освітні, педагогічні науки  

(шифр і назва) 

Модулів – 3 

 
 

Освітня програма 

Освітологія 

 

Рік підготовки: 

1 

Семестр 

Загальна кількість годин – 

180 
2 2 

 
Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Науково-педагогічна 

практика 

120 год. 120 год. 

Самостійна робота 

60 год. 60 год. 

Вид контролю:  

залік залік 

Пререквізити практики 

Опанування змісту навчальних дисциплін: 

ОК1. Філософія української культури і освіти; 

ОК2. Психологія розвитку особистості; 

ОК3. Адміністративний менеджмент. 

ОК5. Продуктивна педагогіка та методика викладання педагогічних 

дисциплін; 

ОК6. Освітні вимірювання та педагогічний моніторинг; 

ОК7. Ліцензування й акредитація освітньої діяльності; 

ОК8. Цифрова дидактика. 

 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин практичної діяльності на базі практики до самостійної роботи становить: 

для денної форми навчання – 2:1 

для заочної форми навчання – 2:1 

  



2. Мета та завдання науково-педагогічної практики 
 

Метою науково-педагогічної практики є: оволодіння здобувачами другого (магістерського) 

рівня вищої освіти компетенціями, необхідними для розв’язання складних професійних задач 

забезпечення якості навчання і викладання, педагогічного супроводу учасників освітнього процесу, 

проведення науково-педагогічних досліджень і впровадження їх результатів в інноваційну практику, 

що характеризуються невизначеністю умов і вимог. 

 

Основними завданнями науково-педагогічної практики є формування у здобувачів вищої 

освіти загальних і спеціальних (фахових, предметних) компетентностей. 

Загальні компетентності:  

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК3. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями впродовж життя, здійснювати 

моніторинг власної педагогічної діяльності, проєктувати особистісний і професійний розвиток. 

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації з урахуванням соціального, гендерного та 

вікового розмаїття учасників освітнього процесу. 

ЗК7. Здатність гармонізувати групову взаємодію учасників освітнього процесу, виявляти 

лідерство, використовувати сучасні технології управління. 

ЗК8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо, виявляти повагу різноманітності та 

мультикультурності. 

ЗК10. Здатність проводити педагогічне дослідження, добирати відповідні методи, сучасні 

методики та інструменти обробки й інтерпретації даних. 

СК2. Здатність розробляти та застосовувати нові підходи до вирішення задач дослідницького 

та/або інноваційного характеру у сфері освіти й педагогіки, критично оцінювати ефективність різних 

технологічних рішень організації освітнього процесу. 

СК3. Здатність усвідомлювати суть основних закономірностей психічного розвитку людини, 

виявляти та використовувати в практичній/дослідницькій діяльності психологічні характеристики 

вікових періодів, методи дослідження психології розвитку. 

СК4. Здатність здійснювати педагогічну діагностику й моніторинг різних аспектів педагогічного 

процесу, застосовувати  інструменти освітніх вимірювань, забезпечувати оцінювання, 

самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання. 

СК5. Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проєкти та інтегрувати їх в 

освітнє середовище закладу освіти, створювати індивідуалізоване навчальне і/або підтримуюче 

середовище. 

СК6. Здатність управляти стратегічним розвитком команди в педагогічній, науково-педагогічній 

та науковій діяльності, застосовувати технології й інструменти тьюторства, коучингу, консультування, 

фасилітації, прогнозування, підтримки освітніх стартапів. 

СК9. Здатність використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології в 

освітній та дослідницькій діяльності.  

СК10. Здатність здійснювати науковий, методичний супровід продуктивної педагогічної 

діяльності, забезпечувати сприятливі умови для кожного здобувача освіти залежно від його потреб, 

можливостей, здібностей та інтересів. 

СК11. Здатність демонструвати культуру і техніку мовлення (усно і письмово), застосовувати 

культурно-історичну аргументацію під час підготовки і оприлюднення наукових доповідей, 

педагогічної дискусії, полеміки у широкій професійній спільноті з метою популяризації власного 

педагогічного досвіду і результатів наукових досліджень.   

