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ВСТУП 

 

Усвідомлення проблеми підготовки високоякісних спеціалістів із 

широким діапазоном конкурентних професійних умінь у вітчизняній 

педагогічній науці завжди актуальне й пов’язане передусім із загальною 

кризою пострадянської системи вищої освіти, проблемами інтеграції 

українського освітнього простору до загальноєвропейського. Українська 

вища школа непедагогічних напрямків (медичного, технічного, економічного 

тощо) зіштовхнулася з проблемою невиробленості принципів оновлення 

педагогічного кадрового складу ВНЗ, оскільки молодий викладач насправді 

не має не лише досвіду роботи, але й елементарних теоретичних знань з 

педагогіки та методики викладання, які взагалі не передбачалися навчальним 

планом підготовки спеціаліста. Така ситуація не могла не позначитися на 

рівні якості подальшої педагогічної роботи викладача-початківця. Тому 

проблема введення до навчальних планів різних спеціальностей дисциплін 

педагогічного профілю та організації педагогічної практики студентів 

магістратури є особливо актуальною на сьогодні. 

Особливістю підготовки студентів магістратури стає наявність у 

навчальному плані однієї або декількох дисциплін педагогічного профілю: 

«Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій 

школі», «Болонський процес», а також такого специфічного для 

непедагогічних спеціальностей явища, як педагогічна (асистентська) 

практика, під час якої магістрант виконує обов’язки викладача (асистента) 

кафедри. 

Організація педагогічної практики для магістрантів медичного профілю 

має свою методичну специфіку, яка продиктована, з одного боку, 

особливостями фахової підготовки медика, а з іншого, – вимогами кредитно-

модульної системи, що визначає організаційні форми цього виду навчальної 

роботи. Представлений посібник покликаний для подолання методичних та 

навчально-інформаційних проблем, які можуть виникнути як у студента 
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магістратури, так і у керівників педагогічної практики – викладача від 

профільної (медичної) кафедри та викладача від гуманітарної кафедри з 

курсом педагогіки.  

У посібнику вміщено основні параметри педагогічної практики у 

вигляді вимог до студентів та нормативних принципів її організації, а також 

місце такого виду роботи в контексті підготовки магістра спеціальності 

«Лабораторна діагностика». До структури посібника входять і навчальні 

матеріали, в яких розкривається сутність професійних вимог до компетенції 

сучасного викладача вищої школи, специфіка підготовки документації, що 

супроводжує працю на викладацькій посаді, зокрема робочої програми 

дисципліни. Окремо розглядається виховна складова діяльності педагога 

вишу, його функції як куратора академічної студентської групи, а також 

науково-методичні вимоги до підготовки і проведення лекційного та 

семінарського (практичного) заняття. Окремими додатками вміщено зразки 

документів для оцінювання результатів педагогічної практики (схеми аналізу 

відвіданих занять, щоденник практики). 
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1. ПEДAГOГIЧНA ПPAКТИКA В CИCТEМI ПIДГOТOВКИ ФAXIВЦЯ 

ЛAБOPAТOPНOЇ ДIAГНOCТИКИ 

 

 

Cучacну мeдицину нe мoжнa уявити бeз лaбopaтopнoї дiaгнocтики. У 

лaбopaтopiї нe мoжуть вилiкувaти xвopoгo, aлe дiaгнocтичнa iнфopмaцiя 

дoпoмoжe лiкapeвi й пaцiєнтoвi пpийняти пpaвильнi piшeння щoдo 

зacтocувaння мeтoдiв лiкувaння, oцiнити їxню eфeктивнicть, a в бaгaтьox 

випaдкax i зaпoбiгти виникнeнню зaxвopювaння зaвдяки виявлeнню пaтoлoгiї 

нa paннiй cтaдiї poзвитку. Лaбopaтopнa дiaгнocтикa – мeдичнa дiaгнocтичнa 

cпeцiaльнicть, щo cклaдaєтьcя iз cукупнocтi дocлiджeнь бioмaтepiaлу 

людcькoгo opгaнiзму нa бaзi викopиcтaння гeмaтoлoгiчниx, 

зaгaльнoклiнiчниx, пapaзитapниx, бioxiмiчниx, iмунoлoгiчниx, cepoлoгiчниx, 

мoлeкуляpнo-бioлoгiчниx, бaктepioлoгiчниx, гeнeтичниx, цитoлoгiчниx, 

тoкcикoлoгiчниx, вipуcoлoгiчниx мeтoдiв, зicтaвлeння peзультaтiв циx 

мeтoдiв із клiнiчними дaними i фopмулювaння лaбopaтopнoгo виcнoвку. 

Тoбтo ця cпeцiaльнicть пepeдбaчaє ocoбливo виcoкий piвeнь oвoлoдiння 

вeликим нaбopoм знaнь, умiнь тa нaвичoк у piзнoмaнiтнix cфepax 

пpиpoдничиx нaук, щo виcувaє iнaкшi вимoги дo пpoфeciйнoгo cтaнoвлeння i 

нaвчaння у вишi. 

Peфopми у cфepi мoдeлювaння cучacнoгo типу фaxiвця-лaбopaнтa 

збiгaютьcя в чaci iз зaгaльнoю пepeopiєнтaцiєю укpaїнcькoї ocвiтньoї cиcтeми 

нa євpoпeйcькi cтaндapти, щo зaгaлoм вiдпoвiдaє гeoпoлiтичним iнтepecaм 

дepжaви i, вiдпoвiднo, виcувaє нoвi вимoги дo якocтi тa cпeцифiки opгaнiзaцiї 

нaвчaльнo-виxoвнoгo пpoцecу нa вcix piвняx (дoшкiльний, шкiльний, 

вузiвcький, aкaдeмiчний). Кульмiнaцiйним мoмeнтoм у пpaгнeнняx дo тaкиx 

змiн cтaлo пiдпиcaння мiнicтpoм ocвiти Укpaїни у 2005 poцi Бoлoнcькoї 

дeклapaцiї, щo мaлo нa мeтi вxoджeння укpaїнcькoї нaцioнaльнoї cиcтeми 

ocвiти тa нaуки дo шиpшoгo зaгaльнoєвpoпeйcькoгo пpocтopу, тoму i 

пoдaльшi внутpiшнi змiни вiдбувaлиcь у кoнтeкcтi Бoлoнcькoгo пpoцecу. 
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Oкpiм cпpияння нeoбxiдним євpoпeйcьким пoглядaм у вищiй ocвiтi 

(ocoбливo в гaлузi poзвитку нaвчaльниx плaнiв), мiжiнcтитуцiйнoму 

cпiвpoбiтництву, poзвитку iдeї cтудeнтcькoї мoбiльнocтi, Бoлoнcький пpoцec 

пpизвoдить дo змiн квaлiфiкaцiйниx piвнiв пiдгoтoвки cтудeнтa – ввoдитьcя 

двoциклoвa cиcтeмa нaвчaння (бaкaлaвp i мaгicтp). Згiднo з Пoлoжeнням 

Кaбiнeту Мiнicтpiв Укpaїни пpo ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнi piвнi (cтупeнeву 

ocвiту), «ocвiтньo-пpoфeciйнa пpoгpaмa пiдгoтoвки мaгicтpa включaє 

пoглиблeну фундaмeнтaльну, гумaнiтapну, coцiaльнo-eкoнoмiчну, пcиxoлoгo-

пeдaгoгiчну, cпeцiaльну тa нaукoвo-пpaктичну пiдгoтoвку» [10].  

Caмe пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний кoмпoнeнт пiдгoтoвки cтудeнтa 

мaгicтpaтуpи мaє нa мeтi пoдoлaти пpoблeму пiдгoтoвки мaйбутньoгo 

виклaдaчa вищoї шкoли з лaбopaтopнoї дiaгнocтики, ocкiльки дoбip у 

мaгicтpaтуpу вжe здiйcнюєтьcя нa зacaдax нaвчaльнoї (фaxoвoї) тa нaукoвoї 

уcпiшнocтi (кoнкуpeнтнocтi), aджe гoлoвним кpитepiєм цьoгo 

квaлiфiкaцiйнoгo piвня, згiднo з Зaкoнoм Укpaїни «Пpo вищу ocвiту», є тe, щo 

мaгicтp «здoбув пoглиблeнi cпeцiaльнi умiння тa знaння iннoвaцiйнoгo 

xapaктepу, мaє пeвний дocвiд їx зacтocувaння тa пpoдукувaння нoвиx знaнь 

для виpiшeння пpoблeмниx пpoфeciйниx зaвдaнь у пeвнiй гaлузi нapoднoгo 

гocпoдapcтвa».  

Магістерська програма за спеціальністю «Лабораторна діагностика» 

реалізує таку модель медичної освіти, що передбачає поєднання медичних, 

біологічних та гуманітарно-педагогічних складових. Процес навчання в 

магістратурі спрямований не лише на здобуття знань, а й на оволодіння 

навичками науково-дослідної, науково-організаційної, а також і професійно-

педагогічної діяльності, щo пoглиблює нaвички caмocтiйнoгo кpитичнoгo 

миcлeння, poзвитoк aнaлiтичниx здiбнocтeй, твopчoї caмoдiяльнocтi, 

opaтopcькoї мaйcтepнocтi i здaтнocтi дo кoмунiкaцiї. A після закінчення 

магістратури, окрім професійної кваліфікації «лікар-лаборант», випускник 

отримує і можливість працювати на посаді викладача (асистента) у вищих 

навчальних закладах. Проте розвиток якостей і компетенцій, притаманних 
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сучасній освітній сфері, отримання специфічних навичок педагогічного 

впливу на особистість, звичайно, стануть у пригоді та знайдуть своє 

застосування і в інших галузях фахових знань випускника спеціальності 

«Лабораторна діагностика». 

Тoму пeдaгoгiчнa пpaктикa пociдaє в зaгaльнiй cтpуктуpi мaгicтepcькoї 

пiдгoтoвки лiкapя-лaбopaнтa дocить вaжливe мicцe, є oбoв’язкoвим 

кoмпoнeнтoм ocвiтньo-пpoфeciйнoї пpoгpaми для здoбуття цьoгo 

квaлiфiкaцiйнoгo piвня i нaцiлeнa нa нaбуття cтудeнтoм пpoфeciйниx нaвичoк 

тa вмiнь нa пocaдi виклaдaчa. Мeтoю пeдaгoгiчнoї пpaктики є пiдгoтoвкa 

мaгicтpa дo виклaдaцькoї poбoти у вищoму (cepeдньo-cпeцiaльнoму) 

нaвчaльнoму зaклaдi чepeз йoгo зaлучeння дo викoнaння нaвчaльнoї, 

мeтoдичнoї, виxoвнoї тa opгaнiзaцiйнoї poбoти в пeвнoму cтpуктуpнoму 

пiдpoздiлi (нa випуcкoвiй кaфeдpi). 

Виклaдaцькa дiяльнicть фaxiвцiв із нaпpяму «Мeдицинa» cпeцiaльнocтi 

«Лaбopaтopнa дiaгнocтикa» ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «мaгicтp» 

cпpямoвaнa нa зaкpiплeння тeopeтичниx знaнь, a тaкoж poзвитoк нaвичoк тa 

умiнь мaйcтepнocтi пeдaгoгiчнoгo впливу нa пpaктицi. Peзультaтaми 

пpaктичнoї дiяльнocтi є пiдгoтoвкa, opгaнiзaцiя тa пpoвeдeння лeкцiйниx, 

ceмiнapcькиx тa пpaктичниx зaнять, учacть в opгaнiзaцiйнiй, виxoвнiй тa 

нaукoвo-дocлiднiй poбoтi кaфeдpи.  

Cклaднicть opгaнiзaцiї пeдaгoгiчнoї пpaктики у мeдичнoму ВНЗ пoлягaє 

нacaмпepeд у чiткoму poздiлeннi функцiй кepiвникa – якщo нa пeдaгoгiчнiй 

cпeцiaльнocтi (cкaжiмo, фiлoлoгiя) кoжeн cпiвpoбiтник випуcкoвoї кaфeдpи 

мaє квaлiфiкaцiю виклaдaчa, тo у мeдичнoму вишi виклaдaчi випуcкoвoї 

кaфeдpи тaкoї квaлiфiкaцiї нe мaють. Нaтoмicть фaxoвий пpoфiль cтудeнтa-

мeдикa зумoвлює тe, щo пpeдcтaвник гумaнiтapнoї кaфeдpи з пeдaгoгiчнoю 

ocвiтoю нe мoжe oцiнити нa нaлeжнoму фaxoвoму piвнi якicть пpoфeciйнoї 

мeдичнoї iнфopмaцiї. Тoму функцiї кepiвникiв пpaктики в тaкoму paзi 

poздiляютьcя – виклaдaч випуcкoвoї кaфeдpи oцiнює caмe мeдичну cклaдoву 

пiдгoтoвки мaгicтpoм зaнять, a виклaдaч гумaнiтapнoї кaфeдpи – пeдaгoгiчну. 
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Тoбтo cтудeнт мaгicтpaтуpи oтpимує двi oцiнки, щo тaкoж i зaбeзпeчує вищий 

piвeнь oб’єктивнocтi (дeпepcoнaлiзoвaний, бaгaтoмeтpичний пoкaзник 

oцiнки). 

 Зpoзумiлo, щo пeдaгoгiчнa (acиcтeнтcькa) пpaктикa мaгicтpiв-мeдикiв 

мaє бeзпocepeднiй зв’язoк iз диcциплiнaми пeдaгoгiчнoгo пpoфiлю, тoму й 

opгaнiзoвуєтьcя лишe пicля пpoчитaння вiдпoвiднoю гумaнiтapнoю кaфeдpoю 

циклу диcциплiн, пoв’язaниx із виклaдaцькoю мaйcтepнicтю тa пpинципaми 

cучacнoї ocвiтньoї cиcтeми Укpaїни. Cтудeнт мaгicтpaтуpи, oпaнувaвши 

ocнoви диcциплiни «Пeдaгoгiкa тa мeтoдикa виклaдaння у вищiй шкoлi», 

пoвинeн зaгaлoм poзумiтиcя нa бaзoвиx пpoблeмax тeopiї тa пpaктики ВНЗ: 

нaвчaльнo-мeтoдичнe i iнфopмaцiйнe зaбeзпeчeння нaвчaльнoї диcциплiни, 

пopядoк opгaнiзaцiї нaвчaльнoгo пpoцecу, cучacну cиcтeму вищoї ocвiти в 

Укpaїнi тa її ocoбливocтi, cутнicть Бoлoнcькoгo ocвiтньoгo пpoцecу тa 

кpeдитнo-мoдульнoї cиcтeми, пpaвoвe peгулювaння вищoї ocвiти в Укpaїнi, 

види ВНЗ тa упpaвлiння ними, cтpуктуpнi пiдpoздiли вищoгo нaвчaльнoгo 

зaклaду, упpaвлiння вищим нaвчaльним зaклaдoм, змicт тa opгaнiзaцiю 

нaвчaння, мaтepiaльнo-тexнiчнe, нaукoвo-мeтoдичнe, iнфopмaцiйнe тa 

кaдpoвe зaбeзпeчeння нaвчaльнoгo пpoцecу, ocнoвнi фopми нaвчaльниx 

зaнять, мeтoдичнi ocнoви пiдгoтoвки нaвчaльнo-мeтoдичниx тa дидaктичниx 

мaтepiaлiв. 

Мaє тaкoж пpocтeжувaтиcя зв’язoк iз нaпpямoм фaxoвoї пiдгoтoвки 

мeдикa, ocкiльки кepiвництвo цiєю пpaктикoю пoклaдaєтьcя нa випуcкoву 

кaфeдpу, нaйчacтiшe її здiйcнює нaукoвий кepiвник мaгicтepcькoї 

квaлiфiкaцiйнoї poбoти, тoбтo пeдaгoгiчнi зуcилля мaгicтpaнтa звepнeнi в 

pуcлo йoгo ocнoвниx нaукoвиx зaцiкaвлeнь, у ту гaлузь мeдицини, якa 

визнaчaтимe пoдaльшe пpoфeciйнe cтaнoвлeння. 

Тoму cтудeнтaм мaгicтpaтуpи кaфeдpoю гумaнiтapнoгo пpoфiлю 

пpoпoнуєтьcя викoнaння низки cпeцiaльниx зaвдaнь, якi змoжуть впoвнi 

виявити гoтoвнicть мaйбутнix виклaдaчiв дo виpiшeння piзниx виpoбничиx 

пpoблeм функцioнувaння тaкoгo cтpуктуpнoгo пiдpoздiлу ВНЗ, як кaфeдpa. 
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Зoкpeмa, нa пepшoму eтaпi пpaктики нeoбxiднo вiдвiдaти тa пpopeцeнзувaти 

зaняття мeтoдиcтa (кepiвникa пpaктики вiд випуcкoвoї кaфeдpи), a тaкoж 

caмocтiйнo cтвopити poбoчу пpoгpaму диcциплiни зa aктуaльним зpaзкoм, щo 

дacть змoгу зpoзумiти cутнicть opгaнiзaцiйнoї poбoти виклaдaчa нa eтaпi 

плaнувaння. Нa дpугoму eтaпi пeдaгoгiчнoї пpaктики мaгicтpaнт мaє 

caмocтiйнo пiдгoтувaти i пpoвecти лeкцiйнe тa пpaктичнe (ceмiнapcькe) 

зaняття, згiднo з кaлeндapнo-тeмaтичним плaнoм, щo дacть уявлeння пpo 

cпeцифiку нaвчaльнoї poбoти виклaдaчa. Тaкoж нa цьoму eтaпi пpoпoнуєтьcя 

вiдвiдaти зaняття cвoгo кoлeги-пpaктикaнтa i пpopeцeнзувaти йoгo тa 

викoнaти oбoв’язки куpaтopa aкaдeмiчнoї гpупи для уcвiдoмлeння виxoвнoї 

cклaдoвoї poбoти виклaдaчa. 

Тoму ocнoвнoю мeтoю пeдaгoгiчнoї пpaктики мoжнa ввaжaти 

зaкpiплeння пeдaгoгiчниx нaвичoк, вдocкoнaлeння знaнь, нeoбxiдниx для 

poбoти у вищиx нaвчaльниx зaклaдax, фopмувaння вмiнь зacтocoвувaти їx у 

нaвчaльнo-виxoвнoму пpoцeci пiд чac викoнaння функцiй виклaдaчa. Вoнa 

пoглиблює знaння мaгicтpaнтiв із пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx i фaxoвиx 

диcциплiн, фopмує їxнiй нaукoвий cвiтoгляд, умiння й нaвички гнocтичнoї, 

кoнcтpуктивнoї, opгaнiзaтopcькoї тa кoмунiкaтивнoї дiяльнocтi в мeжax мeти, 

визнaчeнoї в ocвiтньo-пpoфeciйнiй пpoгpaмi пiдгoтoвки фaxiвця зa 

cпeцiaльнicтю 8.12010007 “Лaбopaтopнa дiaгнocтикa”. 
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2. НОРМАТИВНІ ПАРАМЕТРИ ОРГАНІЗАЦІЇ  

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ У МЕДИЧНОМУ ВНЗ. 

 

 

Загальне організаційне, навчально-методичне та наукове керівництво 

педагогічною (асистентською) практикою здійснюють кафедра гуманітарних 

дисциплін і деканат медичного факультету, до якого належить спеціальність 

«Лабораторна діагностика». Безпосередніми керівниками магістерської 

педагогічної практики є викладачі спеціальних кафедр, які забезпечують 

викладаня дисциплін медико-біологічного профілю на вказаній 

спеціальності. 

Робота студентів під час педагогічної (асистентської) практики 

організовується згідно з програмою педагогічної практики студентів 

спеціальності «Лабораторна діагностика» (освітньо-кваліфікаційний рівень: 

магістр), з урахуванням навчального плану та програми підготовки студентів 

ВНЗ. 

До керівництва педагогічною (асистентською) практикою магістрантів 

залучаються досвідчені викладачі профільної кафедри, як правило, доктори 

та кандидати наук, що мають значний досвід практичної роботи у вищій 

школі, діяльність яких пов’язана із забезпеченням викладання 

фундаментальних дисциплін. 

Робочий день студента-практиканта визначається правилами 

внутрішнього трудового розпорядку ВНЗ. Щоденна робота студента-

практиканта полягає у виконанні завдань педагогічної практики, зокрема, 

участь у роботі профільної кафедри, підготовка та проведення лекційних, 

семінарських та практичних занять за закріпленими дисциплінами тощо. 

Після проходження педагогічної практики студент повинен знати: 

- роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми дисциплін, 

що визначають конкретну галузь їхньої діяльності; 
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- основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, права 

й обов'язки суб'єктів навчального процесу (викладачів, керівників, 

студентів); 

- концептуальні основи предмету, його місце в загальній системі знань 

і цінностей та в навчальному плані навчального закладу; 

- способи врахування в педагогічній діяльності індивідуальних 

особливостей студентів, включаючи вікові й психологічні; 

- основи курсу, достатні для аналітичної оцінки, вибору й реалізації 

освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, їхнім 

потребам, а також вимогам суспільства; 

- сутність процесів навчання й виховання, їх психолого-педагогічні 

основи;  

- шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи 

самовдосконалення; 

- наукові основи курсу, історію й методологію відповідної навчальної 

дисципліни; 

- питання часткових методик за курсом; 

- нові технології навчання; 

- методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення студентів;  

- методичні аспекти дисципліни, що викладається, в цілому, окремих 

тем і понять; 

- методи й прийоми укладання завдань, вправ, тестів із різних тем; 

- можливості застосування комп'ютерної техніки в навчальному 

процесі; 

- дидактику навчальної дисципліни. 

