




ВСТУП 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  – 

4,5 

Галузь знань 08 Право 
Обов’язкова  

Модулів –  Спеціальність 081 Право Рік підготовки: 

3-й Змістових модулів –   

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

5-й 

Загальна кількість 

годин – 135  Лекції 

 год. 

Тижневих годин: 45 

  

Рівень вищої освіти: 

третій  

(освітньо-науковий) 

 

Ступінь вищої освіти: 

доктор філософії 

 

 

Практичні, семінарські 

 год. 

Лабораторні 

 год. 

Самостійна робота 

 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

Вид контролю:  

диференційований залік 

 

Робоча програма «Аспірантської практики» розроблена на основі 

Положення «Про організацію педагогічної практики в Кіровоградському 

державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка», 

затвердженому Вченою радою Університету (протокол № 3 від 29.10.2012 р.).  

Аспірантська практика є складовою частиною підготовки «доктора 

філософії» – освітньо-наукового ступеня, що здобувається на третьому рівні 

вищої освіти на основі ступеня магістра.  

Мета, завдання і зміст аспірантської практики визначаються, відповідно до 

мети, компетентностей (інтегральної, загальних, спеціальних) та програмних 

результатів навчання, визначених в освітньо-науковій програмі підготовки 

«доктора філософії» за спеціальністю 081 Право. 

 

МЕТА І ЗАВДАНННЯ ПРАКТИКИ  

Мета практики – поглиблення і закріплення у виробничих умовах 

теоретичних знань з юридичних дисциплін та методики їх викладання, 

застосування їх у вирішенні конкретних завдань практики у процесі викладання 
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юридичних дисциплін у вищій школі; практична підготовка до самостійної 

роботи в якості викладача юридичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

Основні завдання практики: 

- оволодіння методикою розробки навчально-методичних матеріалів,   

призначених для використання при підготовці здобувачів за ступенями освіти 

«молодший бакалавр», «бакалавр», «магістр»; 

- формування практичних умінь і навичок, необхідних для виконання 

професійних завдань та обов’язків навчально-педагогічного працівника; 

- оволодіння сучасними технологіями і методиками викладання, які 

сприяють в активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів;  

- розвиток умінь реалізувати міждисциплінарні зв’язки у процесі 

викладання юридичних дисциплін; 

- формування умінь професійно-педагогічного спілкування зі здобувачами 

освіти, реалізації студентоцентрованого підходу; 

- розвиток морально-етичних якостей викладача, індивідуального творчого 

стилю професійно-педагогічної діяльності, потреби в саморозвитку та самоосвіті. 

У результаті практики мають сформуватися такі уміння: 

Конструктивно-організаційні: 

- планувати навчальну і виховну роботу; 

- відбирати, аналізувати і синтезувати навчальний матеріал, передбачений 

програмою, здійснювати його дидактичну обробку; 

- будувати логічно обґрунтовану структуру навчального заняття (лекцій, 

семінарів, практикумів); 

- організовувати навчальну діяльність студентів у різних формах 

(колективній, груповій, індивідуальній); 

- допомагати студентам формувати індивідуальний план навчання; 

- аналізувати та критично оцінювати результати своєї діяльності, прагнути 

самовдосконалення. 

Комунікативні: 

- встановлювати педагогічно доцільні відносини із студентами; 

- регулювати відносини (комунікацію) у студентському колективі (групі); 

- за необхідності знаходити потрібні форми спілкування з батьками 

студентів. 

Відповідно до освітньо-наукової програми, у здобувача освіти мають бути 

сформовані такі компетентності:  

1) Інтегральна (ЗК) – здатність розв’язувати комплексні проблеми у процесі 

проведення досліджень з правової тематики, професійної правничої діяльності, 

викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

2) Загальні (ЗК): 

ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та 

синтезу, узагальнення та систематизації. 

ЗК 2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, її оброблення та 

використання. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно та 

письмово. 
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ЗК 4. Здатність генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, 

здійснювати вибір, приймати неупереджені й умотивовані рішення, брати участь в 

аргументованій дискусії. 