 

 

3. Результати навчання за дисципліною 
 

У результаті опанування змісту навчальної дисципліни здобувачі мають досягнути таких 

програмових результатів навчання: 

РН2. Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, інноваційній та 

дослідницькій діяльності. 



РН4. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення 

результатів освітньої, професійної діяльності, презентації наукових досліджень та інноваційних 

проєктів. 

РН5. Організовувати освітній процес на основі студентоцентрованого, компетентнісного, 

контекстного підходів та сучасних досягнень освітніх, педагогічних наук, методики викладання 

педагогічних дисциплін, управляти навчально-пізнавальною діяльністю здобувачів освіти й 

об’єктивно оцінювати результати навчання. 

РН7. Створювати відкрите психологічно безпечне, здоров’язбережувальне освітнє середовище, 

зокрема віртуальне, спрямоване на забезпечення результатів навчання, надавати рекомендації щодо 

його поліпшення. 

РН8. Викладати освітні компоненти в закладах вищої освіти на високому рівні, визначати цілі 

навчання, створювати новий освітній контент, використовувати новітні методики, інструменти і 

технології, необхідні для досягнення програмних результатів навчання. 

РН9. Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у різних джерелах, 

аналізувати, систематизувати, оцінювати її достовірність та релевантність, оперувати технологіями 

інтерпретації даних.  

РН11. Здійснювати консультативну діяльність у сфері освітніх, педагогічних наук, науковий, 

методичний супровід навчально-пізнавальної діяльності здобувачів освіти і професійного розвитку 

колег.  

РН12. Визначати структуру власної діяльності, рівні вчинкової активності учасників освітнього 

процесу, аналізувати психолого-педагогічні ситуації з позицій вікової психології, інтерпретувати 

результати педагогічного експерименту. 

РН13. Здійснювати педагогічне оцінювання результатів навчання для внутрішнього 

забезпечення якості освіти, проводити самооцінювання освітньої діяльності. 

РН14. Створювати професійний е-образ, власний імідж, реалізувати життєві і кар’єрні цілі за 

принципом пріоритетності. 

 

4. Програма науково-педагогічної практики 

2 семестр 

Модуль 1. Організація науково-педагогічної практики здобувача вищої освіти 

Консультативна лекція-конференція з науково-педагогічної практики з метою ознайомлення з 

програмою практики, отримання завдань, рекомендацій, інформації про форми звітності тощо. 

Обговорення основних етапів проходження науково-педагогічної практики із закріпленим за 

здобувачем науковим керівником, укладання та затвердження індивідуального плану практики. 

Аналіз нормативних документів про організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти: 

Закони України «Про вищу освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), «Політика у сфері якості 

Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди», «Положення про 

організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. 

Сковороди», «Про освітню програму у Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди». 

 

Модуль 2. Науково-педагогічна діяльність здобувача вищої освіти 

Змістовий модуль 1. Навчально-методична, виховна діяльність 

Аналіз ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 

014, навчальної та робочої програми дисциплін педагогічного циклу за предметною спеціалізацією. 

Вивчення досвіду педагогічної роботи викладачів кафедри освітології та інноваційної педагогіки. 

Ознайомлення з вимогами до укладання навчально-методичної літератури до дисциплін, що розміщені 

на сайті Редакційно-видавничого відділу ХНПУ імені Г. Сковороди в розділі «Нормативна 

документація» [http://hnpu.edu.ua/uk/division/normatyvna-dokumentaciya-redakciyno-vydavnychyy-

viddilu]. Ознайомлення з системою виховної роботи в університеті, планом виховної роботи на 

факультеті, в академічній групі. 



Опрацювання матеріалу для підготовки та проведення навчальних занять. Відвідування 

навчальних занять, що проводить керівник практики (лекцій – не менше 2; семінарських/практичних 

занять – не менше 2).  

Ознайомлення з платформою MOODLЕ, з рекомендаціями щодо роботи з платформою. 

Розроблення дидактичного супроводу навчальних дисциплін із використанням інноваційних 

педагогічних технологій, що використовуються у вищій школі. 

Самостійне проведення фрагментів лекцій із одного з освітніх компонентів дисциплін 

педагогічного циклу за предметною спеціалізацією.  