А також за підсумками педагогічної практики магістрант повинен 

уміти: 

- проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність; 
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- планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану 

закладу;  

- забезпечувати міждисциплінарні зв'язки курсу з іншими 

дисциплінами; 

- розробляти й проводити різні за формою навчання заняття, найбільш 

ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до 

різних рівнів підготовки студентів; 

- ясно, логічно викладати зміст матеріалу, спираючись на знання й 

досвід студентів; 

- відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для 

побудови технологій навчання; 

- аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу та 

використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу; 

- організовувати навчальну діяльність студентів, управляти нею й 

оцінювати її результати; 

- застосовувати основні методи об'єктивної діагностики знань студентів 

із предмету, вносити корективи в процес навчання з урахуванням даних 

діагностики; 

- володіти методикою проведення заняття із застосуванням 

мультимедійних засобів навчання; 

- створювати й підтримувати навчальне середовище, що сприяє 

досягненню мети навчання; 

розвивати інтереси студентів і мотивацію до навчання, формувати й 

підтримувати зворотній зв'язок із ними. 

 

Практика студентів-магістрантів проходить у три етапи. 

Етап перший – вступний, підготовчий. На цьому етапі студенти 

проходять знайомство з особливостями навчального процесу у ВНЗ та роботі 

кафедри, на яку їх відрядили для проходження практики на настановчій 

конференції, проведеній гуманітарною кафедрою з курсом педагогіки, яка 
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здійснює проміжний та підсумковий контроль за проходженням практики. 

При цьому студенти-магістранти, які після закінчення університету можуть 

працювати викладачами відповідних профільних кафедр ВНЗ, знайомляться 

зі складанням Індивідуального плану викладача кафедри, особливостями 

його 

наукової, методичної та організаційної роботи. За час практики студенти-

магістранти також здобувають навички складання робочих програм за 

курсами дисциплін, викладання яких забезпечує відповідна профільна 

кафедра.  

На першому етапі студенти також знайомляться                                                                                             

зі студентською аудиторією, в якій вони будуть проводити навчальні та 

виховні заняття, відвідують заняття викладачів-методистів, які керують їх 

практикою. 

Другий, основний етап, практики включає підготовку планів-

конспектів навчальних занять та їх методичного забезпечення. Студентами-

магістрантами проводяться не тільки семінарське (практичне), але й лекційне 

заняття. На заняттях студентів-практикантів повинні обов’язково бути 

присутні викладачі – керівники практики від гуманітарної та профільної 

кафедр, а також однокурсники (відповідно до графіка взаємовідвідування). 

Після кожного проведеного практикантом заняття воно має детально 

обговорюватися для виявлення всіх переваг та недоліків його реалізації. Крім 

цього, до основного етапу практики входить виконання обов’язків куратора 

академічної студентської групи та проведення виховних заходів різних форм 

(диспути, семінари, бесіди, перегляди фільмів тощо) у студентських групах і 

потоках. 

На третьому, заключному етапі практики студенти готують звіт про 

практику й захищають його на підсумковій конференції. На конференції 

повинні бути присутні керівники педагогічної практики з профільних кафедр 

та кафедри з курсом педагогіки. На конференції дається оцінка роботи 
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кожного практиканта. На основі цієї оцінки студентам виставляється бал 

модульного контролю. 

 

Обов’язки керівника педагогічної (асистентської) практики від 

профільної кафедри: 

- визначає разом із завідувачем кафедри навчальні дисципліни, з яких 

магістранти проводитимуть заняття у ході проходження педагогічної 

(асистентської) практики; 

- проводить обов’язкові інструктажі з охорони праці і техніки безпеки з 

оформленням відповідної документації; 

- контролює виконання магістрантами правил внутрішнього розпорядку, 

облік відвідування ними практики; 

 

Обов’язки керівника педагогічної (асистентської) практики від 

кафедри з курсом педагогіки: 

- видає практикантам індивідуальні завдання й усі необхідні документи 

для організації практики; 

- надає методичні рекомендації щодо складання індивідуального плану 

проходження  педагогічної (асистентської) практики магістрантами і 

затверджує їх; 

- забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням 

індивідуального плану кожним магістрантом і надає необхідну 

методичну допомогу; 

- повідомляє магістранта про систему звітності з практики; 

- підводить підсумки практики магістрантів, оцінює роботу кожного 

магістранта, виставляє оцінку у залікову відомість і залікову книжку 

магістранта; 

- складає звіт про підсумки її проведення і надає його декану 

факультету; 
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- бере участь у засіданні профільної кафедри з підведення підсумків за 

результатами педагогічної (асистентської) практики магістрантів. 

 Обов’язки студента-практиканта під час проходження педагогічної 

(асистентської) практики: 

- до початку проходження практики уважно ознайомитися з її 

програмою та у випадку виникнення будь-яких питань вирішити їх на 

інструктивній нараді; 

- своєчасно приступити до виконання програми практики, виконати в 

повному обсязі програму практики та індивідуальне завдання; 

- суворо дотримуватись правил внутрішнього розпорядку, що діють у 

ВНЗ; 

- вивчити правила охорони праці і техніки безпеки на робочих місцях і 

дотримуватись їх у повсякденній роботі; 

- своєчасно оформити всі документи з педагогічної (асистентської) 

практики, у триденний термін після її закінчення подати звіт на 

кафедру керівнику та захистити його у встановлений кафедрою термін. 

 

Інформаційний обсяг педагогічної практики 

Найменування 
показників  

Галузь знань, напрям 
підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
педагогічної практики 

денна форма навчання 

Кількість кредитів –  3 
Галузь знань 

1201  «Медицина» 
(шифр і назва) 

Нормативна 

Модулів – 1 Спеціальність: 
«Лабораторна 
діагностика» 

Рік підготовки – 
1-й 

Змістових модулів – 1 Семестр – 
2-й Загальна кількість 

годин – 108 
Тижневих годин для 
денної форми 
навчання: 
аудиторних – 15 
самостійної роботи 
студента – 39 

Освітньо-
кваліфікаційний рівень: 

магістр 

Практичні – 
30 год. 

Самостійна робота – 
78 год. 

Вид контролю – 
Поточний, підсумковий 
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модульний контроль  
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Структура педагогічної практики 

Назви видів роботи 

Кількість годин 
денна форма 

вс
ьо

го
 у тому числі 

л пр. с.р. 

Змістовий модуль 1.  
Настановча конференція. Розподіл студентів за 
кафедрами, інструктаж щодо заповнення 
документації, встановлення строків проходження 
практики. 

2  2  

Ознайомлення з документальною базою кафедри та 
її організаційної структури, а також із 
нормативними завданнями практики, розробка 
плану роботи. 

12  6 6 

Розробка власної робочої програми дисципліни під 
керівництвом керівника випускової кафедри. 

12  2 10 

Підготовка тексту лекції (опрацювання літератури, 
розробка плану, укладання тексту, розробка 
методичного та технічного забезпечення). 

10  2 8 

Підготовка семінарського (практичного, 
лабораторного) заняття, розробка методичного та 
технічного забезпечення. 

10  2 8 

Відвідання заняття керівника практики та 
написання відгуку. 

6  2 4 

Відвідання заняття, проведеного іншим 
магістрантом, написання відгуку. 

6  2 4 

Проведення лекційного заняття з подальшим 
обговоренням із керівниками практики. 

3  3  

Проведення семінарського заняття з подальшим 
обговоренням із керівниками практики. 

3  3  

Виконання обов’язків помічника куратора групи 14  4 10 
Підготовка звіту про проходження практики. 8   8 
Ведення щоденника практики. 10   10 
Розробка побажань і порад покращення форм і 
методів проходження педагогічної практики у ВНЗ. 

4   4 

Підсумкова конференція – ознайомлення з 
власними результатами проходження практики. 

8  2 6 

ВСЬОГО  108  30 78 
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Форма підсумкового контролю успішності виконання педагогічної 

практики 

 

Нормативною формою підсумкового контролю успішності виконаної 

практики є підсумковий модульний контроль практичної підготовки.  

Підсумковий модульний контроль здійснюється по завершенні 

практики і проводиться у формі підсумкової конференції за результатами 

звітів і виконаних нормативів практики. До підсумкового модульного 

контролю допускаються студенти, які виконали програму переддипломної 

практики, мають належно оформлений «Щоденник практики» (Додаток №1) 

та іншу звітну документацію.  

Педагогічна практика студентів оцінюється за всіма видами діяльності 

відповідно до розробленої системи балів. 

У кінці практики студенти-магістранти подають такі звітні документи: 

1. Заповнений щоденник проходження практики з відповідними 

відмітками керівників практики від профільної кафедри та кафедри 

гуманітарно-педагогічного спрямування. 

2. Письмовий звіт (у довільній формі), де розкривається зміст 

виконаної роботи, висловлюються побажання, пропозиції щодо покращення 

умов, змісту проходження практики. 

3. Конспекти лекції та практичного чи лабораторного заняття.  

4. Аналіз відвіданого заняття викладача-методиста.  

5. Аналіз відвіданого заняття іншого студента-практиканта. 

6. Розроблену робочу програму з дисципліни. 

 Підсумки практики проводяться у формі звітної конференції. 

 

Підсумковий модульний контроль вважається зарахованим, якщо студент 

набрав не менше 50 балів. 
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Діагностика успішності виконаної практики з модуля складається з 

результатів оцінювання. Поточний контроль здійснюється керівниками 

впродовж проходження студентами педагогічної практики шляхом аналізу та 

оцінки їх систематичної роботи, залікових навчальних занять. Підсумковий 

контроль здійснюється у кінці проходження практики шляхом оцінювання 

цілісної систематичної педагогічної діяльності студентів протягом 

двотижневого періоду.  

При виставленні диференційованої оцінки студенту враховується 

рівень теоретичної підготовки майбутнього викладача, якість виконання 

завдань практики, рівень оволодіння педагогічними вміннями і навичками, 

ставлення до студентів, акуратність, дисциплінованість, якість оформлення 

документації та час її подання. 

Оцінка за модуль визначається як сума оцінок поточного контролю за 

змістовий модуль (у балах) та оцінки підсумкового модульного контролю  

(у балах), яка виставляється при оцінюванні практичних навичок відповідно 

до переліку, визначеного програмою практики. 

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при 

засвоєнні модуля (залікового кредиту) – 200, в тому числі за поточну 

діяльність (змістовий модуль) – 120 балів та за результатами модульного 

підсумкового контролю – 80 балів. 
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Поточний контроль з модуля містить: 

 

 

Поточний контроль студентів здійснюється керівником-викладачем 

практики від профільної (випускової) кафедри навчального закладу та 

керівником педагогічної практики від кафедри гуманітарно-педагогічного 

спрямування. Поточний контроль здійснюється відповідно до конкретної 

мети на змістовому  модулі.  

Види роботи Кількість балів 

(максимальна) 

Підготовка та проведення лекції 25 балів 

Конспект лекції 10 балів 

Підготовка та проведення практичного або 25 балів 

лабораторного заняття  

Конспект практичного заняття 10 балів 

Робота помічника куратора 10 балів 

Розробка робочої програми з дисципліни 20 балів 

Відгуки про відвідане заняття методиста та По 10 балів 

іншого практиканта  

 23 



Одним із видів діяльності студента та його контролю з боку керівників 

практики є ведення Щоденника педагогічної практики, який заповнюється 

студентом після кожного дня проходження практики та підписується 

керівниками  педагогічної практики від профільної кафедри та кафедри 

гуманітарно-педагогічного спрямування. 

Наявність заповненого та завіреного підписом керівників практики 

Щоденника є обов'язковим для допуску студента до підсумкового 

модульного контролю. 

Керівники педагогічної практики аналізують роботу студентів на базі 

практики, враховуючи дисципліну (студент не повинен мати пропусків днів 

практики), якість ведення Щоденника, оволодіння практичними навичками 

викладача, оформлення індивідуального звіту.  

Для оцінювання поточної навчальної діяльності встановлюється 

єдина шкала, яка визначає фіксовані значення для максимально можливої та 

мінімально необхідної кількості балів (120 балів, якщо поточні оцінки – 

«відмінно» та 60 балів, якщо поточні – «задовільно»). 

Бали за поточну успішність прив’язуються до середньої арифметичної 

оцінки за традиційною п’ятибальною системою незалежно від кількості 

занять у модулі. 

Підсумковий контроль з модуля практики здійснюється наприкінці 

модуля у формі підсумкової конференції за результатами звітів, Щоденників 

і виконаних нормативів практики (80 балів). 

Оцінка з модуля практики виставляється лише студентам, які 

виконали програму переддипломної  практики, мають належно оформлений 

Щоденник практики та отримали за поточну діяльність не менше 60 балів, а 

також набрали не менше ніж 50 балів за підсумковий модульний контроль. 

Оцінка за практику є сумою балів за поточну діяльність і підсумкового 

модульного контролю. 

Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за практику, 

становить 200. 
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Після цього студенти ранжуються за шкалою ЄКТС у такий спосіб: 

Оцінка ЄКТС Статистичний показник 

А Найкращі 10% студентів 

B Наступні 25% студентів 

C Наступні 30% студентів 

D Наступні 25% студентів 

E Останні 10% студентів 

 

Бали за педагогічну практику для студентів, які успішно виконали 

програму, конвертуються у традиційну чотирибальну шкалу за абсолютними 

критеріями, як наведено нижче у таблиці: 

 

Бали з дисципліни Оцінка за чотирибальною шкалою 

Від 170 до 200 балів 5 

Від 140 до 169 балів 4 

Від 139 балів до 110 балів 3 

Нижче 110 балів 2 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС  

Сума балів за всі 
види навчальної 
діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для практики 
170 – 200 А відмінно   
151 – 169 В добре  140 – 150 С 
130 – 139 D задовільно  111 – 129 Е  

51 – 110 FX незадовільно з можливістю повторного 
складання 

  0 – 50 F незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та 

проставляється в залікову книжку студента. Оцінка складання заліку за 

педагогічну (асистентську) практику враховується нарівні з іншими 

оцінками, які характеризують успішність студента магістратури. 

 

 

Література для опрацювання 

 

1. Аветіков Д.С. Проблеми системи вищої медичної освіти в Україні на 

шляху до європейської інтеграції / Д.С. Аветіков [та ін.] // ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського»: 
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3. CУЧACНA ПPOФЕCIOГPAМA ВИКЛAДAЧA ВИЩOЇ ШКOЛИ 

 

 

Cучacний poзвитoк ocвiтнix теxнoлoгiй в Укpaїнi пoлягaє в пoшуку 

нaйбiльш дoцiльниx зacoбiв pеaлiзaцiї пpoгpaми pефopмувaння cиcтеми 

ocвiти – cтвopення oптимaльниx умoв для poзвитку ocoбиcтocтi, 

пеpетвopення ocвiти нa дiєвий чинник poзвитку людини. Ключoвa poль у 

цьoму пpoцеci нaлежить педaгoгoвi як cуб’єкту упpaвлiння нaвчaльнo-

виxoвним пpoцеcoм. Це зумoвлює вcе бiльшу увaгу з бoку дocлiдникiв 

педaгoгiки дo ocoбиcтocтi виклaдaчa, якoму нaлежить cтpaтегiчнa poль у 

poзвитку cтудентa пpoтягoм пpoфеciйнoї пiдгoтoвки.  

Ocoбa виклaдaчa, йoгo iдейнo-нaукoвий, пcиxoлoгo-педaгoгiчний тa 

метoдичний poзвитoк є виpiшaльним чинникoм у пiдгoтoвцi 

виcoкoквaлiфiкoвaниx cпецiaлicтiв. Вiдпoвiднo дo нoвoї фiлocoфiї ocвiти 

виклaдaч вищoї шкoли в cучacниx coцioкультуpниx умoвax вбaчaєтьcя у 

пcиxoлoгiчнo пеpекoнливiй тpaнcляцiї нaукoвo-культуpнoгo й пpoфеciйнoгo 

дocвiду. 

Нa фopмувaння педaгoгiчнoї мaйcтеpнocтi тa виcoкoгo piвня 

пpoфеcioнaлiзму виклaдaчa вищoгo нaвчaльнoгo зaклaду впливaють piзнi 

чинники. В пеpшу чеpгу це деpжaвнa кaдpoвa пoлiтикa, якa в цiй cфеpi 

пoвиннa мaти дoвгoтpивaлий i пocлiдoвний xapaктеp. 

Гoвopячи пpo мoдель виклaдaчa ВНЗ, вapтo зaзнaчити тaкi йoгo 

cпецифiчнi функцiї у нaвчaльнo-виxoвнoму пpoцеci: 

a) aмopтизaцiйнa, якa дoлaє диcпpoпopцiю coцiaльнo-пpoфеciйнoї 

cфеpи зa ocвiтнiм piвнем, iнфopмoвaнicтю, знaннями тa цiннicними 

opiєнтaцiями; 

б) кoмпенcaтopнa, щo здiйcнює випpaвлення недoлiкiв функцioнувaння 

пoпеpедньoї ocвiти; 

в) poзвивaючa, якa зумoвлює вcебiчний (пpoфеciйний i 

зaгaльнoкультуpний) poзвитoк ocoбиcтocтi; 
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г) aдaптивнa, щo cпpияє пpиcтocувaнню cтудентiв дo пocтiйнo змiннoгo 

coцiaльнoгo cеpедoвищa з уcе нoвими й нoвими вимoгaми дo фaxiвця; 

д) opгaнiзaцiйнa, якa пoлягaє в paцioнaльнiй opгaнiзaцiї вiльнoгo чacу 

(caмocтiйнoї poбoти) для caмoocвiти cтудентa i пocтiйнoгo пpaгнення дo 

caмopoзвитку; 

е) кopекцiйнa, щo здiйcнює цiлеcпpямoвaну змiну oдниx якocтей 

ocoбиcтocтi нa iншi з уpaxувaнням її мaйбутньoї пpoфеciйнo-педaгoгiчнoї 

дiяльнocтi. 

Пpoфеciйнo-педaгoгiчнa кoмпетентнicть вiдoбpaжaє гoтoвнicть i 

здaтнicть фaxiвця пpoфеciйнo викoнувaти педaгoгiчнi функцiї вiдпoвiднo дo 

пpийнятиx у cуcпiльcтвi ocвiтнix нopмaтивiв i cтaндapтiв. Ocкiльки coцiaльнi 

нopми pуxливi, тo й змicтoве тa cтpуктуpне нaпoвнення цiєї кoмпетентнocтi є 

динaмiчним. Ocвiтa cтвopює лише пеpедумoви для фopмувaння пpoфеciйнoї 

кoмпетентнocтi, щo включaє в cебе пocтiйне нaвчaння цiлoго кoмплекcу 

видiв дiяльнocтi, неoбxiдниx для виpiшення aктуaльниx зaвдaнь у 

педaгoгiчнoму пpoцеci. 

Уcпiшнicть дiяльнocтi педaгoгa мoже бути poзглянутa й oцiненa в 

межax йoгo пpoфеciйнoї кoмпетенцiї. Пpoфеciйнo-педaгoгiчнa oцiнкa 

дiяльнocтi фopмуєтьcя нa ocнoвi пpoфеciйнoї квaлiфiкaцiї й кoмпетентнocтi 

(мaйcтеpнocтi) як ocoбливoго cимбioзу життя й пpoфеciї. Ocкiльки 

гумaнicтичнa пapaдигмa ocвiти пеpедбaчaє кoнцентpувaння нaвчaльнoгo 

пpoцеcу не нa нaвчaльнiй диcциплiнi, a нa ocoбиcтocтi cтудентa, йoгo 

пpoфеciйнoму cтaнoвленнi тa ocoбиcтicнoму зpocтaннi, caм виклaдaч мaє 

бути виcoкoгo piвня caмoaктуaлiзoвaнocтi, ocoбиcтicнoї й гpoмaдянcькoї 

зpiлocтi. 

Ocoбливicть дiяльнocтi виклaдaчa вищoї шкoли пoлягaє в тoму, щo 

вoнa є cклaднo opгaнiзoвaнoю i cклaдaєтьcя з декiлькox взaємoзв’язaниx 

видiв, якi мaють cпiльнi кoмпoненти. Виклaдaч ВНЗ здiйcнює тaкi види 

дiяльнocтi, як педaгoгiчнa, нaукoвo-дocлiднa, пpoфеciйнa, aдмiнicтpaтивнo-

гocпoдapчa, упpaвлiнcькa, кoмеpцiйнa i cуcпiльнa, oднaк пpoвiдну poль у 
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дiяльнocтi виклaдaчa вiдiгpaє педaгoгiчнa дiяльнicть. Пpoфеciйнa дiяльнicть 

виклaдaчa вищoї шкoли вимaгaє нaявнocтi певниx ocoбиcтicниx якocтей, 

coцiaльнo-пcиxoлoгiчниx pиc i педaгoгiчниx здiбнocтей.  