ЗК 5. Здатність працювати в команді, спільно вирішувати складні завдання, 

брати на себе відповідальність, організовувати роботу інших, лідерські навички. 

ЗК 6. Здатність планувати та організовувати діяльність, розподіляти час, 

розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно, автономно, 

дисципліновано, відповідально, безпечно. 

ЗК 7. Здатність адаптуватися та діяти в різних/нових ситуаціях, бути 

стресостійким, самокритичним, визнавати й виправляти власні помилки. 

ЗК 8. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення в 

особистісній та професійній сферах. 

3) Спеціальні (фахові) (СК): 

СК 2. Здатність виявляти актуальні проблеми у галузі адміністративного 

права та досліджувати/ розв’язувати їх з урахуванням сучасних адміністративно-

правових концепцій і доктрин, розширювати і переоцінювати вже існуючі знання 

і професійну практику. 

СК 4. Здатність проводити аналіз та інтерпретувати наявні наукові 

результати з подальшим використанням для вирішення завдань наукового 

дослідження, у професійній діяльності.  

СК 5. Здатність використовувати набуті теоретичні знання про наукові 

теорії, концепції та доктрини, а також практичні уміння і навички при проведенні 

наукового дослідження, у професійній діяльності.  

СК 6. Здатність використовувати міжнародні та вітчизняні нормативно-

правові акти, судову практику, прецедентну практику ЄСПЛ у процесі 

проведення наукового дослідження, у професійній діяльності.  

СК 8. Здатність дотримуватися вимог академічної та професійної 

доброчесності. 

СК 9. Здатність комунікувати з питань, що складають сферу наукових та 

експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством. 

СК 11. Здатність організовувати/забезпечувати викладання юридичних 

дисциплін у закладах вищої освіти.   

Практика має забезпечити такі програмні результати навчання (ПРН): 

ПРН 1. Знати та використовувати сучасну методологію науково-правових 

досліджень, у тому числі методи, специфічні для досліджень у галузі 

адміністративного права. 

ПРН 4. Знати актуальні концепції і доктринальні положення 

адміністративного права, адміністративно-деліктного права, засади діяльності 

органів публічної влади, публічного адміністрування. 

ПРН 5. Поглиблювати й переоцінювати вже існуючі знання і професійну 

практику, інтерпретувати ці знання у контексті досліджуваної проблеми та 

репрезентувати власне бачення шляхів її розв’язання. 

ПРН 7. Проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати 

рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти нормативно-правових 

актів при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.  
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ПРН 8. Збирати інформацію з різних джерел, проводити її критичний аналіз 

та відбирати матеріали, необхідні для виконання завдань дослідження, 

професійної діяльності. 

ПРН 9. Використовувати сучасні програмні продукти, інтегровані бази 

даних у галузі права. 

ПРН 12. Знати та доцільно/професійно використовувати категоріально-

понятійний апарат сучасної юридичної науки.   

ПРН 13. Брати участь у науковій дискусії, використовувати глибокі знання 

про предмет дослідження, а також міждисциплінарні знання, для належного 

обґрунтування й переконливого аргументування власної наукової позиції. 

ПРН 14. Організовувати викладання юридичних дисциплін у різних формах 

– проводити лекційні, семінарські/практичні заняття, консультації.  

ПРН 15. Використовувати методи проблемного навчання, інтерактивні, 

проектні, інформаційно-комунікативні технології для ефективної організації 

викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти. 

ПРН 16. Застосовувати різні/доцільні форми й методи контролю навчальних 

досягнень здобувачів вищої освіти з юридичних дисциплін (усне опитування, 

тестування, контрольні роботи, есе тощо). 

ПРН 17. Критично оцінювати особисті досягнення у науковій, професійній, 

педагогічній діяльності, рефлексувати та використовувати відповідні результати 

для подальшого самовдосконалення й розвитку. 

ПРН 18. Відповідально працювати у складі колективу науковців 

(вітчизняних, зарубіжних), формуючи власний внесок у виконання спільного 

проекту, завдання. 