Проведення залікової лекцій (бінарної, разом з науковим керівником). Розроблення презентації та 

тестових завдань до змісту лекції. Обговорення залікової лекції (протокол обговорення).  

Взаємовідвідування лекцій, що проводять одногрупники.  

Проведення фрагментів семінарських занять із одного з освітніх компонентів дисциплін 

педагогічного циклу за предметною спеціалізацією. 

Проведення залікового семінарського (бінарного, разом з науковим керівником) заняття 

відповідно до навчального плану дисципліни педагогічного циклу, що читає науковий керівник або 

інші співробітники кафедри. Розроблення фрагменту семінарського заняття з застосуванням 

інтерактивних методів (круглого столу, рольової гри, кейс-аналізу тощо).  

Обговорення залікового заняття та складання відповідного протоколу.  

Взаємовідвідування семінарських занять, що проводять одногрупники.  

Розробка сценарію та проведення кураторської години за планом куратора групи. Конспект 

кураторської години. Відвідування та аналіз виховних заходів, що проводять інші здобувачі-

практиканти. 

Аналіз та розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, що виникли або у процесі проходження 

практики, або були запропоновані для ознайомлення. 

 

Змістовий модуль 2 Науково-дослідна діяльність 

Вивчення досвіду науково-педагогічної діяльності провідних викладачів кафедри освітології та 

інноваційної педагогіки, чинних наукових шкіл та науково-дослідних лабораторій, що функціонують 

при кафедрі. Участь у засіданнях наукових лабораторій, шкіл, гуртка «Педагогіка і мистецтво». Аналіз 

плану роботи студентського наукового гуртку. Вибір теми й підготовка власного плану-конспекту 

одного із засідань наукового студентського гуртка з дисциплін педагогічного циклу. Розробка завдань 

до олімпіади із дисциплін педагогічного циклу (5 завдань різного рівня складності). 

Консультування здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з підготовки рефератів, 

тез, курсових проектів; виступів із науковими повідомленнями на лекціях, семінарських заняттях, на 

засіданнях наукового гуртка, студентських конференціях тощо.  

Виконання завдань відповідно до теми своєї кваліфікаційної роботи: 

-  опрацювання матеріалів, що зберігаються в фондах бібліотеки Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, у репозиторії, на кафедрі та в культурних центрах; 

-  укладання бібліографії до теми кваліфікаційної роботи; 

-  опробування методів проведення науково-педагогічних досліджень.  

Виклад результатів, здобутих у процесі проходження практики, у вигляді публікації.  

 

Модуль 3. Підведення підсумків науково-педагогічної практики 

Підготовка та презентація результатів науково-педагогічної практики на підсумковій навчально-

методичній конференції. 

Підготовка та подання звітної документації науково-педагогічної практики. 

 

 



5. Структура науково-педагогічної практики 

 
№ 

з\п Вид діяльності 

Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Модуль 1. Організація науково-педагогічної практики здобувача вищої освіти  

1.1 Ознайомлення під час настановчої конференції з програмою 

практики, отримання завдань, рекомендацій, інформації про 

форми звітності тощо. 

2 2 

1.2 Складання індивідуального плану роботи 6 6 

1.3 Аналіз нормативних документів про організацію освітнього 

процесу в закладах вищої освіти: Закони України «Про вищу 

освіту» (2014 р.), «Про освіту» (2017 р.), «Політика у сфері 

якості Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди», «Положення про організацію освітнього 

процесу в Харківському національному педагогічному 

університеті імені Г.С. Сковороди», «Про освітню програму у 

Харківському національному педагогічному університеті імені 

Г.С. Сковороди».  

2 2 

 Разом за модулем 1 10 10 

Модуль 2. Науково-педагогічна діяльність здобувача вищої освіти 

2.1 Аналіз ОПП підготовки здобувачів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 014, навчальної та робочої 

програми дисциплін педагогічного циклу за предметною 

спеціалізацією. Вивчення досвіду педагогічної роботи 

викладачів кафедри освітології та інноваційної педагогіки.. 