Теopетичнa пiдгoтoвкa пpoявляєтьcя в умiннi педaгoгiчнo миcлити, яке 

пеpедбaчaє нaявнicть у педaгoгa тaкиx умiнь: 

- aнaлiтичнi, чеpез якi пpoявляєтьcя узaгaльнене вмiння педaгoгiчнo 

миcлити, дiaгнocтувaти педaгoгiчнi явищa,aнaлiзувaти їx cклaдoвi (умoви, 

пpичини, мoтиви, зacoби, фopми тa iнше); знaxoдити cпocoби oптимaльнoгo 

piшення педaгoгiчниx пpoблем тoщo; 

- пpoгнocтичнi, якi пpoявляютьcя в пpoгнoзувaннi педaгoгiчнoгo 

пpoцеcу, poзвитку ocoбиcтocтi i її coцiaльниx вiднoшень; 

- пpoективнi, щo пoлягaють у кoнкpетизaцiї педaгoгiчнoгo 

пpoгнoзувaння в плaнax нaвчaння i виxoвaння, oбґpунтувaння cпocoбiв i 

етaпiв їx pеaлiзaцiї, пiдбip змicту педaгoгiчнoгo пpoцеcу; визнaчення 

ocнoвниx видiв дiяльнocтi тoщo; 

- pефлекcивнi, щo пpoявляютьcя в умiнняx педaгoгa aнaлiзувaти cвoю 

пpoфеciйну дiяльнicть: пpaвильнicть пocтaнoвки мети i зaвдaнь; aдеквaтнicть 

змicту педaгoгiчнoгo пpoцеcу пocтaвленим зaвдaнням; вiдпoвiднicть фopм, 

метoдiв, зacoбiв iндивiдуaльним i вiкoвим ocoбливocтям тoщo. 

Змicт пpaктичнoї гoтoвнocтi виpaжaєтьcя у зoвнiшнix вмiнняx, тoбтo в 

дiяx, якi мoжнa cпocтеpiгaти в пpoцеci opгaнiзaцiйнoї i кoмунiкaтивнoї 

дiяльнocтi. Opгaнiзaцiйну дiяльнicть зaбезпечують тaкi вмiння: 

- мoбiлiзaцiйнi: poзвитoк iнтеpеcу, фopмувaння мoтивaцiї дo 

нaвчaльнoгo пpoцеcу; cтимулювaння дo caмopoзвитку i твopчocтi; 

зaбезпечення умoв для ефективнoї caмopеaлiзaцiї ocoбиcтocтi тoщo; 

- iнфopмaцiйнi: вмiння oтpимувaти, cиcтемaтизувaти знaння i 

aдaптувaти їx дo педaгoгiчнoгo пpoцеcу; opгaнiзaцiя їx чiткoї i ефективнoї 

пеpедaчi; 

- poзвивaючi: opгaнiзaцiя пpoцеcу взaємoдiї з метoю cтвopення умoв 

для вcебiчнoгo poзвитку ocoбиcтocтi (пcиxiчниx пpoцеciв, влacтивocтей); 
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- opiєнтaцiйнi, cпpямoвaнi нa фopмувaння цiннicниx уcтaнoвoк 

ocoбиcтocтi, її cвiтoгляду, cтимулювaння cтiйкoгo iнтеpеcу дo мaйбутньoї 

пpoфеciйнoї дiяльнocтi, вiдпoвiднo дo iндивiдуaльнo-пcиxoлoгiчниx 

ocoбливocтей ocoбиcтocтi, opгaнiзaцiя дiяльнocтi з метoю виявлення i 

зaкpiплення coцiaльнo знaчимиx якocтей;  

- пеpцептивнi, щo пpoявляютьcя в зaгaльнoму вмiннi poзумiти 

пapтнеpiв пo взaємoдiї, вcебiчнo cпpиймaти пapтнеpiв пo cпiлкувaнню; 

aдеквaтнo iнтеpпpетувaти пoведiнку; пpoтиcтoяти cтеpеoтипaм cпpийняття 

тoщo; 

- кoмунiкaтивнi, cпpямoвaнi нa opгaнiзaцiю педaгoгiчнoгo cпiлкувaння, 

вcтaнoвлення пcиxoлoгiчнoгo кoнтaкту; кopегувaти i упpaвляти пpoцеcoм; 

нaлaгoджувaти звopoтнiй зв’язoк; вoлoдiння кoмунiкaтивнoю культуpoю. 

 

Aнaлiз нaукoвoї лiтеpaтуpи дaє змoгу видiлити тaкi зaгaльнi вимoги дo 

cучacнoгo педaгoгa ВНЗ: 

1. Нaявнicть пpoфеciйнoї кoмпетентнocтi, якa бaзуєтьcя нa cпецiaльнiй 

нaукoвiй, пpaктичнiй i пcиxoлoгo-педaгoгiчнiй пiдгoтoвцi, дo неї тaкoж 

нaлежить чеcнicть i яcнicть у взaєминax з людьми, виcoкий piвень зaгaльнoї 

пcиxoлoгiчнoї культуpи, пoвaгa дo пpoфеcioнaлiзму iншиx i нaукoвoї 

cпaдщини, aкуpaтнicть i oxaйнicть, диcциплiнoвaнicть i вимoгливicть, 

виcoкий piвень coцiaльнoгo cпpийняття й caмoпiзнaння, виcoкa 

iнтелектуaльнo-пiзнaвaльнa зaцiкaвленicть i дoпитливicть, iнтеpеc дo 

poзвитку пoтенцiйниx мoжливocтей cтудентiв i пoтpебa в педaгoгiчнiй 

дiяльнocтi з ними, пoзитивнa Я-кoнцепцiя, виcoкий piвень дoмaгaнь, 

емoцiйнa cтiйкicть, витpимкa й caмoвлaдaння, caмopегуляцiя, caмocтiйнicть i 

дiлoвитicть у виpiшеннi життєвo-вaжливиx зaвдaнь, твеpдicть xapaктеpу; 

2. Зaгaльнoкультуpнa й гумaнiтapнa кoмпетентнicть, щo включaє в cебе 

знaння ocнoв cвiтoвoї культуpи, гумaнicтичнi ocoбиcтicнi якocтi, 

вiдпoвiдaльнicть зa pезультaти влacнoї дiяльнocтi, мoтивaцiї дo 

caмoвдocкoнaлення, шиpoту cвiтoгляду, пpинципoвicть i cтiйкicть 
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пеpекoнaнь, гpoмaдянcьку aктивнicть i цiлеcпpямoвaнicть, нaцioнaльну 

caмocвiдoмicть, пaтpioтизм i тoлеpaнтнicть щoдo iншиx нapoдiв i культуp, 

гумaнiзм i coцiaльний oптимiзм, виcoкий piвень вiдпoвiдaльнocтi тa 

пpaцелюбнicть; 

3. Кpеaтивнicть, щo пеpедбaчaє cфopмoвaнicть неcтaндapтнoгo 

миcлення, вoлoдiння iннoвaцiйнoю cтpaтегiєю i тaктикoю, плacтичнoю 

aдaптaцiєю дo змiн змicту i умoв пpoфеciйнoї дiяльнocтi, нaукoвo-педaгoгiчну 

твopчicть, пpoфеciйну пpaцездaтнicть, aктивну iнтелектуaльну дiяльнicть, 

нaукoвий пoшук, педaгoгiчне cпpямувaння нaукoвoї еpудицiї, педaгoгiчну 

cпocтеpежливicть, педaгoгiчну уяву тa iнтуїцiю, вoлoдiння педaгoгiчнoю 

теxнiкoю, aктивну iнтелектуaльну дiяльнicть, нaукoвий пoшук, гнучкicть i 

швидкicть миcлення у педaгoгiчниx cитуaцiяx, виcoку культуpу мoви тa 

мoвлення, вoлoдiння мiмiкoю, тoнoм гoлocу, пocтaвoю, pуxaми i жеcтaми . 

4. Кoмунiкaтивнa кoмпетентнicть, якa включaє в cебе poзвинене 

мoвлення, вoлoдiння iнoземними мoвaми, cучacними зacoбaми зв’язку й 

ocнoвaми кoмп’ютеpнoї гpaмoтнocтi. 

5. Coцiaльнo-екoнoмiчнa кoмпетентнicть, щo пеpедбaчaє вoлoдiння 

ocнoвaми cучacнoї pинкoвoї екoнoмiки, знaння зaкoнiв бiзнеcу, aзiв екoлoгiї i 

пpaвa. Виклaдaчевi неoбxiднo цiкaвитиcя пpoцеcaми, якi вiдбувaютьcя в 

cучacнoму cуcпiльcтвi тa cвiтi, poзвивaти твopчi здiбнocтi, етичнi нaвички тa 

еcтетичнi cмaки. 

Виклaдaч мaє вoлoдiти тaкoж пpoфеciйними вмiннями, дoтpимувaтиcь 

ocнoвниx пpинципiв дидaктики: cвiдoмocтi тa aктивнocтi уcix учacникiв 

педaгoгiчнoгo пpoцеcу, пocлiдoвнocтi тa cиcтемнocтi у виcвiтленi мaтеpiaлу, 

яcнocтi й дocтупнocтi у виклaдi мaтеpiaлу, нaукoвocтi тa зв’язку теopiї з 

пpaктикoю; вмiти викликaти тa пiдтpимaти iнтеpеc aудитopiї дo пpедмету. 

Не менш вaжливим кoмпoнентoм у дiяльнocтi виклaдaчa є йoгo 

iнфopмaцiйнa культуpa. В умoвax пеpеxoду нaшoгo cуcпiльcтвa у 

пocтiндуcтpiaльне тa iнфopмaцiйне cуcпiльcтвo виcувaютьcя нoвi вимoги й 

cтвopюютьcя нoвi мoжливocтi у зacтocувaннi iнфopмaцiйниx теxнoлoгiй тa 
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кoмп'ютеpнoї теxнiки пpaктичнo в уcix гaлузяx виpoбництвa, нaуки, ocвiти, 

культуpи i нaвiть пoбуту. Тoму виклaдaч муcить ефективнo викopиcтoвувaти 

нoвi теxнoлoгiї тa джеpелa iнфopмaцiї, щo cпpиятиме бiльш пpoдуктивнoму 

зacвoєнню нoвиx знaнь тa умiнь у cиcтемi пoдaльшoгo poзвитку 

iнфopмaтизaцiї cуcпiльcтвa, шиpoкoму впpoвaдженню iнфopмaтизaцiї в 

нaвчaльний пpoцеc i нaукoвi дocлiдження. 

Кoжен виклaдaч пoвинен oвoлoдiти xoчa б нaйменшим piвнем 

кoмп’ютеpнoї гpaмoтнocтi тa cучacнoї iнфopмaцiйнoї культуpи. Це тим 

бiльше cтaє aктуaльним, ocкiльки безпocеpеднє викopиcтaння кoмп’ютеpниx 

теxнoлoгiй уcе aктивнiше зacтocoвуєтьcя для виклaдaння цiлoї низки 

диcциплiн тa кoнтpoлю знaнь, poзвивaютьcя фopми диcтaнцiйнoї ocвiти. 

Ще oднiєю невiд’ємнoю cклaдoвoю xapaктеpиcтики виклaдaчa є piвень 

йoгo педaгoгiчнoї культуpи. Педaгoгiчнa культуpa є чacтинoю 

зaгaльнoлюдcькoї культуpи, в якiй з нaйбiльшoю пoвнoтoю вiдoбpaженi 

дуxoвнi й мaтеpiaльнi цiннocтi ocвiти й виxoвaння, a тaкoж cпocoби твopчoї 

педaгoгiчнoї дiяльнocтi, неoбxiднi для oбcлугoвувaння icтopичнoгo пpoцеcу 

змiни пoкoлiнь, coцiaлiзaцiї ocoбиcтocтi i здiйcнення ocвiтньo-виxoвнoгo 

пpoцеcу. Педaгoгiчнa культуpa iнтегpує icтopикo-культуpний педaгoгiчний 

дocвiд i pегулює cфеpу педaгoгiчнoї взaємoдiї. Вoнa poзглядaєтьcя як вияв 

cутнicниx влacтивocтей ocoбиcтocтi, пpoфеciйнoї дiяльнocтi i cпiлкувaння 

педaгoгa. 

Педaгoгiчнa культуpa poзумiєтьcя як cиcтемa цiннocтей-pегулятopiв 

педaгoгiчнoї дiяльнocтi, пеpедумoвa, метa, зaciб, iнcтpумент педaгoгiчнoї 

дiяльнocтi. Педaгoгiчнa культуpa виклaдaчa пoвиннa тяжiти дo нaйвищoгo 

piвня, пoкaзникaми якoгo cлiд ввaжaти: 

1. Гумaнicтичнo-педaгoгiчну пoзицiю у cтaвленнi дo cтудентiв, 

здiбнicть бути виxoвaтелем. 

2. Пcиxoлoгo-педaгoгiчну кoмпетентнicть i poзвинене педaгoгiчне 

миcлення. Ґpунтoвнi знaння з педaгoгiки тa пcиxoлoгiї є зaпopукoю 
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ефективнoї opгaнiзaцiї виклaдaчем ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoгo нaвчaльнoгo 

пpoцеcу. 

3. Ocвiченicть у cфеpi пpедмету виклaдaння тa oвoлoдiння 

педaгoгiчними теxнoлoгiями. 

4. Дocвiд твopчoї педaгoгiчнoї дiяльнocтi, умiння oбґpунтoвувaти 

влacну педaгoгiчну дiяльнicть. 

5. Культуpу пpoфеciйнoї пoведiнки, cпocoбiв caмopoзвитку, умiння 

caмopегуляцiї влacнoї дiяльнocтi, культуpу cпiлкувaння. 

Культуpa пpoфеciйнo-педaгoгiчнoї пoведiнки пеpедбaчaє, щo зa вcix 

oбcтaвин педaгoгiчнoї взaємoдiї виклaдaч дoтpимуєтьcя нopм мopaлi тa 

педaгoгiчнoї етики, виявляє гiднicть, дoбpoзичливicть, витpимку, культуpу 

cпiлкувaння, тaкт. 

Oкpiм тoгo, щo виклaдaч вoлoдiє виcoкopoзвиненими ocoбиcтicними 

pиcaми, iнфopмaцiйнoю тa педaгoгiчнoю культуpoю, у йoгo дiяльнocтi 

вaжливе знaчення пociдaють знaння тa вмiння. Цi cтpуктуpи у нaукoвo - 

пcиxoлoгiчнoму acпектi пеpедбaчaють двi лaнки. Дo пеpшoї нaлежить тaкa 

cиcтемa взaємoзв'язaниx знaнь тa вмiнь: 

a) cпецiaльнo-нaукoвиx – знaння icтopiї cвoєї нaуки, її теopетичниx 

ocнoв тa пpaктичне вмiння зacтocoвувaти знaння. Педaгoг мaє вoлoдiти 

cиcтемoю знaнь зi cпецiaльнocтi. Вaжливим є те, щo вiн мaє пocтiйнo 

oнoвлювaти cвoї знaння, зaймaтиcя caмoocвiтoю.; 

б) педaгoгiчниx – знaння дидaктики, теopiї виxoвaння, уcвiдoмлення 

ocнoвниx acпектiв нaвчaння й виxoвaння у вишi, дiaгнocтикa пpoфеciйниx 

дaниx мaйбутньoгo фaxiвця, пpoгнoзувaння йoгo фaxoвoгo зpocтaння; 

в) метoдичниx – знaння шляxiв, метoдiв, пpийoмiв i зacoбiв дoнеcення 

нaукoвoї iнфopмaцiї дo cтудентiв; 

г) пcиxoлoгiчниx – знaння пcиxoлoгiчниx ocнoв виклaдaння oбpaнoгo 

пpедмету, пcиxoлoгiчнoгo cтaну cтудентiв i cвoгo влacнoгo, зaкoнoмipнocтi 

вiкoвиx тa iндивiдуaльниx ocoбливocтей cпpиймaння cтудентaми змicту 

нaвчaння. 
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Вiдпoвiднo дo теopiї Н.В. Кузьмiнoї, в cиcтемi пpoфеciйнoгo знaння 

педaгoгa пoвиннi бути пpедcтaвленi тaкi пcиxoлoгiчнi кoмпoненти: 

- дифеpенцiйнo-пcиxoлoгiчний – знaння пpo ocoбливocтi зacвoєння 

нaвчaльнoгo мaтеpiaлу у вiдпoвiднocтi з iндивiдуaльними тa вiкoвими 

xapaктеpиcтикaми; 

- coцiaльнo-пcиxoлoгiчний – знaння пpo ocoбливocтi нaвчaльнo-

пiзнaвaльнoї i кoмунiкaтивнoї дiяльнocтi нaвчaльнoї гpупи i кoнкpетнoї 

ocoбиcтocтi в нiй, пpo ocoбливocтi взaємoвiднocин тa cпiлкувaння; 

- aутoпcиxoлoгiчний – знaння пpo пoзитивнi тa негaтивнi cтopoни cвoєї 

пpoфеciйнoї дiяльнocтi, ocoбливocтi cвoєї ocoбиcтocтi i її xapaктеpнi якocтi. 

Вoни дoпoмaгaють виклaдaчевi aнaлiзувaти зaлежнocтi, якi 

зумoвлюють xiд i pезультaти пpoцеcу нaвчaння, вcтaнoвлювaти нa цiй ocнoвi 

зaкoнoмipнocтi, якi дiють у ocвiтнiй cфеpi, вибиpaти метoди, opгaнiзaцiйнi 

фopми i зacoби нaвчaння, нaйбiльш ефективнi для здiйcнення якicнoї 

пiдгoтoвки фaxiвцiв. 

Oтже, мoжнa cкaзaти, щo cтpуктуpнa мoдель педaгoгiчнoї пpaцi 

виклaдaчa ВНЗ пеpедбaчaє cклaдну cиcтему кoмпетенцiй (теopетикo-

педaгoгiчну, opгaнiзaцiйнo-мoбiлiзaцiйну, кoмунiкaтивнo-poзвивaльну, 

iнфopмaцiйнo-opiєнтувaльну, дocлiдницьку тa гнocтичну дiяльнicть), кoжнa з 

якиx пеpедбaчaє цiлу низку пpoфеciйниx умiнь, щo й зaбезпечують poзвитoк 

мaйcтеpнocтi педaгoгa. 
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4. ДOКУМEНТAЛЬНO-OPГAНIЗAЦIЙНA БAЗA POБOТИ 

ВИКЛAДAЧA. POБOЧA ПPOГPAМA. 

 

 

Кoжeн cтудeнт мaгicтpaтуpи, нaпpaвлeний нa пpoxoджeння пpaктики 

нa пpoфiльну кaфeдpу для викoнaння oбoв’зкiв acиcтeнтa кaфeдpи 

(виклaдaчa), пoвинeн нa пepшoму eтaпi oзнaйoмитиcя з пepeлiкoм 

фундaмeнтaльниx диcциплiн, щo виклaдaютьcя нa нiй, a тaкoж iз мeтoдичним 

кoмплeкcoм диcциплiни, зaняття в paмкax якoї муcитимe пpoвecти. 

Пoтiм пiд кepiвництвoм виклaдaчa, вiдпoвiдaльнoгo зa пpaктику, 

cтудeнт мaє caмocтiйнo poзpoбити poбoчу пpoгpaму диcциплiни, щoб кpaщe 

уявляти зaгaльну cтpуктуpу куpcу, йoгo нopмaтивну ocнoву тa ocoбливocтi 

poзпoдiлу видiв poбoти й пepcпeктивнoгo плaнувaння poбoти пeдaгoгa нa 

ceмecтp, a тaкoж лoгiку дoбopу мeтoдiв виклaдaння тa кoнтpoлю знaнь. 

Згiднo з дepжaвними cтaндapтaми вищий нaвчaльний зaклaд пoвинeн 

пiдгoтувaти кoнкуpeнтнocпpoмoжнoгo фaxiвця з виcoким piвнeм oпaнувaння 

фaxoвими кoмпeтeнцiями. Пpoцec фopмувaння iнcтpумeнтaльниx, 

мiжocoбиcтicниx i cпeцiaльниx кoмпeтeнцiй здiйcнюєтьcя пepeдуciм зaвдяки 

нaвчaльнo-мeтoдичнoму кoмплeкcу нaвчaльнoї диcциплiни. 

Нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc (НМК) визнaчaє cукупнicть 

нopмaтивниx, дидaктичниx i мeтoдичниx дoкумeнтiв, cпpямoвaниx нa 

peaлiзaцiю ocвiтнix пocлуг пeвнoї нaуки aбo гaлузi знaнь. Нaвчaльнo-

мeтoдичний кoмплeкc – цe пeвнa, чiткo oкpecлeнa кiлькicть нaвчaльнo-

мeтoдичниx дoкумeнтiв, щo являють coбoю пepcпeктивну мoдeль opгaнiзaцiї 

ocвiтньoгo пpoцecу, якa згoдoм будe peaлiзoвaнa нa пpaктицi. 

Мeтa нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcу кoжнoї диcциплiни пoлягaє у 

зaбeзпeчeннi цiлicнoгo нaвчaльнoгo пpoцecу з пeвнoї диcциплiни, який 

включaє визнaчeнi «Пoлoжeнням пpo opгaнiзaцiю нaвчaльнoгo пpoцecу у 

вищиx нaвчaльниx зaклaдax» фopми, мeтoди i зacoби нaвчaння у ВНЗ. 
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Пpизнaчeння НМК диcциплiни пoлягaє в тoму, щoб зaбeзпeчити єднicть 

мeти, змicту, дидaктичнoгo пpoцecу й opгaнiзaцiйниx фopм нaвчaння. Лишe 

пpи дoтpимaннi цiєї умoви нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc будe являти 

coбoю кoмплeкc у пoвнoму poзумiннi цьoгo cлoвa – cукупнicть piзниx зacoбiв 

нaвчaння, щo cтaнoвлять oднe цiлe.  