ПРН 19. Виконувати вимоги академічної та професійної доброчесності. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ 

Аспірантська практика є складовою частиною підготовки «доктора 

філософії» – освітньо-наукового ступеня, що здобувається на третьому рівні 

вищої освіти на основі ступеня магістра. Відповідно до навчального плану, 

тривалість аспірантської практики – 3 тижні.  

Бази практики 

Основною базою проходження аспірантської практики є факультет історії 

та права ЦДПУ ім. В. Винниченка. Всі завдання, передбачені програмою 

практики, мають виконуватися на базі академічних груп студентів І-ІV та V-VI 

курсів, які навчаються за спеціальністю 081 Право денної форми навчання. 

Базами практики можуть також бути ЗВО ІІ-ІV рівнів акредитації, в яких 

викладаються юридичні дисципліни і здійснюється підготовка здобувачів за 

освітніми рівнями «молодший бакалавр», «бакалавр» та «магістр» за умови 

укладення відповідних договорів між ЦДПУ ім. В. Винниченка й цими ЗВО.  

Керівництво практикою 

Керівництво практикою здійснюють:  

1) особа, яка забезпечує загальне керівництво;  

2) безпосередній керівник практики аспіранта.  
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Безпосередніми керівниками призначаються науково-педагогічні 

працівники кафедри державно-правових дисциплін та адміністративного права і 

кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності. Як правило, 

безпосередніми керівниками призначаються наукові керівники аспірантів. 

Призначення безпосереднього керівника та вибір навчальної дисципліни, у 

рамках викладання якої буде проходити практика, здійснюється з урахуванням 

наукових інтересів аспіранта, об’єкта і предмета його дисертаційного 

дослідження.  

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Зміст практики охоплює дві частини/модулі: 

- організаційний; 

- професійно-педагогічний.  

Організаційна частина/модуль передбачає, що практикант: 

- вивчає Робочу програму «Аспірантської практики» та ознайомлюється з 

вимогами щодо: обсягу і термінів практики, її мети, завдань, змісту, порядку 

проходження, форми звітності, критеріїв оцінювання результатів; 

- опрацьовує нормативну базу організації освітнього процесу у ЦДПУ 

ім. В. Винниченка, як Положення «Про організацію освітнього процесу» тощо;       

- ознайомлюється з організацією роботи кафедри (кафедри державно-

правових дисциплін та адміністративного права або кафедри галузевого права та 

правоохоронної діяльності), з’ясовує завдання та напрямки її діяльності; 

- вивчає освітні програми, робочі / навчальні плани, підготовку здобувачів 

за якими забезпечує кафедра, а також разом з безпосереднім керівником практики 

визначається з дисципліною, у рамках викладання якої буде виконувати завдання 

практики; 

- складає індивідуальний план роботи на період практики, до якого включає 

всі види запланованих/ передбачених робіт (навчальну, методичну, виховну, 

наукову); відповідні відомості вносить у щоденник практики; 

- формує звітну документацію. 

Професійно-педагогічна частина/модуль реалізується у два етапи: 

- ознайомчий; 

- безпосередньо практичний. 

На ознайомчому етапі практикант: 

- відвідує лекційні та семінарські (практичні) заняття, які проводять 

безпосередній керівник практики, провідні фахівці кафедри, а також інші 

практиканти та аналізує їх; 

- вивчає навчальну та робочу програми, навчально-методичний комплекс 

дисципліни, з якої буде проводити заняття; 

- вивчає наукову, навчальну та методичну літературу з тем (питань), 

засвоєння яких студентами буде забезпечувати, здійснює дидактичну й методичну 

обробку відповідного навчального матеріалу; 

- визначає методи і технології, які буде використовувати під час занять; 

- здійснює дидактично-методичний аналіз навчального матеріалу з метою 

прогнозування можливих труднощів під час його засвоєння студентами. 