10 10 

2.2 Ознайомлення з вимогами до укладання навчально-методичної 

літератури до дисциплін, що розміщені на сайті Редакційно-

видавничого відділу ХНПУ імені Г. Сковороди в розділі 

«Нормативна документація» 

[http://hnpu.edu.ua/uk/division/normatyvna-dokumentaciya-

redakciyno-vydavnychyy-viddilu]. Ознайомлення з системою 

виховної роботи в університеті, планом виховної роботи на 

факультеті, в академічній групі 

10 10 

2.3 Опрацювання матеріалу для підготовки та проведення 

навчальних занять. Відвідування навчальних занять, що 

проводить керівник практики (лекцій – не менше 2; 

семінарських/практичних занять – не менше 2).  

Ознайомлення з платформою MOODLЕ, з рекомендаціями 

щодо роботи з платформою. Розроблення дидактичного 

супроводу навчальних дисциплін із використанням 

інноваційних педагогічних технологій, що використовуються у 

вищій школі. 

10 10 

2.4 Самостійне проведення фрагментів лекцій із одного з освітніх 

компонентів дисциплін педагогічного циклу за предметною 

спеціалізацією.  

Проведення залікової лекцій (бінарної, разом з науковим 

керівником). Розроблення презентації та тестових завдань до 

змісту лекції. Обговорення залікової лекції (протокол 

обговорення).  

Взаємовідвідування лекцій, що проводять одногрупники 

10 10 

2.5 Проведення фрагментів семінарських занять із одного з 

освітніх компонентів дисциплін педагогічного циклу за 

предметною спеціалізацією. 

10 10 



Проведення залікового семінарського (бінарного, разом з 

науковим керівником) заняття відповідно до навчального плану 

дисципліни педагогічного циклу, що читає науковий керівник 

або інші співробітники кафедри. Розроблення фрагменту 

семінарського заняття з застосуванням інтерактивних методів 

(круглого столу, рольової гри, кейс-аналізу тощо).  

Обговорення залікового заняття та складання відповідного 

протоколу.  

Взаємовідвідування семінарських занять, що проводять 

одногрупники 

2.6 Розробка сценарію та проведення кураторської години за 

планом куратора групи. Конспект кураторської години. 

Відвідування та аналіз виховних заходів, що проводять інші 

здобувачі-практиканти. 

Аналіз та розв’язання психолого-педагогічних ситуацій, що 

виникли або у процесі проходження практики, або були 

запропоновані для ознайомлення. 

15 15 

2.7 Вивчення досвіду науково-педагогічної діяльності провідних 

викладачів кафедри освітології та інноваційної педагогіки, 

чинних наукових шкіл та науково-дослідних лабораторій, що 

функціонують при кафедрі. Участь у засіданнях наукових 

лабораторій, шкіл, гуртка «Педагогіка і мистецтво». Аналіз 

плану роботи студентського наукового гуртку. Вибір теми й 

підготовка власного плану-конспекту одного із засідань 

наукового студентського гуртка з дисциплін педагогічного 

циклу. Розробка завдань до олімпіади із дисциплін 

педагогічного циклу (5 завдань різного рівня складності). 

15 15 

2.8 Консультування здобувачів першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти з підготовки рефератів, тез, курсових проектів; 

виступів із науковими повідомленнями на лекціях, 

семінарських заняттях, на засіданнях наукового гуртка, 

студентських конференціях тощо 

5 5 

2.9 Виконання завдань відповідно до теми своєї кваліфікаційної 

роботи: 

-  опрацювання матеріалів, що зберігаються в фондах 

бібліотеки Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди, у репозиторії, на кафедрі та 

в культурних центрах; 

-  укладання бібліографії до теми кваліфікаційної роботи; 

-  опробування методів проведення науково-педагогічних 

досліджень.  

Виклад результатів, здобутих у процесі проходження практики, 

у вигляді публікації 

10 10 

 Разом за модулем 2 95 95 

Модуль 3. Підсумковий етап 

3.1 Узагальнення результатів, набутих на практиці 5 5 

3.2 Оформлення звітної документації 8 8 

3.3 Захист результатів практики на підсумковій конференції 2 2 

 Разом за модулем 3 15 15 

 Усього 120 120 

 

6. Самостійна робота 

 



№ 

з/п 
Опис завдання 

Час для 

викона

ння 

(год.) 