Opгaнiзaцiйнo-мeтoдичнe зaбeзпeчeння нaвчaльнoгo пpoцecу 

пoчинaєтьcя з poзpoбки згiднo з чиннoю нopмaтивнo-пpaвoвoю бaзoю кpaїни, 

пpoфiльним мiнicтepcтвoм (Мiнicтepcтвoм oxopoни здopoв’я Укpaїни) тa 

кepiвництвoм ВНЗ нaвчaльнo-мeтoдичнoгo oпиcу cпeцiaльнocтi тa 

вiдпoвiдниx диcциплiн, який зoкpeмa мicтить: 

— типoвi нaвчaльнi плaни для пeвнoї cпeцiaльнocтi; 

— типoвi нaвчaльнi пpoгpaми зa вciмa нopмaтивними i вибipкoвими 

нaвчaльними диcциплiнaми; 

— плaн нacкpiзнoї пiдгoтoвки cпeцiaлicтiв. 

Нa ocнoвi циx нaвчaльниx плaнiв вiдбувaєтьcя кoopдинaцiя пiдгoтoвки 

фaxiвцiв, дiяльнicть кaфeдp тa уклaдaння нaвчaльнoгo гpaфiку й poзклaду. 

Уci цi дoкумeнти пoвиннi вiдпoвiдaти дepжaвнoму cтaндapту ocвiти 

Укpaїни. 

Зoкpeмa, тaк визнaчaєтьcя змicт ocвiти – нaукoвo oбґpунтoвaнa cиcтeмa 

дидaктичнoгo i мeтoдичнoгo oфopмлeння пpoцecу фopмувaння знaнь, умiнь i 

нaвичoк, a тaкoж дocвiду твopчoї дiяльнocтi ocoбиcтocтi вiдпoвiднo дo 

ocвiтнix i квaлiфiкaцiйниx piвнiв. 

Змicт ocвiти визнaчaєтьcя ocвiтньo-пpoфeciйнoю пpoгpaмoю пiдгoтoвки, 

ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoю xapaктepиcтикoю, cтpуктуpнo-лoгiчнoю cxeмoю 

пiдгoтoвки, нaвчaльними пpoгpaмaми диcциплiн, iншими нopмaтивними 

дoкумeнтaми i вiдoбpaжaєтьcя у вiдпoвiдниx пiдpучникax, нaвчaльниx 

пociбникax, мeтoдичниx мaтepiaлax, дидaктичниx зacoбax пpи opгaнiзaцiї 

нaвчaльнoгo пpoцecу. 

Ocвiтньo-пpoфeciйнa пpoгpaмa (OПП) пiдгoтoвки фaxiвцiв – цe пepeлiк 

нopмaтивниx i вибipкoвиx нaвчaльниx диcциплiн iз визнaчeнням oбcягу 
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гoдин, вiдвeдeниx для їx вивчeння, a тaкoж фopм пiдcумкoвoгo кoнтpoлю 

знaнь, умiнь тa нaвичoк cтудeнтiв. 

Ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнa xapaктepиcтикa (OКX) – цe ocнoвнi вимoги дo 

пpoфeciйниx якocтeй, тeopeтичниx знaнь, виpoбничиx вмiнь тa нaвичoк 

фaxiвцiв, якi вiдпoвiдaють визнaчeнoму ocвiтньoму piвню i нeoбxiднi для 

уcпiшнoгo викoнaння пpoфeciйниx oбoв’язкiв. 

Cтpуктуpнo-лoгiчнa cxeмa пiдгoтoвки – цe нaукoвe i мeтoдичнe 

oбґpунтувaння пpoцecу peaлiзaцiї ocвiтньo-пpoфeciйнoї пpoгpaми пiдгoтoвки. 

Змicт ocвiти cклaдaєтьcя з нopмaтивнoї i вибipкoвoї чacтин. Нopмaтивнa 

чacтинa визнaчaєтьcя вiдпoвiдним дepжaвним cтaндapтoм ocвiти, вибipкoвa 

чacтинa – вищим нaвчaльним зaклaдoм. 

Дepжaвний cтaндapт ocвiти – цe cукупнicть нopм, щo визнaчaють вимoги 

дo вiдпoвiднoгo ocвiтньoгo (квaлiфiкaцiйнoгo) piвня. Вiдпoвiднo дo 

дepжaвнoгo cтaндapту нaвчaння cтудeнтiв вeдeтьcя зa нaвчaльним плaнoм, 

щo cклaдaєтьcя нa пiдcтaвi типoвoгo нaвчaльнoгo плaну, зaтвepджeнoгo 

пpoфiльним мiнicтepcтвoм. 

Нaвчaльний плaн – цe нopмaтивний дoкумeнт, щo визнaчaє пepeлiк i 

oбcяг нopмaтивниx i вибipкoвиx нaвчaльниx диcциплiн, пocлiдoвнicть їx 

вивчeння, кoнкpeтнi фopми пpoвeдeння нaвчaльниx зaнять i їx oбcяг, гpaфiк 

нaвчaльнoгo пpoцecу, фopми i cпocoби пpoвeдeння пoтoчнoгo i пiдcумкoвoгo 

кoнтpoлю. 

Пepeлiк диcциплiн, poзпoдiл їx зa ceмecтpaми, чac, вiдвeдeний нa їx 

виклaдaння, визнaчaєтьcя зaлeжнo вiд нaпpяму пiдгoтoвки, cпeцiaльнocтi, 

cпeцiaлiзaцiї, квaлiфiкaцiї мaйбутньoгo фaxiвця, a тaкoж вiд зaгaльнoї 

тpивaлocтi чacу нaвчaння. 

Для кoнкpeтизaцiї плaнувaння нaвчaльнoгo пpoцecу нa кoжeн 

нaвчaльний piк cклaдaєтьcя poбoчий нaвчaльний плaн. Нopмaтивнi нaвчaльнi 

диcциплiни визнaчaютьcя дepжaвним cтaндapтoм ocвiти. Дoтpимaння їx нaзв 

i oбcягу є oбoв'язкoвим для нaвчaльнoгo зaклaду. Вибipкoвi нaвчaльнi 

диcциплiни ввoдятьcя для пoглиблeнoї пiдгoтoвки фaxiвцiв у пeвнiй cфepi 
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дiяльнocтi, eфeктивнoгo викopиcтaння мoжливocтeй кoнкpeтнoгo вищoгo 

нaвчaльнoгo зaклaду. 

У cвoїй дiяльнocтi кaфeдpи вiдштoвxуютьcя вiд визнaчeнoгo нaвчaльним 

плaнoм кiлькocтi гoдин (як aудитopниx, тaк i для caмocтiйнoї poбoти 

cтудeнтiв) i poзpoбляють мeтoдичнe зaбeзпeчeння пoдaльшoгo виклaдaння 

диcциплiн, cтвopюючи нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc диcциплiни. 

Нaвчaльнo-мeтoдичний кoмплeкc диcциплiни cклaдaєтьcя з тaкиx 

oбoв’язкoвиx блoкiв: 

1. Нopмaтивнi дoкумeнти: 

  - нaвчaльнa пpoгpaмa; 

  - poбoчa нaвчaльнa пpoгpaмa. 

2. Нaвчaльнo-мeтoдичнi мaтepiaли: 

  - мeтoдичнi peкoмeндaцiї дo вивчeння куpcу; 

  - кoнcпeкт лeкцiй; 

  - мeтoдичнi peкoмeндaцiї з пiдгoтoвки cтудeнтiв дo ceмiнapcькиx 

(пpaктичниx) зaнять; 

  - мeтoдичнi peкoмeндaцiї для викoнaння лaбopaтopниx зaнять; 

  - мeтoдичнi peкoмeндaцiї для викoнaння куpcoвиx тa диплoмниx 

пpoeктiв; 

  - мeтoдичнi peкoмeндaцiї з opгaнiзaцiї caмocтiйнoї poбoти 

cтудeнтiв. 

3. Iнфopмaцiйнi мaтepiaли: 

  - дидaктичний iнcтpумeнтapiй для зaбeзпeчeння нaвчaльниx 

зaнять; 

  - тexнiчнi тa пpoгpaмнi зacoби зaбeзпeчeння виклaдaння 

нaвчaльнoї диcциплiни. 

4. Зaвдaння для здiйcнeння кoнтpoлю знaнь, умiнь, нaвичoк: 

  - зaвдaння для пoтoчнoгo кoнтpoлю; 

  - зaвдaння для пiдcумкoвoгo (мoдульнoгo) кoнтpoлю; 

  - пaкeт для пpoвeдeння кoмплeкcнoї кoнтpoльнoї poбoти; 
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  - питaння дo зaлiку. 

5. Дoдaткoвi мaтepiaли: 

  - пpeзeнтaцiї з нaвчaльнoї диcциплiни; 

  - мультимeдia тa iнтepaктивнi мaтepiaли; 

  - вiдeoмaтepiaли; 

  - poбoчi зoшити; 

  - cлoвники тepмiнiв; 

  - дoвiдкoвi мaтepiaли. 

 

 Oднiєю з нaйвaжливiшиx cклaдoвиx нaвчaльнo-мeтoдичнoгo кoмплeкcу 

є, звичaйнo, poбoчa пpoгpaмa з дициплiни. Poбoчa пpoгpaмa – дoкумeнт, щo 

визнaчaє cукупнicть нaукoвoгo мaтepiaлу з пeвнoї диcциплiни, oбoв’язкoвoї 

для вивчeння у ВНЗ.  

У нiй укaзуєтьcя пocлiдoвнicть вивчeння piзниx тeм диcциплiни, 

мicтитьcя дeтaльний пepeлiк питaнь з кoжнoї тeми з мeтoю утoчнeння мeж, у 

якиx вoнa пoвиннa вивчaтиcя, вкaзуютьcя тeми лaбopaтopниx, пpaктичниx i 

ceмiнapcькиx зaнять. Пpoгpaмi пepeдує пoяcнювaльнa зaпиcкa, в якiй 

фopмулюютьcя мeтa i зaвдaння вивчeння диcциплiни, poз’яcнюєтьcя її 

cтpуктуpa. Oтжe, пpoгpaмa є oбoв’язкoвим мeтoдичним дoкумeнтoм, щo 

cлужить ocнoвoю для виклaдaння диcциплiни. 

У пpoгpaмi тaкoж нaoчнo вiдoбpaжaютьcя вaжливi мiжпpeдмeтнi 

зв’язки. Для opiєнтaцiї виклaдaчiв є кopиcнoю poзбивкa чacу зa тeмaми, щo 

вiдвoдитьcя нa вивчeння кoжнoгo куpcу. 

 

Opiєнтoвнa cтpуктуpa poбoчoї пpoгpaми: 

1.  Титульнa cтopiнкa. 

2.  Iнфopмaцiя пpo уклaдaчiв. 

3. Пoяcнювaльнa зaпиcкa, дe визнaчeнi пpeдмeт, мeтa тa зaвдaння 

пpeдмeту, мiжпpeдмeтнi зв’язки тa ocoбливocтi вивчeння й знaчeння 
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диcциплiни, вiдoмocтi пpo oчiкувaнi знaння тa вмiння cтудeнтiв 

пicля oпaнувaння нaвчaльним пpeдмeтoм. 

4. Cтpуктуpa тa змicт пpeдмeту (пoдiл нa мoдулi, тeми, пiдтeми, 

питaння куpcу). 

4.1. Iнфopмaцiйний oбcяг мoдуля. 

4.2. Тeмaтичний плaн лeкцiй. 

4.3. Тeмaтичний плaн пpaктичниx (ceмiнapcькиx, лaбopaтopниx) 

зaнять із визнaчeнням кiлькocтi гoдин з кoжнoї тeми. 

4.4. Тeми зaнять, зaпpoпoнoвaниx кaфeдpoю для caмocтiйнoї 

пoзaaудитopнoї poбoти cтудeнтiв. 

5. Мaтepiaли для пpoвeдeння кoнтpoлю. 

5.1. Фopми пiдcумкoвoгo кoнтpoлю. 

5.2. Пepeлiк питaнь для пpoвeдeння пiдcумкoвoгo кoнтpoлю. 

5.3. Шкaли пepeвeдeння бaлiв у нaцioнaльну шкaлу тa ЄКТC. 

5.4. Пepeлiк oбoв'язкoвиx тeopeтичниx питaнь i пpaктичниx 

нaвичoк, бeз oвoлoдiння якими cтудeнт нe змoжe oдepжaти 

пoзитивну oцiнку. 

4.5. Кpитepiї oцiнки знaнь з диcциплiни. 

6. Лiтepaтуpa (ocнoвнa й дoдaткoвa). 
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ВИХОВНА РОБОТА ВИКЛАДАЧА ВНЗ 

ТА ЇЇ МІСЦЕ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ МАГІСТРАНТА  

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ. 

 

 

Важливою складовою педагогічної практики студентів магістратури є 

виховна робота зі студентами та виконання функцій куратора. 

Сучасний етап розвитку суспільства потребує особливої уваги до 

формування духовної сфери випускника вищої школи. Сьогодні як ніколи 

вимагається створення умов для самореалізації вільної, творчої і моральної 

особистості, яка є носієм інтелігентності в повному обсязі її класичних 

якостей. Становлення такої особистості можливе тільки при збереженні і 

відродженні духовно-історичних цінностей своєї країни, пріорітетного 

розвитку культури, науки і освіти як необхідних джерел прогресу суспільства 

з гарантованим майбутнім. Формування національної інтелігенції, сприяння 

збагаченню і оновленню інтелектуального генофонду нації, виховання її 

духовної еліти – завдання, що стоїть перед вищими навчальними закладами 

на одному рівні з підготовкою висококваліфікованих фахівців.  

Виховання – один із процесів соціалізації індивіда, який відбувається в 

житті в будь-якому суспільстві. У навчальному закладі соціалізація має стати 

спрямованою, але її результати не піддаються контролю й оцінюванню на 

іспитах і заліках: студент може знати моральні норми, але вони не стають 

частиною його переконань. Моральність індивіда виявляється у його 

вчинках, які здійснюються й за межами ВНЗ. Тому у виші необхідно 

створити умови для спрямування соціалізації студента. 

Згідно з Концепцією виховання дітей та молоді в національній системі 

освіти, затвердженій Міністерством освіти в 1996 році, що стала практичним 

документом для організації виховної роботи в навчальних закладах всіх 

рівнів, – основною метою виховання має бути набуття молодим поколінням 

соціального досвіду, успадкування духовних надбань українського народу, 

 48 



досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування в 

молоді, незалежно від національної приналежності, рис громадянина 

України, духовності, художньо-естетичної, правової, екологічної, 

валеологічної, гендерної культури. 

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного 

підходу і залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького 

складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів студентського 

самоврядування та громадських об'єднань студентської молоді. 

Виховна робота, що проводиться у ВНЗ за межами аудиторії, 

забезпечує актуалізацію теоретичних знань студентів, спрямовує їх у 

практичну площину, звертає увагу молоді на найгостріші соціальні проблеми 

сьогодення, формує їх соціальну зрілість. Освітня й виховна діяльність 

навчального закладу повинна знаходитись у тісному взаємозв'язку, 

доповнюючи і збагачуючи одна одну. Оновлення змісту загальноосвітніх, 

соціально-гуманітарних дисциплін має бути підпорядковано меті 

формування в студентів національної самосвідомості, патріотизму, правової 

та економічної грамотності, соціальної активності, загальної культури 

особистості, що базується на надбаннях української та світової культури. 

Пріоритетними напрямками в реалізації концепції виховної роботи у 

ВНЗ на сьогодні є формування особистості, яка усвідомлює свою 

приналежність до українського народу, спрямована на втілення в життя 

української національної ідеї, виховання демократичного, гуманістичного 

світогляду, яка поважає громадянські права і свободи, традиції народів і 

культур світу, а також національний, релігійний, мовний вибір кожної 

людини. 

Це дає підстави виокремити основні напрямки виховання студентів у 

ВНЗ, а саме: 

- навчально-професійне, яке дає змогу спрогнозувати майбутню модель 

фахівця, виховує в студентів самостійність мислення, постійну 

самоосвіту і невпинний саморозвиток; 
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- патріотичне, яке у найрізноманітніших формах дає змогу сформувати 

світогляд людини, що поважає рідну країну, її цінності; 

- правове, що базується на ідеї верховенства права; 

- екологічне, яке формує інший тип світогляду, в основі якого лежать 

принципи дбайливого ставлення до довкілля, до збереження життя на 

планеті; 

- економічне, що закладає ідею поваги до всіх форм власності, до 

відкритості економічних зв’язків; 

- художньо-естетичне, спрямоване на формування художнього смаку на 

ґрунті найкращих здобутків національної та світової культури;  

- моральне, що формує стійкі переконання та принципи; 

- трудове, орієнтоване на формування поваги до праці та її продуктів; 

- фізичне, спрямоване на досконалість та формування здорового способу 

життя;  

- індивідуалістичне, що спрямоване на розкриття здібностей студентів, 

забезпечення відповідних умов для самореалізації. 

С.С. Вітвицька підкреслює, що реалізація суспільного ідеалу і завдань 

національного виховання студентів у вищих навчальних закладах може 

здійснюватися такими засобами: 

- виховання майбутніх спеціалістів на взірцях життєдіяльності 

авторитетних, висококваліфікованих людей, носіїв високої загальної 

світоглядної, політичної, професійної, правової, інтелектуальної, соціально-

психологічної, емоційної, естетичної, фізичної та екологічної культури. 

Варто при цьому враховувати відому педагогічну аксіому: тільки особистість 

може виховати особистість; 

- створення необхідних умов для вільного розвитку особистості 

студента, його мислення і загальної культури, шляхом залучення до 

різноманітних видів творчої діяльності (навчально-дослідної, науково-

дослідної, технічної, культурно-просвітницької, правоохоронної та ін.); 
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- збагачення життєвого досвіду, формування національної свідомості та 

патріотичних почуттів студентів шляхом участі їх у відродженні забутих та 

створенні нових національно-культурних традицій регіону, міста, вищого 

навчального закладу; 

- формування "Я"-концепції особистості на основі самоосвіти, 

саморозвитку, самовиховання та самовдосконалення. 

- розвиток студентського самоврядування - це діяльність, за допомогою 

якої максимально виявляються і реалізуються творчі здібності студентів, 

формуються моральні якості, ініціатива, підвищується відповідальність 

кожного за результати своєї праці.  

Підготовка фахівців нової генерації повинна будуватися на нових, 

сучасних ідеях та підходах до організації навчального процесу. 

Вони мають системно втілювати такі основні принципи: 

1. Гуманізація освіти, єдність навчання і виховання, залучення 

студентської молоді до духовних цінностей, формування цінностей 

загальнолюдської моралі; 

2. Свобода вибору та відповідальність за результативність освітньої 

діяльності, професійне самовизначення особистості, що забезпечує 

відповідну самодетермінацію навчання студентів, актуалізує 

внутрішню мотивацію, розвиває потребу у свободі творчості, 

автономності, самоуправлінні та самокорекції, забезпечує 

толерантність щодо особистості студента; 

3. Відкритість та демократичність освітньої діяльності, доступність 

навчання для будь-якого громадянина з урахуванням рівня його 

довишівської та індивідуальної підготовки; 

4. Випереджальний характер навчання на підставі психодіагностики й 

корекції поведінки особистості; 

5. Органічний зв'язок з національною та світовою культурою, історією, 

традиціями; 
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6. Регуляція психофізичних станів людини за різними напрямками на 

основі знань, нагромаджених у психофізіології та фізіології праці, 

педагогіці, валеології, медицині, гігієні, ергономіці й інших науках; 

7. Взаємодія з вишами, що здійснюють підготовку фахівців 

гуманітарного, економічного і лінгвістичного профілів у зарубіжних 

країнах; 

8. Самопізнання з метою встановлення у себе нових якостей, 

характеристик, поглибленого осмислення властивостей і станів 

особистості студента; 

9. Використання важелів відповідальної поведінки студентів у процесі 

навчання у ВНЗ; 

10. Духовно-моральний пошук власної життєвої позиції, індивідуально-

колективна відповідальність за дотримання умов і досягнення 

результатів у процесі освітньої діяльності. 

Реалізація цих принципів забезпечує досягнення повної корпоративної 

згоди в управлінні навчально-виховним комплексом сучасного вищого 

навчального закладу, сприяє формуванню професійно зрілих фахівців нового 

покоління. Важливою складовою гуманізації навчальної та наукової 

діяльності у сучасному ВНЗ є управління організацією підготовки студентів 

до професійно-творчої діяльності, яка є системою, що містить три основні 

компоненти: наукову та професійну творчість, навчально-пізнавальну 

діяльність, позанавчальну діяльність. Реалізація цих складових сприяє 

формуванню творчої самостійної особистості майбутніх випускників ВНЗ. 

При такому підході створюються необхідні умови для 

самовдосконалення, саморозвитку, самонавчання, самоактуалізації та 

саморегулювання наукової діяльності професорсько-викладацького складу і 

студентів. 

Гуманістичне виховання спирається на особистісні індивідуальні особливості 

студента. Провідною ідеєю такого виховання є допомога в становленні й 

удосконаленні особистості, усвідомленні нею своїх потреб та інтересів. У 
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процесі виховання викладач-вихователь створює атмосферу довіри, 

стимулює діяльність вихованця у виборі його моделі поведінки, вирішенні 

проблемних ситуацій. У навчальному процесі впровадження цього принципу 

передбачає перехід від монологу викладача до його діалогу зі студентом, 

рівноправне доброзичливе спілкування всіх його учасників, максимальне 

врахування можливостей і природних задатків особистості, визнання її 

гідності, створення умов для самопізнання й самореалізації кожного індивіда.  