На безпосередньо практичному етапі аспірант: 
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- розробляє розгорнуті конспекти лекцій, методичні рекомендації до 

семінарських (практичних) занять; 

- розробляє навчально-методичні матеріали (методичні рекомендації) до 

питань, винесених на самостійне опрацювання, якщо темою семінару, що 

проводить практикант, передбачені такі питання;   

- складає тести для проведення поточного і підсумкового контролю; 

- використовує інноваційні форми, технології та методи викладання 

юридичних дисциплін у вищій школі; 

- проводять мінімум одне навчальне заняття на тиждень, з яких: одне 

лекційне і два семінарських (практичних); 

- здійснює самоаналіз проведених лекцій та семінарів; 

- проводить консультації для студентів; 

- здійснює керівництво науковою роботою студентів. 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРАКТИКАНТА 

 Практикант має право: 

- звертатися до керівників практики, адміністрації та викладачів з усіх 

питань, що виникають у процесі практики; 

- вносити пропозиції щодо удосконалення навчально-виховного процесу в 

Університеті загалом та щодо організації практики зокрема; 

- брати участь у засіданнях кафедри, методичної комісії кафедри; 

- користуватися бібліотекою, навчальним забезпеченням кабінетів; 

- організовувати свою діяльність відповідно до вимог Статуту Університету, 

виконувати правила внутрішнього трудового розпорядку, розпорядження 

адміністрації та керівників практики в частині виконання завдань практики; 

- виконувати усі види робіт, передбачені програмою практики; 

- відвідувати заняття, які проводяться керівниками практики, провідними 

фахівцями кафедри, іншими практикантами; 

- старанно готуватися до навчальних занять, які буде проводити, 

погоджувати з керівником конспекти (методичні рекомендації) тощо; 

- приходити не пізніше як за 15 хвилин до початку заняття, перебувати в 

Університеті не менше 5 днів на тиждень і не менше 6 годин щоденно (якщо не 

існує інших обставин, що вимагають його подальшої присутності); 

- у разі відсутності або запізнення, повідомляти про це керівника практики, 

пояснювати причину відсутності або запізнення, надавати відповідні документи; 

- бути уважним, доброзичливим та ввічливим у відносинах з 

адміністрацією, професорсько-викладацьким складом, здобувачами освіти; 

- погоджувати з викладачами свою присутність на їх заняттях; 

- у триденний строк після завершенню практики подати особі, котра 

здійснює загальне керівництво практикою, пакет звітної документації. 

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКІВ ПРАКТИКИ 

Особа, яка забезпечує загальне керівництво: 

- здійснює розподіл студентів та закріплення їх за безпосередніми 

керівниками; 



 7 

- у разі неявки студентів на практику, порушення ними трудової 

дисципліни, нехтування своїми обов’язками, виникнення конфліктних ситуацій 

повідомляє про це письмово завідувача кафедри і деканат; 

- забезпечує ознайомлення практикантів з Робочою програмою 

«Аспірантської практики» та з вимогами щодо: обсягу і термінів практики, її 

мети, завдань, змісту, порядку проходження, форми звітності, критеріїв 

оцінювання результатів; 

- бере участь у підведенні підсумків практики, оцінює її результати; 

- на засіданні кафедри, в порядок денний якого включено відповідне 

питання, доповідає про стан проходження практики та її результати. 

 Безпосередній керівник аспірантської практики: 

- допомагає практиканту у складанні індивідуального плану та контролює 

його виконання; 

- надає студенту дидактичну й методичну допомогу в підготовці та 

проведенні навчальних занять; 

- відвідує заняття, які проводяться практикантом, проводить їх аналіз, 

вказує на недоліки та шляхи їх усунення/ виправлення; 

- на засіданні кафедри, в порядок денний якого включено відповідне 

питання, доповідає про стан проходження практики та її результати щодо 

практикантів, які за ним закріплені.  

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ ДО ЗВІТУ 

Практикант подає такі звітні документи: 

1) Заповнений щоденник практики; 

2) Звіт (схема – Додатки 1-2);  

3) Розгорнуті конспекти проведених лекцій та семінарських (практичних) 

занять (зразки оформлення – Додатки 3-4, 5-6); 

4) Самоаналіз до кожного проведеного заняття та аналіз двох-трьох занять, 

проведених науковим керівником, провідними фахівцями кафедри, іншими 

практикантами (схема – Додаток 7); 

5) Методичні рекомендації до тем (питань), винесених на самостійне 

опрацювання студентами як складові частини змісту теми семінарського заняття; 