Критерії оцінювання 

1.  

Написання індивідуального 

плану практики 

5 оперування нормативними документами та 

навчальними планами, робочими програмами 

дисциплін кафедри; обсяг, ступінь 

самостійності виконання завдань практики; 

рівень володіння теоретичними знаннями та 

застосування їх на практиці; характер 

виконання запланованих заходів; правильність 

оформлення та розроблення навчально-

методичних і дидактичних матеріалів; 

дотримання правил внутрішнього розпорядку 

роботи кафедри та викладача 

2.  

Розробка тестових завдань до 

семінарських (практичних) занять   

5 валідність та надійність тесту; 

• відповідність змісту лекції та робочої 

програми навчальної дисципліни; 

• оптимальність обсягу тестових завдань; 

• різноманіття видів тестових завдань за 

рівнем складності (розпізнавальні, 

репродуктивні, творчі); 

• використання тестових завдань різних 

форм (відкриті, закриті (вибір правильної 

відповіді, вибір альтернативної відповіді, 

встановлення відповідності, встановлення 

правильної послідовності)) як офлайн, так і 

онлайн 

3.  

Підбір дидактичного матеріалу 

до лекції 

10 відповідність дидактичним цілям, формі, 

методам організації роботи на занятті; 

ступінь ефективності застосування 

дидактичного матеріалу (природних, 

технічних, символічних); 

вплив дидактичних матеріалів на пізнавальну  

активність здобувачів освіти 

4.  

Картки аналізу відвідуваного 

навчального заняття 

5 відповідність дидактичним цілям, формі, 

методам організації роботи на занятті; 

ступінь ефективності застосування 

дидактичного матеріалу (природних, 

технічних, символічних); 

рівень володіння викладачем навчальним 

матеріалом й характер його подання 

здобувачам вищої освіти 

5.  

Вибір теми та розробка плану-

конспекту засідання наукового 

студентського гуртка 

5 Актуальність теми, відповідність її сучасним 

проблемам педагогічної науки та практики; 

Використання новітніх цифрових інструментів 

та засобів; характер взаємодії учасників 

засідання наукового гуртка 

6.  

Розробка презентацій до лекцій 

та семінарських (практичних) 

занять 

5 відповідність презентації змісту теми заняття; 

ступінь доповнення презентацією змісту 

повідомлення здобувача; 

дотримання вимог естетичного та технічного 

оформлення, орфографічного стандарту; 

оптимальна кількість слайдів;  



наявність графіків, таблиць, діаграм, анімації 

тощо. 

7.  

Виконання науково-

дослідницького завдання 

20 підбір анкет, методик тощо: відповідність темі; 

сучасність та своєчасність;ефективність 

отримання належної інформації, необхідних 

даних для дослідження;2) підбір наукових 

джерел, їх систематизація та аналіз 

8.  

Написання звіту про 

проходження практики 

5 відповідність індивідуальному плану 

практики; 

всеохопленість напрямів роботи 

(організаційний, навчально-методичний, 

науковий); 

виокремлення труднощів, які виникали під час 

практики; 

логічність і ґрунтовність загальних висновків; 

своєчасність підготовки 

Разом 60  

 

6.1. Методи навчання 

Словесні (розповідь, бесіда, дискусія, інструктаж, консультація, робота з інформаційними 

джерелами, освітніми порталами);  

Практичні методи (підготовка конспектів навчальних занять, наукових текстів, опрацювання 

матеріалів з різних джерел; розробка презентацій до лекцій та семінарських (практичних) занять, 

тестових завдань до семінарських (практичних) занять; розробка сценарію виховного заняття тощо).  

Наочні методи (демонстрація, спостереження).  

Інтерактивні методи (метод педагогічної реконструкції, моделювання і розв’язання професійних 

ситуацій; визначення та відстоювання заданої позиції) 

Самонавчання. 

 

7. Перелік звітної документації з науково-педагогічної практики 

За підсумками проходження науково-педагогічної практики здобувач представляє на кафедру: 

1. Загальний звіт про проходження практики (ПІБ здобувача-практиканта, спеціальність, 

кафедра, ПІБ наукового керівника, період проходження, загальний обсяг годин; сітка занять (дати 

проведення, академічна група, тема, вид занять), підписаний здобувачем другого (магістерського) 

рівня вищої освіти та науковим керівником. 