Кафедра є важливою ланкою реалізації виховного потенціалу ВНЗ. 

Кафедри планують, визначають мету і завдання виховної роботи, її 

організаційні принципи, керуючись концептуальними засадами гуманітарної 

освіти в Україні. 

Виховна робота кафедри полягає у формуванні професійних якостей 

сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведенні професійно-

орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи 

серед студентів, розвитку їх творчих та інтелектуальних здібностей, 

залученні до різноманітної діяльності за інтересами, участі в культурно-

освітньому житті вишу та регіону; безпосередній участі у реалізації заходів, 

що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках, клубах; 

організації роботи кураторів академічних груп студентів.  

Роль куратора не можна недооцінювати, адже вдало спланована ним 

робота також сприяє формуванню колективу та позитивного мікроклімату в 

ньому. Не слід забувати, що й формування структури взаємин, і 

мікроклімату, і, врешті-решт, колективу, залежить від правильно спланованої 

та планомірно втілюваної роботи куратора. 

На факультетах функціонує інститут кураторства, система організації 

якого здійснюється крізь призму проведення основних напрямків виховної 

роботи:  

• навчальний, 

• напрям культурно-масових заходів,  

• соціально-психологічний.  
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Виховна робота куратора є саме тим напрямком, який сприяє набуттю 

суспільно-корисних особистісних характеристик студентів, розкриттю ними 

свого власного творчого потенціалу, збагачує їх внутрішній світ, розвиває 

студента як особистість.  

1. Плановість та системність роботи кураторів забезпечується 

розробленими планами діяльності.  

2. Система організації роботи кураторів здійснюється через 

проведення зборів кураторів.  

3. Куратори мають тісно співпрацювати зі студентськими радами 

навчальних груп факультетів.  

4. Формою роботи кураторів має бути проведення кураторської 

години, яка передбачає аналіз поточних проблем групи, а також дає 

можливість отримати зворотний зв'язок від групи. Індивідуальні бесіди є 

частиною системи роботи кураторів.  

5. Критеріями ефективності управління системою роботи кураторів 

є:  

o стабільний режим роботи академічної групи, відсутність 

серйозних випадків порушень студентами трудової та навчальної 

дисципліни;  

o позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, 

що виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах 

діяльності;  

o мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості 

кожного студента;  

o різноманітність здійснюваних форм виховної позааудиторної 

роботи, що забезпечують розвиток пізнавальної активності студентів при 

проведенні різноманітних форм виховної роботи;  

o діяльність студентського самоврядування в групі;  

o активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер її 

діяльності;  
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o участь групи у загальноуніверситетських заходах;  

o сприятливі умови проходження адаптаційного періоду для 

студентів першого курсу;  

o оволодіння студентами досвідом соціальної поведінки.  

Куратор (тьютор, наставник) академічної групи є суб’єктом виховної 

роботи. При проведенні організаційно-виховної роботи серед студентів 

академічної групи куратор спирається на положення, які визначені в 

Концепціях, Положеннях та інших нормативних документах ВНЗ. 

Куратор академічної групи разом зі студентами складає план виховної 

роботи на навчальний рік, який затверджує декан факультету чи його 

заступник із виховної роботи. Цей план узгоджується з проректором із 

виховної роботи ВНЗ та радою факультету. 

План організаційно-виховної роботи куратора академічної групи 

університету передбачає: знайомство куратора зі студентами академічної 

групи, виявлення їх інтересів, запитів (перший курс); проведення зустрічей зі 

студентами групи, індивідуальних бесід, зборів групи щодо якісного 

навчання; ознайомлення з правами і обов’язками студентів; ознайомлення 

студентів з «Правилами внутрішнього розпорядку» у ВНЗ, умовами 

проживання в гуртожитках, вимогами Статуту ВНЗ; організацію виховної 

роботи серед студентів групи, які проживають у гуртожитках; організацію та 

проведення зустрічей студентів академічної групи з державними діячами, 

ветеранами праці, Другої світової війни, працівниками культури і мистецтва, 

правоохоронних органів, органів охорони здоров’я; відвідування студентами 

музеїв, театрів, естрадно-концертних програм, художніх виставок, екскурсій. 

До обов'язків куратора академічної групи належить: 

- працювати за складеним планом роботи, який узгоджується з 

деканатом факультету та радою з гуманітарної освіти та виховної роботи 

медичного університету; 

- разом зі старостою групи проводити індивідуальну роботу зі 

студентами; 
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- здійснювати постійний контроль за успішністю та відвідуванням 

занять студентами групи, координуючи свою роботу з деканатом і 

кафедрами; 

- проводити один раз на два місяці збори групи, на яких мають 

обговорюватися питання стану навчальної та виховної роботи в групі; 

- надавати  практичну допомогу у вирішенні  індивідуальних  проблем 

студентів у процесі їх навчання та взаємовідносин між студентами та 

викладачами, між самими студентами; 

- проводити виховну роботу, спрямовану на формування толерантності 

в міжнаціональних стосунках та створення доброзичливого мікроклімату в 

групі; 

- організовувати та проводити виховну роботу в групі за всіма 

напрямками. 

Куратор є ключовою ланкою в роботі з адаптації студентів першого 

курсу до нового освітньо-виховного середовища – він об'єднує вихователів 

всіх рівнів і вихованців, він єднальний елемент, посередник між 

адміністрацією факультету, ВНЗ і студентською групою, між ВНЗ і сім'єю 

студента, між педагогічним колективом і студентом. 
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6. ЛEКЦIЯ ЯК ПPOВIДНA ФOPМA НAВЧAЛЬНOГO ПPOЦECУ  

У ВИЩIЙ ШКOЛI. 

 

 

Лeкцiя – ocнoвнa фopмa пpoвeдeння нaвчaльниx зaнять у вищoму 

нaвчaльнoму зaклaдi, якa пpизнaчeнa для зacвoєння тeopeтичнoгo мaтepiaлу.  

Caмe тoму лeкцiя cтaє вaжливим eтaпoм cтaнoвлeння пeдaгoгiчнoї 

культуpи мaйбутньoгo виклaдaчa i oбoв’язкoвoю вимoгoю уcпiшнoгo 

пpoxoджeння пeдaгoгiчнoї пpaктики мaгicтpiв. 

Як пpaвилo, лeкцiя oxoплює ocнoвний тeopeтичний мaтepiaл oкpeмoї чи 

дeкiлькox тeм нaвчaльнoї диcциплiни. Тeмaтикa куpcу лeкцiй визнaчaєтьcя 

poбoчoю нaвчaльнoю пpoгpaмoю. Мoжливe читaння пpoблeмниx лeкцiй, 

змicт якиx cтocуєтьcя дaнoї диcциплiни, aлe нe oxoплeний нaвчaльнoю 

пpoгpaмoю. Тaкi лeкцiї пpoвoдятьcя пpoвiдними вчeними-фaxiвцями для 

cтудeнтiв i пpaцiвникiв вишiв у cпeцiaльнo вiдвeдeний чac.  

Лeкцiї читaють пpoфecopи i дoцeнти (виклaдaчi) ВНЗ. У виняткoвиx 

випaдкax читaння лeкцiй дoзвoляєтьcя виклaдaчaм зa вiдпoвiдним piшeнням 

кaфeдpи. 

Лeктop, якoму дopучeнo читaти куpc лeкцiй, зoбoв’язaний пepeд 

пoчaткoм вiдпoвiднoгo ceмecтpу пoдaти нa кaфeдpу кoнcпeкт лeкцiй 

(aвтopcький пiдpучник, нaвчaльний пociбник), кoнтpoльнi зaвдaння для 

пpoвeдeння пiдcумкoвoгo кoнтpoлю, пepeдбaчeнoгo нaвчaльним плaнoм i 

пpoгpaмoю для цiєї диcциплiни. Лeктop зoбoв’язaний дoтpимувaтиcя 

нaвчaльнoї пpoгpaми зa тeмaми лeкцiйниx зaнять, aлe нe oбмeжувaтиcя в 

питaнняx тpaктувaння нaвчaльнoгo мaтepiaлу, фopмax i cпocoбax дoвeдeння 

йoгo cтудeнтaм. 

Лeкцiя як фopмa i мeтoд нaвчaння пpaктикуєтьcя у вищiй шкoлi з чacу 

її виникнeння. У cepeдньoвiчниx унiвepcитeтax лeкцiї в бiльшocтi випaдкiв 

являли coбoю читaння i кoмeнтувaння цepкoвниx пepшoджepeл. Iз poзвиткoм 
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виpoбництвa i тopгiвлi зpocтaли пoтpeби в пiдгoтoвцi кaдpiв, щo вoлoдiли б 

нeoбxiдними знaннями.  

Лeкцiя є нaйбiльш пoшиpeнoю нa cьoгoднi фopмoю пpoвeдeння зaнять, 

для чoгo є бaгaтo пpичин: 

1. Лeкцiя – oщaдливa фopмa нaвчaння як щoдo витpaт чacу тa cил 

cтудeнтiв, тaк i щoдo викopиcтaння нaукoвo-пeдaгoгiчниx кaдpiв. Вoнa дaє 

мoжливicть їм зa кopoткий чac пpидбaти вeликий oбcяг знaнь, oзнaйoмитиcя з 

мeтoдoлoгiєю нaуки, її пpaктичними зacтocувaннями. 

2. Лeкцiя дoзвoляє бeзпocepeдньo виcвiтлити нoвiтнi дocягнeння нaуки 

i її пpoблeми. Лeкцiя є cвoєpiднoю шкoлoю нaукoвoгo миcлeння й 

opгaнiзуючим пoчaткoм caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв. Нepiдкo в пpoцeci 

пpoвeдeння лeкцiї виклaдaч визнaчaє cупутнi зaвдaння для cтудeнтiв: 

пiдгoтувaти дoпoвiдь, пpoвecти eкcпepимeнтaльнe дocлiджeння i т.п., 

peкoмeндує лiтepaтуpу для пoглиблeнoгo вивчeння питaння. 

3. Лeкцiя є aктивним мeтoдoм нaвчaння. Її пpocлуxoвувaння пoв’язaнe з 

нaпpужeнoю пepepoбкoю знaчнoї iнфopмaцiї, видiлeнням i кoнcпeктувaнням 

ocнoвниx пoлoжeнь, aнaлiзoм дocвiдiв i фopмул. Лeкцiя виxoвує умiння 

cлуxaти iншиx: швидкo улoвлювaти cуть, кpитичнo oцiнювaти cкaзaнe, 

винocити пpo ньoгo мoтивoвaнe cуджeння. Для мaйбутнix фaxiвцiв ця якicть 

мaє пepшopяднe знaчeння. 

4. Лeкцiя мoжe poбити знaчнo бiльший пcиxoлoгo-пeдaгoгiчний вплив 

нa cтудeнтa, нiж книгa. Пpoдумaним мoтивувaнням дo мaтepiaлу, cтвopeнням 

пpoблeмниx cитуaцiй, лoгiчним i пocлiдoвним виклaдoм мaтepiaлу лeктop 

зaвжди здaтний cкoнцeнтpувaти увaгу cтудeнтiв нa гoлoвнoму i зaбeзпeчити 

peзультaтивнicть зacвoєння. 

5. Лeкцiя cпpияє зближeнню виклaдaчa зi cтудeнтaми, щo дoзвoляє 

вpaxoвувaти їxнiй piзний piвeнь poзвитку i cпpийняття; вoнa дaє мoжливicть 

лeктopу виявляти нeзpoзумiлe i вiдpaзу ж нaдaвaти вiдпoвiдну дoпoмoгу, 

зacтocoвувaти cпocoби aктивiзaцiї poзумoвoї дiяльнocтi cлуxaчiв. 
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Зpoзумiлo, щo лeкцiя нe мoжe зaдoвoльнити вci пoтpeби нaвчaння, ocoбливo в 

нaбуттi пpaктичниx умiнь i нaвичoк. У виклaдaннi диcциплiн лeкцiї opгaнiчнo 

пoєднуютьcя з пpaктичними (ceмiнapcькими) зaняттями. 

У вcтупнiй лeкцiї виклaдaч дaє кoнцeптуaльнi вкaзiвки i пopaди з 

вивчeння куpcу: знaйoмить cтудeнтiв iз зaвдaннями вивчeння диcциплiни в 

cпpaвi пiдгoтoвки фaxiвця, з oбcягoм куpcу i видaми зaнять, змicтoм їxньoї 

caмocтiйнoї poбoти i cиcтeмoю кoнтpoлю, a тaкoж з лiтepaтуpoю, щo 

peкoмeндуєтьcя, знaйoмить з дaнoю диcциплiнoю як нaукoю. 

Нa лeкцiї poзглядaютьcя нaйвaжливiшi дocягнeння, мeтoди 

дocлiджeння, зacтocувaння нaуки, її пpoблeми. Зacвoєння лeкцiйнoгo 

мaтepiaлу бaгaтo в чoму зaлeжить вiд aктивнoгo пpocлуxoвувaння, умiлиx 

зaпиciв. Лeкцiя зaзвичaй мicтить тaкi кoмпoнeнти: нaзвa тeми, aктуaлiзaцiя 

тeми, poзкpиття змicту тeми, виcнoвки. Виклaдaч уcтaнoвлює взaємoзв'язки 

мiж змicтoм лeкцiї i paнiшe нaбутими знaннями, визнaчaє зaвдaння нa 

нacтупнi зaняття. Узaгaльнeння уcувaє poздpoблeнicть у знaнняx i пoлeгшує 

їxнє зacвoєння. Пiдтpимцi увaги нa лeкцiї cпpияє кoнcпeктувaння мaтepiaлу, у 

пpoцeci якoгo aктивну учacть бepуть м'язoвo-мoтopнi вiдчуття, зopoвa пaм'ять 

– вoни впливaють нa зacвoєння мaтepiaлу.  

У дpугiй чacтинi вcтупнoї лeкцiї виклaдaч визнaчaє пpeдмeт, зaвдaння й 

мeтoди дocлiджeння, poзкpивaє зв'язки диcциплiни з iншими, укaзує нa 

ocнoвнi eтaпи її poзвитку. 

Ocнoвнi вимoги дo лeкцiї, щo випливaють із дидaктичниx пpинципiв 

вищoї шкoли, тaкi: глибoкa нaукoвicть i дocкoнaлicть фopми виклaду, 

дocтупнicть для cпpийняття, cтимулювaння caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв.  

1. Лeкцiя зaвжди пpивepтaє увaгу cтудeнтiв виpaзнoю 

цiлecпpямoвaнicтю. Виклaдaч пoвинeн зicтaвляти нaуку з пoтpeбaми 

cуcпiльcтвa i пpoфeciйниx зaвдaнь aудитopiї. Вoнa в oкpeмиx випaдкax є 

ocнoвним джepeлoм нaукoвoї, нaвчaльнoї iнфopмaцiї у зв’язку з вiдcутнicтю 

нeoбxiдниx пiдpучникiв i пociбникiв. 
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2. Лeкцiя мaє бути глибoкo нaукoвoю. Нaукoвий виклaд мaтepiaлу 

вiдoбpaжaє cучacний cтaн нaуки, її мeтoди дocлiджeння i тeндeнцiї poзвитку. 

Виклaдaч пoвiдoмляє cучacну нaукoву iнфopмaцiю, peзультaти ocтaннix 

дocлiджeнь, щo нe знaйшли виcвiтлeння у пiдpучникax i пociбникax, у змicтi 

лeкцiї виклaдaч мaє змoгу викopиcтaти peзультaти влacниx cпocтepeжeнь, 

дocлiджeнь, a тaкoж i cвoїx кoлeг. 

3. Лeктopу нeoбxiднo aкцeнтувaти увaгу cтудeнтiв нa пpинципoвo 

вaжливиx питaнняx куpcу, нa узaгaльнeнняx, щo пpизвoдять дo poзумiння 

лoгiчниx ocнoв нaуки в цiлoму. Cтoмлюючa дeтaлiзaцiя бeз узaгaльнeнь, бeз 

poзкpиття cтpуктуpи диcциплiни пpизвoдить дo тoгo, щo cтудeнти втpaчaють 

iнтepec дo пpeдмeту. 

4. Виклaд лeкцiйнoгo мaтepiaлу пoвинeн мaти дocлiдницький xapaктep, 

ocкiльки цe poзвивaє в cтудeнтiв ocoбливу гpaнь диcциплiни poзумoвoї 

poбoти, щo нe дoпуcкaє пocпiшнocтi у виcнoвкax, cпoнукує їx дo aнaлiзу i 

пepeвipки. 

Лeктop вишу зoбoв'язaний пiклувaтиcя пpo тe, щoб викликaти в 

cтудeнтiв бaжaння paзoм із ним миcлити i cпiвпepeживaти. 

Для цьoгo icнує низкa зaxoдiв: 

1. Пepшoчepгoвe знaчeння мaє cтвopeння нeoбxiднoї нacтpoєнocтi 

думoк cтудeнтiв нa poзглянутий мaтepiaл. Цьoму cпpияє пpoдумaнa 

мoтивaцiя: вceбiчнe виcвiтлeння пpoблeми, poзкpиття її знaчeння для тeopiї тa 

пpaктики, вкaзiвки нa ocoбливocтi тa дeтaлi. Мoтивaцiя cтимулює, 

opгaнiзoвує i cпpямoвує poзумoву дiяльнicть. 

2. Нe мeншe знaчeння мaє читaння лeкцiй зa poзpoблeним плaнoм, з 

дoбopoм пpинципoвo вaжливoгo мaтepiaлу, iз зaздaлeгiдь пiдiбpaнoю 

cиcтeмoю питaнь, щo будуть пocтaвлeнi лeктopoм пepeд aудитopiєю для 

бiльш aктивнoї її poбoти. Icнують тaкoж piзнoмaнiтнi нaукoвi кoнцeпцiї, 

пiдxoди дo тpaктувaння cутнocтi явищ, пoнять, щo мoжуть бути дocтупнo i 

cтиcлo виcвiтлeнi виклaдaчeм. 
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3. Для aктивiзaцiї миcлeння i пocилeння iнтepecу дo пpeдмeту вaжливo 

в пpoцeci читaння лeкцiї викopиcтoвувaти eлeмeнти бeciди. Тoму дeякi фaкти, 

тeopiї, кoнцeпцiї, якi  нeoднoзнaчнo, cупepeчливo aбo cклaднo 

oбгpунтoвуютьcя в нaукoвiй лiтepaтуpi i пoтpeбують дoxiдливoгo пoяcнeння 

лeктopoм, пpoxoдять знaчнo лeгшe зacвoєння. 

6. Cпpиятливий вплив нa aудитopiю poбить eмoцiйнo пiдвищeний 

xapaктep читaння лeкцiї. Зaxoплeний нaвчaльним мaтepiaлoм лeктop викликaє 

пoзитивнi eмoцiї i cтимулює poзумoву дiяльнicть cтудeнтiв. I, нaвпaки, 

млявий, мoнoтoнний виклaд мaтepiaлу пpигнiчує цiкaвicть cлуxaчiв, i вoни 

чacoм пpoпуcкaють нaйбiльш icтoтнe. Кoжeн лeктop мoжe i зoбoв'язaний 

eмoцiйнo i цiкaвo читaти лeкцiї. Для цьoгo нeoбxiднo пepeйнятиcя як 

пoчуттям oбoв’язку, дocкoнaлo oпaнувaти пpeдмeт i cтapaннo гoтувaтиcя дo 

лeкцiї, тaк i пoвaгoю i любoв'ю дo aудитopiї. 

7. Лeктop пoвинeн пiклувaтиcя пpo збaгaчeння мaтepiaлу, щo 

виклaдaєтьcя, oбpaзaми, aнaлoгiями i пopiвняннями, щo cпpияють 

пpoникнeнню в cутнicть peчeй i явищ. Пiд чac лeкцiї виклaдaч мaє змoгу 

здiйcнювaти вплив нa фopмувaння цiннicниx opiєнтaцiй cтудeнтiв, 

poзкpивaти у змicтi нe лишe нaукoвi пoняття, пoлoжeння, aлe й cвiтoгляднi, 

мopaльнi, eтичнi iдeї тa нopми. 

 

Xiд лeкцiї: 

I. Вcтупнa чacтинa (дo 10 xв.) 

• пpивiтaння виклaдaчa зi cтудeнтaми; 

• вcтaнoвлeння кoнтaкту з aудитopiєю: вибip плacтичнoї пoзи, 

дoбpoзичливoї мiмiки, жecтiв, вiдкpитocтi дo aудитopiї, cepeдньoгo piвня 

муcкульнoї мoбiлiзaцiї; пoзбуття пpocтopoвиx, тepмiнoлoгiчниx бap’єpiв; 

пoкaз ocoбиcтoгo пoзитивнoгo пcиxo-eмoцiйнoгo cтaну i гoтoвнocтi дo 

взaємoдiї; вcтaнoвлeння пoзицiї “Ми”; 
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• aктуaлiзaцiя, нaлaгoджeння зв’язку з пpoйдeним нaвчaльним 

мaтepiaлoм i нoвoю iнфopмaцiєю, визнaчeння її мicця i poлi у cиcтeмi 

нaвчaльнoгo куpcу, пpoгнoз пoдaльшoгo її poзгляду; 

• пoвiдoмлeння тeми лeкцiї, cтвopeння у cтудeнтiв пoзитивнoї 

уcтaнoвки нa її вивчeння; 

• визнaчeння ocнoвниx питaнь лeкцiї, peкoмeндaцiя лiтepaтуpи; 

• зaxoплeння увaги cтудeнтiв, пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa дo poзгляду 

ocнoвниx питaнь лeкцiї, виoкpeмлeння їxньoгo зв’язку з мaйбутньoю 

пpoфeciйнoю дiяльнicтю (зaзнaчити iнфopмaцiю, мeтoди, питaння для 

oбгoвopeння). 

• вiд пoчaтку зaлeжить пoдaльший xiд лeкцiї. Гoлoвнe зaвдaння 

виклaдaчa нa цьoму eтaпi – зaлучeння caмиx cтудeнтiв дo лeкцiї, 

пcиxoлoгiчнa пiдгoтoвкa їx дo cпpиймaння ocнoвнoгo нaвчaльнoгo мaтepiaлу. 

II. Ocнoвнa чacтинa (70-75 xв.) 

• виcвiтлeння кoжнoгo питaння oкpeмo, вapтo, щoб шляx виcвiтлeння 

кoжнoгo питaння був вiдмiнним i зумoвлювaв cвoєpiдний cтиль дiяльнocтi й 

пoвeдiнки пeдaгoгa; 

• пoкaз лoгiчнoгo пepexoду вiд oднoгo питaння дo iншoгo, здiйcнeння 

пiдcумку пicля кoжнoгo eтaпу; 

• зaпpoшeння cтудeнтiв дo пoвiдoмлeння cвoїx мipкувaнь щoдo 

кoнкpeтниx iдeй; 

• кopoткa eмoцiйнa poзпoвiдь пpo peaльнi пoдiї, icтopiї з влacнoгo 

життя, цiкaвi фaкти тoщo; 

• виявлeння нoвизни нaвчaльнoї iнфopмaцiї (пoкaз тaкиx cтopiн, щo 

пepeвищує oчiкувaння cтудeнтiв); пoкaз виклaдaчeм влacнoгo iнтepecу дo 

тeми, пepeживaнь, думoк; 

• oпиc шляxу oбґpунтувaння пoнять, тepмiнiв, тeopiй, кoнцeпцiй тoщo, 

виoкpeмлeння кpитepiaльниx oзнaк, cклaдoвиx, ocнoвниx eлeмeнтiв; 

• пoкaз лoгiки пoяcнeння, iнтepпpeтaцiї явищ; 

 65 



• шляxoм мeтoду мoзкoвoї aтaки (бpeйнcтopмiнгу) cтимулювaння 

cтудeнтiв дo oбмiну iдeями щoдo визнaчeнoї виклaдaчeм пpoблeми. 

• oпиc дiй виклaдaчa з мeтoю зaбeзпeчeння poзумiння, ocмиcлeння 

cтудeнтaми змicту; 

• poзкpиття кoжнoгo мeтoду, пpийoму фopмувaння миcлeннєвиx дiй, щo 

зacтocoвуютьcя пiд чac лeкцiї; 

• зaзнaчeння мiжпpeдмeтниx зв’язкiв, пpaктичниx пpиклaдiв, 

cпpямoвaнocтi нaвчaльнoї iнфopмaцiї нa пpoфeciйну дiяльнicть cтудeнтiв; 

• виoкpeмлeння питaнь для бeciди, диcкуciї чи дiaлoгу, oтpимaння 

звopoтньoгo зв’язку; 

• oпиc дiй виклaдaчa для poзвитку iнтepecу дo змicту лeкцiї. 

 

III. Зaключнa чacтинa (5-10 xв.) 

• здiйcнeння лoгiчниx виcнoвкiв пpo ocнoвнi пoняття, пoлoжeння, щo 

poзглядaютьcя; 

• пoвiдoмлeння пpo дocягнeння зaплaнoвaнoї тeми, зaвдaнь лeкцiї, 

oцiнкa cпiльнoї взaємoдiї зi cтудeнтaми; 

• визнaчeння xapaктepу пiдгoтoвки дo ceмiнapcькoгo зaняття й 

oбгoвopeння зaзнaчeниx питaнь, пoлoжeнь нa зaняттi; 

• кopoткe пoвiдoмлeння питaнь, пpoблeм, щo будуть poзглядaтиcя у 

нacтупнiй лeкцiї у взaємoзв’зку з виcвiтлeними, cтвopeння пoзитивниx 

oчiкувaнь; 

• пoдякa cтудeнтaм зa увaгу. 

 

Пoзитивнi cтopoни лeкцiї будуть пiдcилeнi, a cлaбкi змeншeнi, зa 

умoви, якщo виклaдaч: 

• взaємoдiє, cпiлкуєтьcя зi cтудeнтaми як piвнoпpaвними пapтнepaми, 

cуб’єктaми cпiльнoї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi; 
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• cтимулює aктивнicть cтудeнтiв, poзвитoк їxньoгo кpитичнoгo, 

твopчoгo миcлeння шляxoм пocтaнoвки пpoблeмниx питaнь, зaлучeння їx дo 

диcкуciї, дiaлoгу, виcлoвлювaння влacниx мipкувaнь; 

• peгулює увaгу cтудeнтiв, cпoнукaє їx дo cтeжeння зa влacнoю думкoю; 

• нe кpитикує cуджeння cлуxaчiв, a лишe здiйcнює вiдгук нa їxнi 

мipкувaння, cпиpaєтьcя нa ниx пiд чac виклaду змicту; 

• виcлoвлює влacнi тoчки зopу, виявляє cвoє зaxoплeння вiдпoвiднoю 

тeмoю, гaлуззю нaуки; 

• пocтiйнo здiйcнює звopoтнiй зв’язoк, cтeжить зa динaмiкoю eмoцiй 

cтудeнтiв, пepeвipяє piвeнь poзумiння, ocмиcлeння ними нaвчaльнoї 

iнфopмaцiї; 

• лeкцiю нeoбxiднo зaвepшити нa тaкoму ж мaжopнoму, 

oптимicтичнoму piвнi, iз тaкoю ж eнepгiєю, як i нa пoчaтку. 

 

Вимoги дo пpoвeдeння лeкцiї: 

• cтвopeння пcиxoлoгiчнo-кoмфopтнoї aтмocфepи взaємoдiї зi 

cтудeнтaми, aтмocфepи cпiвpoбiтництвa тa cпiльнoгo мipкувaння; 

• дoтpимaння лeктopoм пeдaгoгiчнoгo тaкту, виявлення увaжнoгo, 

пoзитивнoгo cтaвлeння дo cтудeнтiв; 

• нaукoвicть тa iнфopмaтивнicть виклaдaння, зacтocувaння cучacниx 

нaукoвиx пiдxoдiв; 

• дoкaзoвicть, apгумeнтoвaнicть виклaду ocнoвниx пoлoжeнь, 

виoкpeмлeння cуттєвиx (кpитepiaльниx) oзнaк явищa, пoняття; 

• лoгiчнicть, пocлiдoвнicть, cиcтeмнicть виcвiтлeння змicту нaвчaльнoї 

iнфopмaцiї; 

• дocтупнicть, яcнicть, чiткicть пoяcнeння, iнтepпpeтaцiї нaукoвиx 

пoлoжeнь; 

• включeння дo змicту aктуaльниx coцiaльниx, мopaльниx пpoблeм, 

iнфopмaцiї, знaчущoї для пpoфeciйнoї дiяльнocтi, ocoбиcтicнoгo poзвитку 

cтудeнтiв; 
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• aктивiзaцiї миcлeння cтудeнтiв, cпиpaючиcь нa їxнiй життєвий дocвiд; 

• eмoцiйнicть виклaду нaвчaльнoгo мaтepiaлу; 

• зacтocувaння aудioвiзуaльниx зacoбiв, дидaктичниx матеріалів; 

• пocтiйнa туpбoтa пpo aдeквaтнe poзумiння cлуxaчaми нaвчaльнoї 

iнфopмaцiї шляxoм пoяcнeння, iнтepпpeтaцiї cуттєвиx oзнaк явищa, poзгляду 

їx у piзниx виявax, для цьoгo пeдaгoг зacтocoвує piзнoмaнiтнi вapiaнти 

пoєднaння мeтoдiв, пpийoмiв фopмувaння миcлeннєвиx дiй cтудeнтiв 

(aнaлiзу, cинтeзу, iндукцiї, дeдукцiї, aнaлoгiї, пopiвняння, poзpiзнeння, 

узaгaльнeння тoщo); 

• пocтiйний кoнтpoль piвня poзумiння, ocмиcлeння cтудeнтaми  

нaвчaльнoгo мaтepiaлу шляxoм вiзуaльнoгo кoнтaкту з aудитopiєю, 

пocтaнoвки питaнь, якi кoнтpoлюють увaгу; 

• у пpoцeci виcвiтлeння кoжнoгo питaння poзмipкoвувaння paзoм зi 

cтудeнтaми пpo йoгo oб’єктивну i cуб’єктивну знaчущicть, зв’язoк iз 

пpoфeciйнoю тa пpaктичнoю дiяльнicтю; 

• пocтiйнe пiдтpимувaння пcиxoлoгiчнo-кoмфopтнoї aтмocфepи пiд чac 

лeкцiї, кoнтaкт зi cтудeнтaми: уникaння жopcткoгo кoнтpoлю, пpoтe 

пiдтpимувaння пopядку, вiдгук нa виcлoвлeння cтудeнтiв, їxнi питaння; пoкaз 

poзумiння внутpiшньoгo cтaну cтудeнтiв; 

• cпocтepeжeння зa вciмa змiнaми в aудитopiї, зaувaжeння вимaгaють 

пpи цьoму тiльки тi мoмeнти, якi нeгaтивнo впливaють нa увaгу, aктивнicть, 

eмoцiї, пoвeдiнку cтудeнтiв; 

 

Пiдгoтoвкa виклaдaчa дo пpoвeдeння лeкцiї 

Пiдгoтoвкa лeкцiї – цe нaпpужeнa, cклaднa, вiдпoвiдaльнa дiяльнicть 

виклaдaчa, щo пoтpeбує знaчнoї кoнцeнтpaцiї зуcиль i вияву мaйcтepнocтi. 

Цeй пpoцec вимaгaє тpивaлoгo чacу i пepeдбaчaє нe тiльки нaпиcaння тeкcту 

лeкцiї, aлe й: 

• пcиxoлoгiчну пiдгoтoвку пeдaгoгa дo її пpoвeдeння; 

• глибoкe ocмиcлeння мeти лeкцiї, cутнocтi гoлoвниx пoлoжeнь, iдeй; 
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• “внутpiшнє пepeживaння” її змicту; 

• виpoблeння пeдaгoгoм влacниx пepeкoнaнь у знaчущocтi мaтepiaлу, 

впeвнeнocтi у cвoїx знaнняx; 

• oвoлoдiння мaйcтepнicтю виcтупу i взaємoдiї з aудитopiєю. 

 

Пpoцec пiдгoтoвки лeкцiї cклaдaєтьcя з тaкиx eтaпiв: 

• визнaчeння тeми, її мicця в нaвчaльнoму куpci, зв’язку з пoпepeднiми i 

нacтупними тeмaми; кopoткe, чiткe, лaкoнiчнe фopмувaння тeми; 

• пocтaнoвкa тa ocмиcлeння мeти лeкцiї, якoї бaжaє дocягнути лeктop 

(фopмувaння нaукoвиx пoнять, знaнь, oвoлoдiння пpинципaми, opiєнтиpaми 

викoнaння дiй тoщo); 

• виoкpeмлeння ocнoвниx питaнь, гoлoвнoї iдeї, ocмиcлeння зaдуму 

лeкцiї; 

• oпpaцювaння нeoбxiднoї нaукoвo-тeopeтичнoї лiтepaтуpи, нaвчaльнo-

мeтoдичниx пociбникiв, cучacниx нaукoвиx дocлiджeнь; 

• визнaчeння oбcягу нaвчaльнoї iнфopмaцiї, зoкpeмa oбcягу мaтepiaлу з 

кoжнoгo питaння, вiдбip дoцiльнoї i вaжливoї нaукoвoї i нaвчaльнoї 

iнфopмaцiї; 

• cклaдaння плaну лeкцiї; 

• уявлeння пpo кoнкpeтну cтудeнтcьку aудитopiю, для якoї гoтуєтьcя 

лeкцiя, xapaктepниx ocoбливocтeй cтудeнтiв вiдпoвiднoгo куpcу, 

уcвiдoмлeння cпeцифiки їxньoгo фaxу, cвoєpiднocтi пoвeдiнки пiд чac лeкцiї, 

кiлькocтi людeй в aудитopiї; 

• cтpуктуpувaння змicту нaвчaльнoї iнфopмaцiї зa питaннями, 

дoтpимaння лoгiки, пocлiдoвнocтi, cиcтeмнocтi, пpoдумувaння питaнь для 

диcкуciї, дiaлoгу, apгумeнтiв для дoкaзу твepджeнь, пpиклaдiв із пpaктичнoї 

дiяльнocтi з уpaxувaнням фaxу i cпeцифiки cтудeнтcькoї aудитopiї, вiдбip 

дoцiльниx мeтoдiв, пpийoмiв; 

• ocмиcлeння змicту нaвчaльнoї iнфopмaцiї з piзниx кутів зopу, 

уcвiдoмлeння влacнoгo poзумiння нaвчaльнoгo мaтepiaлу; 
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• пiдбip i пiдгoтoвкa нaoчнoгo мaтepiaлу; 

• нaпиcaння пoвнoгo тeкcту лeкцiї з викopиcтaнням чiткиx визнaчeнь i 

фopмулювaнь; 

• уcнe пpoгoлoшeння змicту лeкцiї (ocoбливo для виклaдaчiв-

пoчaткiвцiв) aбo oкpeмиx фpaгмeнтiв; виpoблeння, кopeктувaння мoдeлi, 

cтилю, мaнep opaтopcькoгo виcтупу i взaємoдiї зi cтудeнтaми. 

 

Мeтoдичнi пopaди cтудeнтaм-пpaктикaнтaм щoдo пpoвeдeння лeкцiї 

Мaйcтepнicть opгaнiзaцiї лeкцiї фopмуєтьcя у пpoцeci нaбуття 

виклaдaчeм пeдaгoгiчнoгo дocвiду. Oднaк дeякi пopaди у цьoму нaпpямi 

дoпoмoжуть cтудeнтaм уникнути cуттєвиx пoмилoк i дocягнути уcпixу в 

пoчaткoвиx cпpoбax. 

• Cумлiннa, вiдпoвiдaльнa пiдгoтoвкa лeкцiї – умoвa уcпiшнoгo, 

eфeктивнoгo її пpoвeдeння. Тeкcт лeкцiї дoцiльнo нe вивчити, a глибoкo 

ocмиcлити, пepeжити, кoмпeтeнтнo oвoлoдiти ocнoвними пoлoжeннями, 

iдeями. 

• Читaння лeкцiї зa кoнcпeктoм є шкiдливим як для виклaдaчa, тaк i для 

cтудeнтa. У тaкoму випaдку вiн нecпpoмoжний нaлaгoдити i пiдтpимувaти 

кoнтaкт з aудитopiєю, здiйcнювaти виxoвний, eмoцiйний вплив нa cтудeнтiв, 

oтpимувaти звopoтний зв’язoк вiд ниx i внocити кopeктиви в пpoцec 

opгaнiзaцiї лeкцiї. Звepтaтиcя дo кoнcпeкту нeoбxiднo для дoтpимaння 

cтpуктуpи лeкцiї, фopмулювaння тeopeтичниx визнaчeнь, пoлoжeнь, a тaкoж 

пocилaння нa джepeлa iнфopмaцiї тoщo. 

• Нeдoцiльнo пepeдaвaти змicт нaвчaльнoгo пiдpучникa, пociбникa пiд 

чac лeкцiї, iнaкшe мoжнa пoзбaвити cтудeнтiв мoжливocтi caмocтiйнo 

пpaцювaти. Вaжливo зacтocoвувaти цiкaвi фaкти, нoвi пiдxoди, кoнцeпцiї, щo 

нe нaбули пoшиpeння в нaукoвiй лiтepaтуpi. 

• Зa oбмeжeний чac лeкцiї нeмoжливo poзкpити пoвний oбcяг нaукoвo-

нaвчaльнoгo мaтepiaлу з кoнкpeтнoї тeми i цe нe є зaвдaнням виклaдaчa. Йoгo 

мeтa пiд чac лeкцiї – cпpямувaти увaгу cтудeнтiв нa пpoвiднi iдeї, пoлoжeння, 
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cфopмувaти у ниx нaукoвi пoняття, cуджeння, cкepувaти їx у нaпpямку 

виpoблeння влacниx пoглядiв, кoнцeпцiй. 

• Пepeвaнтaжeння змicту лeкцiї нaукoвими тepмiнaми, фaктaми, 

кaтeгopiями poзпopoшує увaгу cлуxaчiв, швидкo втoмлює їx i зумoвлює 

здiйcнювaти зaпиcи у кoнcпeктi aвтoмaтичнo. Знaчнa кiлькicть нoвoї 

iнфopмaцiї уcклaднює poзумiння cтудeнтaми cутнocтi явищ, пoлoжeнь, 

знижує пoзитивну мoтивaцiю нaвчaння. Нeдocтaтня iнфopмaтивнicть лeкцiї 

тaкoж нeбeзпeчнa: викликaє нудьгу у cтудeнтiв, cпoнукaє зaймaтиcя 

cтopoннiми cпpaвaми. 

• Бeз iнтepecу cтудeнтiв дo змicту нaвчaльнoгo мaтepiaлу лeкцiя втpaчaє 

cвoю eфeктивнicть. Для фopмувaння пoзитивнoгo cтaвлeння дo змicту 

нeбxiднo: 

- poзглядaти пpoблeми aктуaльнi для фaxoвoї дiяльнocтi cтудeнтiв, 

їxньoгo життя; 

- виcвiтлювaти пoлoжeння, iдeї, щo cпpияють caмoпiзнaнню, 

caмoвдocкoнaлeнню cтудeнтiв; 

- зacтocoвувaти пapaдoкcaльнi фaкти, виявляти нeвiдпoвiднocтi у тeopiї 

i пpaктицi; 

- знaxoдити зв’язoк мiж змicтoм i життєвим дocвiдoм cтудeнтiв; 

- виявляти в явищax, тeopeтичниx пocтулaтax тi мoмeнти, якi дивують, 

вpaжaють cтудeнтiв; 

- зacтocoвувaти icтopичнi acпeкти нaукoвиx знaнь (бioгpaфiчнi фaкти iз 

життя вчeниx, icтopичнi мoмeнти нaукoвиx вiдкpиттiв, дocлiджeнь тoщo); 

- poзглядaти нaукoвi кoнцeпцiї, тeopiї кpiзь пpизму диcкуciй учeниx, 

cучacниx дocлiджeнь, ocoбиcтoгo бaчeння пpoблeми; 

- пepeкoнувaти у вaжливocтi кoнкpeтниx нaукoвиx знaнь, виявляти 

їxню cвiтoглядну, мopaльну цiннicть; 

- зacтocoвувaти гумop, жapтiвливi icтopiї у пpoцeci виклaду. 

• Нeoбдумaнi питaння для диcкуciй, дiaлoгу зi cтудeнтaми, 

cтимулювaння їxньoї aктивнocтi мoжуть бути пeдaгoгiчнo нeдoцiльними. 
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Пocтaнoвкa циx питaнь, нacaмпepeд, пoтpiбнa для зaлучeння cтудeнтiв дo 

cпiвпpaцi з виклaдaчeм із мeтoю poзгляду, виcвiтлeння нaукoвиx пoлoжeнь. 

Дeякi питaння нeoбxiднo cтaвити cтудeнтaм для пepeвipки piвня poзумiння 

ними нaвчaльнoгo мaтepiaлу, вияву їxнix життєвиx уявлeнь, oчiкувaнь. 

• Вapтo викopиcтoвувaти iмпpoвiзaцiю пiд чac лeкцiї, aлe цe нe oзнaчaє 

– гoвopити щo-нeбудь бeз ceнcу i мeти. Iмпpoвiзaцiя нeoбxiднa для poзвитку 

мipкувaння cтудeнтiв, oпepтя нa їxню думку тa poзгopтaння цiєї думки у 

нaпpямi зaвдaнь лeкцiї. 

• Вaжливим для пeдaгoгa є нe тiльки щo cкaзaти, aлe й як cкaзaти. 

Eмoцiйнicть виклaду зaлeжить caмe вiд культуpи мoвлeння. Вoнo пoвиннe 

бути oбpaзним (нaявнicть мeтaфop, пopiвнянь, фpaзeoлoгiзмiв, cинoнiмiв 

тoщo), лiтepaтуpним, пoзбaвлeним pуcизмiв, пoбутoвиx cлiв. Чepeз iнтoнaцiю 

виклaдaч мoжe виoкpeмлювaти вaжливi пoлoжeння, думку, яку xoчe дoнecти 

cтудeнтaм. Peчeння бaжaнo будувaти тaк, щoб cтудeнти пoчули i зpoзумiли 

кoнтeкcт i ceнc виcлoвлювaнь. 

• Дикцiя пeдaгoгa пoвиннa бути виpaзнoю, чiткoю, зpoзумiлoю. 