2. Відгук-характеристика наукового керівника про проходження практики, підписана науковим 

керівником, та деканом.  

3. Індивідуальний план здобувача.  

4. Конспекти залікових лекції та семінарського/практичного заняття з ескізами допоміжних 

(наочних) засобів навчання або презентаціями, затверджені викладачем, до якого прикріплений 

здобувач.  

5. Протоколи обговорення залікових лекції та семінарського/практичного занять. 

6. Аналіз та розв’язання психолого-педагогічної ситуації, що виникла або у процесі 

проходження практики, або була вам запропонована для ознайомлення. 

7. Конспект кураторської години. Протокол обговорення залікового виховного заходу. 

8. Результати науково-дослідної роботи (тези, стаття, узагальнення та аналіз результатів 

наукової роботи з теми кваліфікаційної роботи тощо). 

Підсумки практики підбиваються на підсумковій конференції за участю всіх здобувачів, їхніх 

керівників, гаранта освітньо-наукової програми, завідувача кафедри. 

Відгуки-характеристики здобувачів, звіт про практику та протоколи засідання консультативної 

та підсумкової конференції подаються відповідальним за організацію, проведення та контроль 

науково-педагогічної практики від кафедри до відділу практики; відгук-характеристика зберігається в 

індивідуальному плані здобувача, розглядається і враховується під час атестації. 



Примітки.  
1. Здобувачі, що скористалися правом проходити науково-педагогічну практику в інших 

закладах вищої освіти України, обов’язково подають розгорнуту характеристику від відповідального 

куратора з місця проходження практики.  

2. Здобувачем другого (магістерського) рівня вищої освіти, який не виконав програму практики, 

вважається таким, що не виконав навчальний план семестру. За поданням декана на підставі заяви 

здобувача вищої освіти для ліквідації академічної заборгованості йому призначається повторне 

проходження практики без відриву від навчального процесу в університеті (індивідуальний графік 

навчання на період практики). 

 

 

8. Контроль і оцінка результатів навчання 
Методика оцінювання ґрунтується на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації.  

 

8.1. Шкала оцінювання здобувачів за системою ECTS 

 
Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за  

100-бальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90–100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками 

B 82–89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 74–81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) 

з незначною кількістю помилок 

D 69–73 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60–68 балів Достатньо – мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 35–59 балів Незадовільно з можливістю повторного 

складання – незадовільний рівень знань, з 

можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1–34 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу – досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

8.2. Види контролю 
В умовах кредитної системи навчання контроль успішності здобувачів вищої освіти з науково-

педагогічної практики поділяється на вхідний (попередній), поточний та підсумковий. 

 

8.3. Форми та методи оцінювання 
 

Співбесіда; 

спостереження; 

самооцінювання, взаємооцінювання; 



перевірка звітної документації; 

підсумкове оцінювання (залік). 

 

8.4. Система оцінювання навчальних досягнень здобувачів 

 

Вид діяльності здобувача 

Максимальна 

кількість 

балів 

Участь у настановчій конференції 5 

Індивідуальний план проходження практики  5 

Картки аналізу навчально-педагогічної діяльності 5 

Звіт про проходження практики 5 

Конспект лекційного заняття та розроблені матеріали до нього 10 

Методична розробка семінарського заняття та розроблені тестові завдання 

до нього 

10 

Розробка плану-конспекту кураторської години 10 

Аналіз та розв’язання психолого-педагогічної ситуації 5 

Вибір теми та розробка плану-конспекту засідання наукового студентського 

гуртка, завдань до олімпіади з педагогіки, 

5 

Результати науково-дослідницької роботи (публікація у вигляді статті, тез 

тощо). 

30 

Представлення результатів науково-педагогічної практики на підсумковій 

конференції 

10 

Разом 100 

 

9. Методичне забезпечення 
Програма практики, сруктурно-логічна схема проходження практики, силабус, методичні 

рекомендації. Здобувачі мають доступ до електронних варіантів даних матеріалів 
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