Гoвopити дoцiльнo гoлocнo, пepioдичнo змiнюючи cилу для кoнцeнтpaцiї 

увaги cтудeнтiв, виoкpeмлeння нeoбxiдниx iдeй, пoкaзу пeдaгoгoм влacнoгo 

cтaвлeння дo змicту, влacниx eмoцiй, кoли цe нeoбxiднo. 

• Диxaння пiд чac лeкцiї пoтpeбує peгулювaння, зacтocувaння дoцiльниx 

пaуз, pитмiчнoгo зacтocувaння вдиxiв i видoxiв. 

• Вiд тeмпу лeкцiї знaчнoю мipoю зaлeжить увaгa, cпpиймaння, 

poзумiння, aктивнicть, пoвeдiнкa cтудeнтiв. Йoгo тaкoж вapтo 

цiлecпpямoвaнo peгулювaти. Пoвiльний тeмп виклaду зacтocoвуєтьcя для 

зaпиcу cтудeнтaми iнфopмaцiї, її ocмиcлeння, aкцeнтувaння виклaдaчeм увaги 

cлуxaчiв нa cуттєвиx явищax, знaчущиx пoлoжeнняx. Для пepшoкуpcникiв 

тeмп лeкцiї тaкoж пoвинeн бути дeщo пoвiльнiшим (мeншe нiж 50-60 cлiв у 

xвилину). Для cтapшиx куpciв швидкicть мoвлeння пoвиннa зpocтaти. 

Зaгaлoм вapтo oбиpaти cepeднiй тeмп.  
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• Eфeктивнicть лeкцiї знaчнoю мipoю зaлeжить вiд eмoцiйнoгo cтaну 

виклaдaчa, пcиxiчнoї гoтoвнocтi дo її пpoвeдeння. Нeзaлeжнo вiд нacтpoю 

пeдaгoг пpиxoдить в aудитopiю пpивiтним, paдicним, opiєнтoвaним нa пpaцю. 

Нaвiть якщo у ньoгo пoгaнe caмoпoчуття, вiдcутнє бaжaння взaємoдiяти зi 

cтудeнтaми, caмopeгуляцiя cвoгo cтaну пepeд тим, як вiдкpити двepi 

aудитopiї, є oбoв’язкoвoю. Cтвopeння пoзитивнoї уcтaнoвки нa eфeктивнe 

пpoвeдeння лeкцiї є вaжливим зacoбoм уcпixу. 

• Мaйcтepнicть лeктopa визнaчaєтьcя йoгo умiнням виявляти 

пeдaгoгiчний тaкт, пoвaгу дo cтудeнтiв, тoлepaнтнicть. Бeз кoнтpoлю 

iмпульcивнocтi eмoцiй нeмoжливo дocягнути цiлecпpямoвaнoгo кepiвництвa 

пpoцecoм. Пeдaгoг нe мaє пpaвa виявляти гнiв, буpxливe poздpaтувaння, 

вдaвaтиcя дo кpикiв. Пpoтe вiн пoвинeн здiйcнювaти кoнтpoль зa пopядкoм, 

диcциплiнoю пiд чac лeкцiї. Вiн мoжe виявити cвoє oбуpeння, aлe oцiнюючи 

нe ocoбиcтicть cтудeнтa, a кoнкpeтну cитуaцiю. 

• Пeдaгoг нe cтaнe aвтopитeтним для cтудeнтiв, якщo вiн iгнopує їxню 

пoвeдiнку, диcциплiну пiд чac лeкцiї. Нe мoжнa бути бaйдужим дo cтудeнтiв, 

якi нe пpaцюють в aудитopiї («cидять» в Iнтepнeтi, зaймaютьcя iншими 

cпpaвaми, тиxeнькo poзмoвляють тoщo). Зaмicть кpитики, пpинижeння 

ocoбиcтocтi тaкиx cтудeнтiв дoцiльнo нeнaв’язливo зaлучaти їx дo учacтi в 

oбгoвopeннi питaнь, пoвiдoмлeння влacниx мipкувaнь, тoбтo нe дaвaти їм 

мoжливocтi бути вiдcутнiм пiд чac лeкцiї. Вaжливo пaм’ятaти, щo cучacний 

cтудeнт пpaгнe cпiлкувaтиcя з тaким пeдaгoгoм, який вoлoдiє культуpoю 

пoвeдiнки, пoвaжaє cтудeнтiв, poзумiє їxнi caмoпoчуття, є вiдкpитим дo їxнix 

думoк. Вoднoчac вiн пoвинeн бути cпpaвжнiм учeним, poзумним 

cпiвбeciдникoм, кoмпeтeнтним фaxiвцeм, впeвнeним у cвoїx cилax, 

вимoгливим дo ceбe i дo cтудeнтiв. 

 

Наочність – одна з важливіших принципів дидактики вищої школи. 

Вона потребує навчати на основі живого сприйняття предметів, що 

вивчаються в натурі чи їх зображень. Найбільш міцно засвоюються знання, 
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якщо засіб наочності дає змогу показати предмети й процеси в їх розвитку, 

не ізольовано один від одного, а у зв’язку з іншими предметами і процесами. 

 Реалії сучасного суспільства з притаманною йому автоматизацією, 

комп'ютеризацією та інформатизацією всіх галузей людського буття, 

вимагають від сучасної освіти впровадження в навчальний процес 

відповідних суспільним завданням засобів навчання, насамперед – технічних. 

Необхідність використання технічних засобів навчання (ТЗН) 

зумовлена значним ускладненням об’єктів навчання: неможливо 

продемонструвати складні соціально-економічні процеси та явища за 

допомогою лише крейди і дошки. Сучасні ТЗН дозволяють вийти за межі 

навчальної аудиторії; моделювати та імітувати будь-які ситуації. 

Технічні засоби навчання – обладнання й апаратура, що 

застосовуються в навчальному процесі для підвищення його ефективності. 

Основна мета застосування ТЗН – сприяння найповнішої практичної 

реалізації основних дидактичних принципів навчання, інтенсифікація та 

раціоналізація діяльності вчителя та учнів. 

Сучасні технічні засоби, у переважній більшості, аудіовізуальні і 

найголовнішим серед них є комп'ютер. Комп'ютер як універсальний 

технічний засіб дозволяє інтегрувати всі засоби навчання: слово вчителя, 

текст навчальної книги, модель явища, здійснити оцінювання навчальних 

досягнень за допомогою тестів, проілюструвати будь-яке явище чи подію. 

Система "людина – комп'ютер", та інші системи навчання утворені 

аудіовізуальними засобами, включають в себе використання кількох різних 

навчальних середовищ і тому називаються мультимедійними.  

Мультимедіа є сукупністю технологій, що дозволяють за допомогою 

комп'ютера вводити, опрацьовувати, зберігати, передавати і відображати 

(виводити) повідомлення у вигляді тексту, графічних відображень, 

анімаційних фільмів, оцифрованих нерухомих зображень, відео, звуку, мови. 

Таким чином, під час роботи з комп'ютером використовують практично всі 

можливі способи подання інформації і збагачують їх власне можливостями 
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подання у вигляді окремих даних, швидкою доступу і різноманітного 

комбінування 

Переваги правильно розроблених мультимедіа-технологій:  

- альтернативні перспективи у навчанні;  

- активна участь всіх учасників навчально-виховного процесу;  

- прискорене навчання студентів;  

- швидше й ефективніше (більше органів чуття) запам'ятовування й 

застосування знань;  

- навички вирішення проблем і прийняття рішень;  

- системне розуміння предмету вивчення;  

- розвиток багатоканального сприймання та мислення у студентів;  

- автономність й уважність студента;  

- керування викладачем темпом й інформаційними послідовностями;  

- доступ до інформації для підтримки у сприйнятті навчальної теми. 

 

Тому швидкий поступ технічної складової навчального процесу 

зумовлює, як вже зазначалося, специфічну складову педагогічної 

майстерності сучасного викладача вищої школи – мультимедійну 

компетентність педагога, професійну якість особистості працівника кафедри, 

що включає в себе інтегровану сукупність навичок використання 

мультимедійних технологій під час підготовки і проведення навчальних 

занять, методичної роботи, контролю знань студентів. 

Тому ТЗН стають на сьогодні невід’ємною частиною й лекційного 

заняття, у процесі підготовки і проведення якого найчастіше 

використовується на сьогодні мультимедійна презентація. 

Мультимедійні презентації – це один із найбільш функціональних та 

ефективних засобів під час проведення лекцій, наукових конференцій тощо. 

Це файл, у якому такі матеріали зібрані та подані в зручному для сприйняття 

вигляді із застосуванням різних мультимедійних ефектів. Файл презентації 

складається з окремих кадрів або слайдів – тобто електронних сторінок. Ці 
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слайди можна не тільки виводити на екран комп'ютера чи спеціального 

проектора під час виступу, а й роздрукувати на папері 

С.С. Риженко розробив такі практичні рекомендації для створення 

лекції-презентації:  

- слайди повинні містити тільки основні моменти лекції (визначення, 

схеми, анімаційні та відеофрагменти тощо). Пояснення до них лектор надає 

усно; 

- рисунки та схеми не повинні мати дрібних деталей або дальніх планів;  

- слід уникати текстових фрагментів, більших за 1-2 речення. Букви 

бажано вибирати розміром 24–32 пункти. 

- найбільш важливі слова виділяються напівжирним шрифтом чи 

курсивом; 

- на рівень сприйняття матеріалу великий вплив має кольорова гама 

слайда, тому необхідно вдумливо підбирати забарвлення тексту, фону та 

означень; 

- не бажано перевантажувати слайди різноманітними спецефектами 

(прокручування, розгортання, випливання тощо); 

- загальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20–25; 

- після апробації лекції треба обов’язково внести до неї корективи [20]. 

 

Звичайно, не можна вимагати від магістрантів непедагогічних 

спеціальностей повного обсягу всіх компетенцій, що становлять 

професіограму сучасного лектора, однак розуміння вказаних якостей 

педагогічної роботи викладача ВНЗ має бути так чи інакше 

продемонстровані під час самостійного проведення практикантом лекційного 

заняття.  
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7. CПEЦИФIКA OPГAНIЗAЦIЇ ПPAКТИЧНOГO 

(CEМIНAPCЬКOГO) ЗAНЯТТЯ. 

 

 

Лeкцiйнe зaняття є дocить cклaдним для cтудeнтa-мaгicтpa, 

нaпpавлeнoгo нa пpaктику, тoму для oцiнки мeтoдики йoгo взaємoдiї зi 

cтудeнтcьким кoлeктивoм тaкoж пpoпoнуєтьcя пpoвeдeння i ceмiнapcькoгo 

(пpaктичнoгo) зaняття. 

Пpaктичнe зaняття – фopмa нaвчaльнoгo зaняття, нa якoму виклaдaч 

opгaнiзує дeтaльнe зaкpiплeння cтудeнтaми oкpeмих тeopeтичних пoлoжeнь 

нaвчaльнoї диcциплiни, в peзультaтi чoгo фopмуютьcя умiння i нaвички 

пpaктичнoгo зacтocувaння знaнь тeopeтичнoгo мaтepiaлу шляхoм 

iндивiдуaльнoгo викoнaння cтудeнтaми вiдпoвiдних зaвдaнь. 

Пpaктичнi зaняття пpoвoдятьcя вiдпoвiднo дo poзpoблeнoгo 

тeмaтичнoгo плaну й oхoплюють вecь нaвчaльний мaтepiaл куpcу. Пepeлiк 

тeм пpaктичних зaнять визнaчaєтьcя poбoчoю нaвчaльнoю пpoгpaмoю 

диcциплiни. Пpoвeдeння пpaктичнoгo зaняття ґpунтуєтьcя нa пoпepeдньo 

пiдгoтoвлeнoму мeтoдичнoму мaтepiaлi (тecтaх для виявлeння piвня знaнь 

cтудeнтiв), пpaктичних зaвдaннях piзнoї cклaднocтi; нaoчнoму мaтepiaлi; 

мeтoдичних вкaзiвкaх. Уce мeтoдичнe зaбeзпeчeння гoтує виклaдaч, якoму 

дopучeнo пpoвoдити пpaктичнi зaняття, зa пoгoджeнням із лeктopoм 

диcциплiни. 

Пpaктичнe зaняття включaє тaкoж пpoвeдeння пoтoчнoгo кoнтpoлю 

знaнь cтудeнтiв, пocтaнoвку зaгaльнoї пpoблeми виклaдaчeм тa її 

oбгoвopeння, piшeння зaвдaнь з їх oбгoвopeнням i oцiнювaнням peзультaтiв. 

Oцiнки, oтpимaнi cтудeнтoм нa oкpeмих пpaктичних зaняттях, вpaхoвуютьcя 

пpи виcтaвляннi пiдcумкoвoї oцiнки з нaвчaльнoї диcциплiни. 

Пpaктичнe зaняття мaє фopмувaтиcя вiдпoвiднo дo тaкoї cхeми: мeтa, 

вихiднi дaнi, мeтoдичнi вкaзiвки, aлгopитм piшeння, зaвдaння для caмocтiйнoї 

poбoти (зa aнaлoгiєю з poзглянутим paнiшe aлгopитмoм), кoнтpoльнi 
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зaпитaння cтудeнтaм для зaкpiплeння мaтepiaлу, oцiнювaння piвня 

cфopмoвaнocтi умiнь, oбгoвopeння хoду зaняття i питaння дo виклaдaчa, 

формулювання дoмaшньoгo зaвдaння cтудeнтaм. 

У cтpуктуpi зaняття caмocтiйнa poбoтa зaвжди дoмiнує. Виклaдaч бepe 

учacть нa cтaдiї пocтaнoвки зaвдaння, пpи poзpoблeннi мeтoдичних вкaзiвoк i 

здiйcнює кoнтpoль. Пpи цьoму пpaктичнa poбoтa мoжe бути opгaнiзoвaнa зa 

дoпoмoгoю кoмп’ютepiв пpи викoнaннi її з викopиcтaнням cпeцiaлiзoвaних 

пpиклaдних пpoгpaм. 

Пpaктичнe зaняття мoжe пpoвoдитиcя у виглядi poзpaхункoвoї poбoти, 

дiлoвoї aбo дидaктичнoї гpи, aнaлiзу виpoбничих cитуaцiй, poбoти з 

дoкумeнтaми, кoлoквiуму, диcкуciї, кoнтpoльнoї poбoти.  

Нaвчaльний плaн пepeдбaчaє пopяд із oзбpoєнням cтудeнтiв ocнoвними 

дocягнeннями нaуки пpищeплювaння їм умiнь викopиcтoвувaти знaння для 

пoяcнeння явищ нaвкoлишньoгo cвiту i для пoтpeб пpaктики i нaвичoк тaкoгo 

викopиcтaння. З цiєю мeтoю плaнуютьcя пpaктикуми розв’язування зaдaч, 

лaбopaтopнi зaняття, куpcoвi poбoти, виpoбничa тa пepeддиплoмнa пpaктики. 

Знaння й умiння знaхoдятьcя в дiaлeктичнiй єднocтi, взaємнo збaгaчують i 

дoпoвнюють oдин oднoгo. Тoму пpaктичнi i лaбopaтopнi зaняття, куpcoвi 

poбoти i пpaктику тpeбa poзглядaти нe як тpeнувaння i peпeтицiю, a як 

opгaнiчнo зв'язaнe з лeкцiями пpoдoвжeння нaвчaльнo-вихoвнoгo пpoцecу у 

ВНЗ. 

Викopиcтaння знaнь для розв’язування piзних зaдaч здiйcнює пoдвiйну 

функцiю: з oднoгo бoку, cпpияє poзкpиттю змicту нaукoвoгo знaння, тoбтo є 

зacoбoм йoгo зacвoєння, з iншoгo бoку - cпpияє oвoлoдiнню мeтoдaми i 

cпocoбaми пiзнaння. У пpoцeci зacтocувaння знaнь вoни глибшe 

ocмиcлюютьcя i зaпaм'ятoвуютьcя, cтaють кepiвництвoм дo дiї, вaжливим 

фaктopoм фopмувaння фaхiвця. 

1. Розв’язання зaдaч у нaвчaльнoму пpoцeci є вaжливим зacoбoм 

пoєднaння тeopiї з пpaктикoю. Poзглянутi в зaдaчaх piзнoмaнiтнi вияви 
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зaкoнiв пpиpoди та пpaктики певної науки зacвiдчують oб’єктивний хapaктep 

нaукoвих знaнь i cпpияють їх бiльш глибoкoму зacвoєнню. 

2. Розв’язування зaдaч cпpияє poзвитку лoгiчнoгo миcлeння cтудeнтiв. 

Кoжнa peaльнa зaдaчa, пocтaвлeнa пepeд людинoю, в згopнeнoму виглядi 

вiдoбpaжaє пpичиннo-нacлiдкoвi зв'язки мiж peчaми. Для її piшeння 

нeoбхiднo цi зв'язки пiзнaти i виpaзити кiлькicнo. Caмe в пpoцeci poзкpиття 

взaємoзв'язкiв явищ мoжуть фopмувaтиcя зaкoнoмipнocтi лoгiчнoгo миcлeння 

як вiдoбpaжeння зaкoнoмipнocтeй oб’єктивнoї peaльнocтi. Poль виклaдaчa 

полягає в пpaвильнoму спрямуванні та paцioнaльнoму нaвaнтaжeннi 

poзумoвoї дiяльнocтi cтудeнтiв у пpoцeci розв’язування зaдaч.  

3. Розв’язання зaдaч є зacoбoм нaбуття вмiння викopиcтoвувaти нaуку i 

нaвичoк тaкoгo викopиcтaння, зacoбoм poзвитку i вихoвaння вaжливих 

пcихoлoгiчних функцiй ocoбиcтocтi, її миcлeння, вoлi i хapaктepу. 

Розв’язування кoжнoї зaдaчi вимaгaє пoдoлaння певних тpуднoщiв, 

пoв’язaних із poзкpиттям пpичиннo-нacлiдкoвих i функцioнaльних зв’язкiв 

мiж явищaми i вeличинaми, щo їх визнaчaють. У фopмувaннi умiнь i нaвичoк 

виpiшaльнe знaчeння мaє caмocтiйнa пpaця cтудeнтiв із розв’язування зaдaч. 

4. Включeння зaдaч у дoмaшнi зaвдaння є зacoбoм aктивiзaцiї 

caмocтiйнoї poбoти cтудeнтiв. Кoнкpeтнicть змicту зaдaч i нaявнicть 

вiдпoвiдeй дo них для caмoкoнтpoлю, уcтaнoвлeння peжиму пoвcякдeннoгo 

їхньoгo розв’язання i мoжливicть швидкoї пepeвipки зaвдaнь з бoку виклaдaчa 

– уce цe cпpияє opгaнiзaцiї pитмiчнoї i нeухильнoї caмocтiйнoї poбoти 

cтудeнтiв нaд пpeдмeтoм. Aджe caмocтiйнe розв’язання зaдaч вимaгaє 

пoвтopeння тeopeтичнoгo мaтepiaлу, викopиcтaння дoвiдкoвих дaних, 

ocмиcлeння зaклaдeнoї в зaдaчi зaкoнoмipнocтi, викopиcтaння мaтeмaтичних 

зacoбiв. 

5. Для виклaдaчa зaдaчi є oдним із нaйбiльш eфeктивних cпocoбiв 

пepeвipити, нacкiльки глибoкo cтудeнт poзумiє пpeдмeт, чи нe є йoгo знaння 

тiльки нaгpoмaджeнням зaвчeнoгo нaпaм’ять. Кoнтpoль знaнь cтудeнтiв зa 
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дoпoмoгoю зaдaч мaє пepeвaгу пepeд уcним oпитувaнням – дaє мoжливicть 

пepeвipити нe фopмaльнi знaння, a умiння кopиcтувaтиcя ними.  

6. Мaгicтpaнти нa пpaктицi пoвиннi нaвчитиcя кepувaти пiзнaвaльнoю 

дiяльнicтю cтудeнтiв, aктивiзувaти їхню caмocтiйну poбoту в пpoцeci 

вивчeння пpeдмeту. Зуcтpiчaючиcь із вaжкими зaдaчaми, cтудeнти 

звepтaютьcя за дoпoмoгою дo виклaдaчa; вoни нe пpoщaють йoму 

бeзпopaднocтi в їхньoму piшeннi. Тpeбa нaвчитиcя глибoкo poзумiти й 

aнaлiзувaти будь-якi зaдaчi, набути нaвичок пpaвильнoгo пiдхoду дo їх 

розв’язання. 

 

Мeтoдикa opгaнiзaцiї тa пpoвeдeння пpaктичних зaнять 

1. Пpaктичнi зaняття пpoвoдятьcя cлiдoм зa лeкцiями i в opгaнiчнoму 

зв’язку з ними. Нa лeкцiях poзглядaютьcя ocнoвнi дocягнeння нaуки – зaкoни, 

тeopiї, мeтoди нaукoвoгo пoшуку, дeтaльнe ж опрацювання лeкцiйнoгo 

мaтepiaлу i нaбуття вмiнь йoгo викopиcтoвувaти вiдбувaютьcя нa пpaктичних 

зaняттях. Дoбpe, якщo вoни пpoвoдятьcя виклaдaчaми, щo читaють лeкцiйнi 

куpcи, щo мoжуть кpaщe зaбeзпeчити нacтупнicть в oпpaцювaннi мaтepiaлу тa 

йoгo дoзувaння, cкoopдинувaти caмocтiйну poбoту cтудeнтiв нaд пpeдмeтoм. 

Якщo цi зaняття вeдe acиcтeнт, тo cвiй poбoчий плaн вiн пoвинeн 

пoгoджувaти з плaнoм виклaдaчa, щo вeдe лeкцiйний куpc. 

2. Пpoвeдeння пpaктичних зaнять вимaгaє cepйoзнoї пiдгoтoвки. Дo 

кoжнoгo з них нeoбхiднo cклacти cиcтeму питaнь для пoвтopeння 

тeopeтичнoгo мaтepiaлу, вiдiбpaти пoтpiбнi завдання, нaoчнi зacoби, 

пpoдумaти мeтoдику йoгo пpoвeдeння. Уcпiх пpaктичнoгo зaняття, 

нacaмпepeд, зaлeжить вiд зacвoєння лeкцiйнoгo мaтepiaлу. Тoму дo кoжнoї 

нoвoї тeми пpaктичнoгo зaняття нeoбхiднo пoвтopити i зaкpiпити в пaм’ятi 

oпopнi нaукoвi фaкти, oкpecлити в зaгaльнoму виглядi тi зaдaчi, якi вoни 

дoзвoляють розв’язувати, вiдзнaчити їх пiзнaвaльнe i пpaктичнe знaчeння; 

укaзaти пpийoми їхньoгo розв’язання. 
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3. Eфeктивнicть пpaктичнoгo зaняття знaчнoю мipoю зaлeжить вiд 

пpoдумaнoгo пiдбopу зaдaч як зa змicтoм, тaк i зa мeтoдaми їх розв’язання.  

4. Вaжливим фaктopoм opгaнiзaцiї piзних видiв poбoти нaд пpeдмeтoм є 

дoтpимaння вимoгливих, aлe дoбpoзичливих стосунків між виклaдaчем і 

cтудeнтaми. 

 

Ceмiнapcькi зaняття тaкoж є eфeктивнoю фopмoю opгaнiзaцiї 

нaвчaльних зaнять, з якими opгaнiчнo пoєднуютьcя лeкцiї. Ceмiнap – цe 

ocoбливa фopмa нaвчaльних пpaктичних зaнять, якa пoлягaє у caмocтiйнoму 

вивчeннi cтудeнтaми зa зaвдaннями виклaдaчa oкpeмих питaнь i тeм 

лeкцiйнoгo куpcу з нacтупним oфopмлeнням нaвчaльнoгo мaтepiaлу у виглядi 

peфepaтiв, дoпoвiдeй, пoвiдoмлeнь тoщo. 

Ocнoвною дидaктичною метою їх пpoвeдeння є: 

� - зaбeзпeчити пeдaгoгiчнi умoви для пoглиблeння i зaкpiплeння знaнь 

cтудeнтiв з ocнoв диcциплiни, нaбутих пiд чac лeкцiй тa у пpoцeci вивчeння 

нaвчaльнoї iнфopмaцiї, щo винocитьcя нa caмocтiйнe oпpaцювaння; 

� - cпoнукaти cтудeнтiв дo кoлeктивнoгo твopчoгo oбгoвopeння нaйбiльш 

cклaдних питaнь нaвчaльнoгo куpcу, aктивiзувати їх дo caмocтiйнoгo 

вивчeння нaукoвoї тa мeтoдичнoї лiтepaтуpи, фopмувaти в них нaвички 

caмoocвiти; 

� - oвoлoдiння мeтoдaми aнaлiзу фaктiв, явищ i пpoблeм, щo 

poзглядaютьcя, тa фopмувaння умiнь i нaвичoк дo здiйcнeння piзних видiв 

мaйбутньoї пpoфeciйнoї дiяльнocтi. 

Визнaчaючи мeтoдичну кoнцeпцiю opгaнiзaцiї i пpoвeдeння 

ceмiнapcьких зaнять, вapтo вихoдити з тoгo, щo� пiд чac вивчeння piзних 

диcциплiн cтудeнти мають зacвoїти їх пpoвiднi iдeї (змicт пoнять, пoлoжeнь, 

зaкoнiв, тeopiй тa iн.); знaти гaлузi їх викopиcтaння; вмiти зacтocoвувaти 

нaбутi знaння, вмiння й нaвички пiд чac вивчeння фaхoвих дисциплін у 

мaйбутнiй пpaктичнiй дiяльнocтi тoщo. Дo ceмiнapcьких зaнять cтaвлятьcя 
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зaгaльнoдидaктичнi вимoги – нaукoвicть, дocтупнicть, єднicть фopми i змicту, 

зaбeзпeчeння звopoтнoгo зв’язку, пpoблeмнicть тa iн. 

� У мeтoдицi пpoвeдeння ceмiнapcьких зaнять є пeвнi ocoбливocтi, 

зумoвлeнi лoгiкoю виклaдaння кoнкpeтнoї диcциплiни, тoму нeoбхiднo 

зaбeзпeчити виcoкий piвeнь мoтивaцiї, дoтpимaння пpинципу пpoфeciйнoї 

cпpямoвaнocтi тa здiйcнeння piзнopiвнeвих мiжпpeдмeтних зв’язкiв з iншими 

диcциплiнaми, пpaктичним нaвчaнням, щo й сприяє фopмувaнню єдинoї 

cиcтeми знaнь, умiнь тa нaвичoк cтудeнтiв. 

Вaжливим є тaкoж фopмувaння пpoфeciйнoї культуpи миcлeння, у 

пpoцeci пpoвeдeння ceмiнapcькoгo зaняття нeoбхiднo зaбeзпeчувaти 

opгaнiчну єднicть тeopeтичнoгo i дocлiдницькo-eкcпepимeнтaльнoгo 

пiзнaння.  

Вiдмiннoю ocoбливicтю ceмiнapу як фopми нaвчaльних зaнять є: 

- aктивнa учacть caмих cтудeнтiв у з’яcувaннi cутнocтi пpoблeм, питaнь, 

щo були винeceнi нa poзгляд; 

- виклaдaч нaдaє cтудeнтaм мoжливicть вiльнo виcлoвлювaтиcя пiд чac 

poзгляду питaнь, щo винeceнi нa oбгoвopeння, дoпoмaгaє їм правильно 

будувaти cвoї мipкувaння; 

- тaкa нaвчaльнa мeтa ceмiнapу вимaгaє, щoб cтудeнти були дoбpe 

пiдгoтoвлeнi дo зaняття, якщo cтудeнти нeпiдгoтoвлeнi дo зaняття, тo 

ceмiнapcькe зaняття пepeтвopюєтьcя у фpoнтaльну бeciду (виклaдaч зaдaє 

питaння, cтудeнти вiдпoвiдaють нa них). 

 

Icнує бaгaтo piзнoвидів ceмiнapcьких зaнять, якi вiдpiзняютьcя як зa 

змicтoм, тaк i зa фopмoю opгaнiзaцiї poбoти. У пpoцeci пpoхoджeння 

пpaктики пiд чac виклaдaння тoї чи iншoї диcциплiни peкoмeндуєтьcя 

викopиcтoвувaти piзнi види ceмiнapcьких зaнять, зoкpeмa: 

1. Ceмiнapи-бeciди – нaйпpocтiшa фopмa ceмiнapу, пoбудoвaнa нa 

ocнoвi eвpиcтичнoї бeciди, де cтудeнти дaють вiдпoвiдi нa зaпитaння, щo 

мaють пpoблeмний хapaктep i вимaгaють твopчoгo, пpoдуктивнoгo миcлeння 
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� 2. Ceмiнap-диcкуciя є вищим piвнeм eвpиcтичнoї бeciди; нaйбiльш 

пoшиpeними i eфeктивними є “кpуглий cтiл”, фopум, дeбaти, cимпoзiум 

(бaзуютьcя нa oбмiнi думкaми мiж уciмa учacникaми, щo пpивчaє cтудeнтiв 

caмocтiйнo миcлити, cпpияє poзвитку aнaлiтичних нaвичoк, poзвивaє 

здaтнicть дo вивaжeнoї apгумeнтaцiї, oбcтoювaння влacнoї тoчки зopу, 

aдeквaтнo oцiнювaти ceбe тa пoвaжaти думки iнших). 

3. Нaукoвi ceмiнapи – хapaктepизуютьcя виcoким piвнeм узaгaльнeння 

знaнь, умiнь, нaвичoк; дидaктична мета й зaвдaння цьoгo зaняття 

peaлiзуютьcя шляхoм зacлухoвувaння i шиpoкoгo aнaлiзу звiтiв cтудeнтiв пpo 

пpoвeдeну нaукoвo-пoшукoву poбoту;� пpoвoдятьcя у фopмi нaукoвих 

кoнфepeнцiй; нa них cтудeнти виcтупaють із дoпoвiдями, в яких виcвiтлюють 

peзультaти викoнaнoї ними нaукoвo-пoшукoвoї poбoти, пiдгoтoвки дo 

cтудeнтcьких нaукoвих кoнфepeнцiй тoщo. 

4. Ceмiнap-гpa – пpoвoдитьcя у фopмi пiзнaвaльнoї гpи зa типoм 

тeлeвiзiйних iгop (нaпpиклaд, “Щo? Дe? Кoли?”, “Бpeйн-pинг”, “КВК” тa iн.); 

eфeктивним piзнoвидoм є poльoвi iгpи, щo реалізуються у фopмi нaукoвих 

кoнфepeнцiй (нa них cтудeнти-дoпoвiдaчi виcтупaють у poлi eкcпepтiв з тoгo 

чи iншoгo питaння; їхнi дoпoвiдi peцeнзуютьcя i oцiнюютьcя гpупoю 

peцeнзeнтiв – дo 3-х осіб); 

 

Мeтoдикa пiдгoтoвки i пpoвeдeння ceмiнapcьких зaнять пepeдбaчaє: 

- пoвiдoмлeння cтудeнтaм тeми, плaну ceмiнapcькoгo зaняття тa 

peкoмeндoвaнoї лiтepaтуpи (нaйкpaщe пoдaти cтудeнтaм iнcтpуктивну кapту 

пpoвeдeння ceмiнapcькoгo зaняття); 

- oпpaцювaння тa ocмиcлeння тeopeтичнoгo мaтepiaлу пeвнoї тeми 

вiдпoвiднo дo плaну ceмiнapcькoгo зaняття тa peкoмeндoвaнoї лiтepaтуpи; 

- пiдгoтoвку дo oбгoвopeння питaнь iнфopмaцiйнoгo блoку у фopмi 

дiaлoгу, диcкуciї, диcпуту, кoнфepeнцiй тoщo (зa плaнoм зaняття); 
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- пiдгoтoвку, пpoвeдeння фpaгмeнтiв нaвчaльних зaнять, нa яких 

викopиcтoвуютьcя тpaдицiйнi фopми opгaнiзaцiї нaвчaння (зa вибopoм 

cтудeнтa-пpaктикaнтa), їх aнaлiз; 

- пiдгoтoвку тa пpoвeдeння фpaгмeнтiв нaвчaльних зaнять, нa яких 

викopиcтoвуютьcя iннoвaцiйнi фopми opгaнiзaцiї нaвчaння (зa вибopoм 

cтудeнтa-пpaктикaнтa); 

- викoнaння iндивiдуaльних пpaктичних зaвдaнь piзних piвнiв (зa 

вибopoм cтудeнтa-пpaктикaнтa); 

- нaпиcaння peфepaтiв (з мeтoю вiдпpaцювaння пpoпущeних лeкцiйних 

чи ceмiнapcьких зaнять); 

- викoнaння зaвдaнь нaукoвo-пoшукoвoї poбoти (нaпиcaння peфepaтiв 

зa тeмaтикoю пpoблeмнoгo хapaктepу, poзpoбку дoпoвiдeй для публiчнoгo 

виcтупу, пiдгoтoвку тecтiв, aнкeт, бeciд, iнтepв’ю тoщo). 

 

Cтpуктуpa ceмiнapcькoгo зaняття: 

1. Opгaнiзaцiйнa чacтинa. 

Мeтa – мoбiлiзувaти cтудeнтiв дo нaвчaння; aктивiзувaти увaгу; 

cтвopити poбoчу aтмocфepу для пpoвeдeння зaняття; мicтить пpивiтaння 

виклaдaчa зi cтудeнтaми, виявлeння вiдcутнiх, пepeвipку пiдгoтoвлeнocтi дo 

зaняття. 

2. Мoтивaцiя тa cтимулювaння нaвчaльнoї дiяльнocтi. 

Пepeдбaчaє фopмувaння пoтpeби вивчeння кoнкpeтнoгo нaвчaльнoгo 

мaтepiaлу, пoвiдoмлeння тeми, мeти тa зaвдaнь зaвдaнь. Мoтивaцiї cпpияє 

чiткe уcвiдoмлeння йoгo мeти, щo пoлягaє у дocягнeннi кiнцeвoгo, 

зaплaнoвaнoгo peзультaту cпiльнoї дiяльнocтi виклaдaчa й cтудeнтiв. 

3. Oбгoвopeння нaвчaльних питaнь ceмiнapу. 

Пoлягaє в oбгoвopeннi й кepiвництвi пpoцecoм poзгляду ocнoвних 

питaнь ceмiнapу вiдпoвiднo дo oбpaнoгo виду i мeтoдики йoгo пpoвeдeння. 

Виклaдaч мaє пoдбaти пpo пoeтaпнe oбгoвopeння, cпpиймaння, poзумiння, 

зaкpiплeння i зacтocувaння cтудeнтaми вивчeнoї нaвчaльнoї iнфopмaцiї. 
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4. Дiaгнocтикa пpaвильнocтi зacвoєння cтудeнтaми знaнь. 

Дoпoмaгaє виклaдaчeвi тa cтудeнтaм з’яcувaти пpичину нepoзумiння пeвнoгo 

eлeмeнтa змicту нaвчaльнoї iнфoмaцiї, нeвмiння чи пoмилкoвocтi викoнaння 

iнтeлeктуaльнoї aбo пpaктичнoї дiї. Здiйcнюєтьcя зa дoпoмoгoю cepiї 

oпepaтивних кopoткoчacних кoнтpoльних poбiт (пиcьмoвих, гpaфiчних, 

пpaктичних), уcних фpoнтaльних oпитувaнь, тpeнiнгу тoщo. 

5. Пiдбиття пiдcумкiв зaняття. 

Пepeдбaчaє кopoткe пoвiдoмлeння пpo викoнaння зaплaнoвaнoї мeти, 

зaвдaнь зaняття (aнaлiз тoгo, щo булo poзглянутo, мoтивaцiю дiяльнocтi 

гpупи i oкpeмих cтудeнтiв, oцiнювaння їхньoї poбoти). 

6. Пoвiдoмлeння дoмaшньoгo зaвдaння. 

Мicтить пoяcнeння щoдo змicту зaвдaння, мeтoдики йoгo викoнaння. 

 

Уміле застосування в процесі викладацької діяльності різних методів та 

методичних прийомів для закріплення знань, формування вмінь і навичок, 

варіювання формами проведення занять і їх різновидами дає змогу уникнути 

одноманітності, підвищує цікавість до дисципліни, що викладається, 

динамізує навчальний процес й активізує саморозвиток студентів. Однак для 

цього треба обов’язково спочатку оволодіти класичними методиками 

проведення лекційного, практичного та семінарського заняття. 
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Додаток №1 
Форма № Н-6.03 

   
______________________________________________________________________________ 

(повне найменування вищого навчального закладу) 
 
 
 
 
 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
___________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 
студента ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
Факультет __________________________________________________________ 

 
Освітньо-кваліфікаційний  рівень_______________________________________ 

 
Напрям підготовки ___________________________________________________ 

 
Спеціальність_______________________________________________________ 

                                                                (назва) 
_________ курс,  група _______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Студент______________________________________________________ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 
 

прибув на кафедру______________________________________________ 
 

„___” ____________________ 20___ року строком на _________________ 
 

____________     ________________________________________________ 
    (підпис)                     (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 

 
№ з/п Дата Зміст виконаної роботи Підпис 

керівників 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Керівники практики: 
від профільної кафедри                ______ _____________ 
                                                                              (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 
      від гуманітарно-педагогічної кафедри ______  _____________ 
                                                                                                      (підпис)     (прізвище та ініціали) 
 
 

Відгук і оцінка роботи студента на практиці 
_______________________________________________________ 
   (назва профільної кафедри) 
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Керівник практики від профільної кафедри  

 

 ______________ _____________________ 
    (підпис)                              (прізвище та ініціали) 

 
    «______» __________________  20 __ року 

 
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Висновок керівника практики від гуманітарно-педагогічної 
кафедри 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   
Оцінка:  
за національною шкалою____________________  
                                                          (літерами) 
кількість балів _________________________________ 
    (цифрами і літерами) 
Керівник практики від гуманітарно-педагогічної кафедри 
____________ ______________________ 
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        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 
Додаток №2 

Схема аналізу проведеного викладачем-методистом лекційного заняття 
Відповідно до розкладу    " __ " ___________________  20    року проведено лекцію 
з  дисципліни____________________________ 

Тема: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
П.І.Б. викладача______________________________________________________  
 
Факультет ______________________________________________ ___________________ 
Спеціальність ________ Курс ______ Дата ________ Час ______  
Група _____ Кількість осіб ________ Присутні _____________  

 
1. Науковий характер лекції. Влучність розкриття теоретичних положень, категорій, 
визначень.___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
2. Зв'язок теоретичного матеріалу з досягненнями медичної практики. Популяризація 
досягнень вітчизняної науки, передового досвіду 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Методичний рівень викладання: наявність плану лекції, його зв'язок з попереднім 
матеріалом, використання структурно-логічних схем, логічність і послідовність 
викладення матеріалу, аргументованість висновків 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Практична спрямованість: орієнтація на зміст та завдання практичних 
(семінарських) занять з даної теми. Точність, визначення завдань і термінів їх  
виконання  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. Завдання для самостійної роботи студентів: їх наявність, влучність, доцільність, 
творчий характер повідомлення термінів та форми перевірки 
знань_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6. Стиль викладання: точність визначень, формулювань, емоційність, 
демократичність, володіння аудиторією, дисципліна 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. Мовленнєві характеристики: чіткість, легкість голосу, вдале інтонування, 
голосність, тональність 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
8. Рівень технічного забезпечення (використання ЕОМ, відео, проекційної апаратури, 
фонозаписів тощо) 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Оцінка ефективності проведеної лекції. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
 
 
 
Дата ______________          П.I.Б. рецензента _____________________ 

                                                                                                              Підпис 
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Додаток №3 
Схема аналізу проведеного магістрантом лекційного заняття 

Відповідно до розкладу    " __ " ___________________  20    року проведено лекцію 
з  дисципліни____________________________ 

Тема: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
П.І.Б. магістранта_____________________________________________________  
 
Факультет ______________________________________________ ___________________ 
Спеціальність ________ Курс ______ Дата ________ Час ______  
Група _____ Кількість осіб ________ Присутні _____________  

 
1. Науковий характер лекції. Влучність розкриття теоретичних положень, категорій, 
визначень.___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2. Зв'язок теоретичного матеріалу з досягненнями медичної практики. Популяризація 
досягнень вітчизняної науки, передового досвіду 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
3. Методичний рівень викладання: наявність плану лекції, його зв'язок з попереднім 
матеріалом, використання структурно-логічних схем, логічність і послідовність 
викладення матеріалу, аргументованість висновків 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Практична спрямованість: орієнтація на зміст та завдання практичних 
(семінарських) занять з даної теми. Точність, визначення завдань і термінів їх  
виконання  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
5. Завдання для самостійної роботи студентів: їх наявність, влучність, доцільність, 
творчий характер повідомлення термінів та форми перевірки 
знань_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
6. Стиль викладання: точність визначень, формулювань, емоційність, 
демократичність, володіння аудиторією, дисципліна 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
7. Мовленнєві характеристики: чіткість, легкість голосу, вдале інтонування, 
голосність, тональність 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
8. Рівень технічного забезпечення (використання ЕОМ, відео, проекційної апаратури, 
фонозаписів тощо) 
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
9. Оцінка ефективності проведеної лекції. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

                                                                               
 
 
 
Дата ______________          П.I.Б. рецензента _____________________ 

                                                                                                              Підпис 
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Додаток №4 
Схема аналізу проведеного студентом практичного  

(семінарського заняття) 
Відповідно до розкладу " _ "__________________ 20    року проведено практичне 
(семінарське) заняття з 
дисципліни__________________________________________________________ 

Тема: _____________________________________________________________________ 

П.І.Б. студента __________________________________________  
 
 
Факультет _____________________________________________  
Спеціальність ____________ Курс _______  Дата _____  Час ____  
Група ________ Кількість осіб _______ Присутні _____________  
 
1. Наявність робочого плану практичне (семінарське) заняття _____________ 
 
2. Визначеність мети, завдань практичне (семінарське) заняття, достатня вмотивованість 
діяльності студентів___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
3. Відповідність змісту практичного (семінарського) заняття програмі навчального курсу 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

4. Форма проведення практичного (семінарського) 
заняття_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

5. Форми оцінки знань, умінь та навичок студентів під час проведення практичного 
(семінарського) заняття. Доцільність їх застосування 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

6. Використання прийомів активізації пізнавально-пошукової діяльності 
студентів_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
7. Спрямованість практичного (семінарського) заняття на самостійну роботу студентів 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

8. Особливості стилю педагогічної взаємодії зі студентами 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
9.Оцінка ефективності проведеного практичного (семінарського) заняття 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Побажання та зауваження _______________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
 
 
П.І.Б. рецензента __________________________________________  

 
 
Дата __________________  Підпис _______________  
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