6) Термінологічні словнички до семінарів та самостійної роботи (поняття та 

його визначення, бажано декілька визначень: те, яке закріплене у чинному 

законодавстві та/або запропоновані різними науковцями), а також результати 

проведених «термінологічних диктантів» і перевірених практикантом; 

7) Тестові завдання (різнорівневі), розроблені для поточного контролю з 

тем, винесених на семінарські заняття, або з питань, винесених на самостійне 

опрацювання (відповідно до тем), а також результати проведених тестувань і 

перевірених практикантом; 

8) Розроблену практикантом наочність (умовно-графічна, презентації), а 

також презентації, виконані студентами на розкриття окремих питань семінарів та 

самостійної роботи; 
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9) Тематичну підбірку кейсів (правових задач, ситуацій, які потребують 

юридичного аналізу) для використання під час поточного або інших видів 

контролю з відповідним аналізом; 

10) Звіт про консультації для студентів (перелік тем, питань, з яких 

проводилися консультації, даних студентів, для яких ці консультації проводилися, 

можливо, результати проведеного тестування тощо під час їх проведення). 

 

ОЦІНЮВАНННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

За результатами практики формується загальна оцінка у балах як сума 

отриманих балів за всі виконані під час практики види робіт. 

Загальна оцінка – 100 балів розподіляються таким чином: 

- за заповнений щоденник практики (оцінюється якість, повнота 

заповнення) – до 10 балів; 

- за «Звіт» як самостійний документ (оцінюється повнота опису, глибина 

аналізу, обґрунтованість висновків, наявність пропозицій тощо) – до 15 балів;  

- за розгорнутий конспект проведеної лекцій (оцінюється структурованість, 

логічність та послідовність викладу матеріалу, ступінь висвітлення/ розкриття 

окремих питань і теми загалом, створення можливостей для реалізації зворотних 

зв’язків зі студентською аудиторією тощо) – до 10 балів за один план-конспект; 

- за розгорнутий конспект (методичні рекомендації) семінарського 

(практичного) заняття (оцінюється структурованість, логічність та послідовність 

розгляду матеріалу, ступінь висвітлення/ розкриття окремих питань і теми 

загалом, використання різних методів і технологій навчання тощо) – до 10 балів за 

один план-конспект; 

- за самоаналіз / аналіз навчального заняття (оцінюється глибина та повнота 

проведеного аналізу за усіма параметрами) – до 10 балів за одну роботу; 

- за розроблені методичні рекомендації до тем (питань), винесені на 

самостійне опрацювання студентами як складові частини змісту теми 

семінарського заняття – до 10 балів за рекомендації до однієї теми; 

- за розроблений термінологічний словничок до семінарів та самостійної 

роботи – до 10 балів за словничок до однієї теми (враховується кількість понять та 

відповідних визначень); 

- за проведений, перевірений та оцінений практикантом «термінологічний 

диктант» з наданням відповідних робіт студентів – до 5 балів; 

- за тестові завдання (різнорівневі), розроблені для поточного контролю з 

тем, винесених на семінарські заняття – до 10 балів за тести з однієї теми 

(враховується кількість тестових завдань, правильна їх диференціація за рівнями, 

охоплення змісту теми тощо);  

- за тестові завдання (різнорівневі), розроблені з питань, винесених на 

самостійне опрацювання – до 10 балів за тестове завдання з одного питання 

(враховується кількість тестових завдань, правильна їх диференціація за рівнями, 

наскільки забезпечують повноту та глибину перевірки знань тощо);  

- за проведене, перевірене та оцінене тестування з наданням відповідних 

робіт студентів – до 5 балів; 
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- за розроблену практикантом наочність: умовно-графічну – до 5 балів за 

схеми, таблиці до однієї теми; презентації – до 10 балів (враховується 

відповідність дидактично-методичним вимогам);  

- за презентації, виконані студентами на розкриття окремих питань 

семінарів та самостійної роботи з урахуванням якості, повноти тощо цих 

презентацій  (що свідчить про вміння практиканта залучити здобувачів освіти до 

цього виду роботи) – до 5 балів; 

- за тематичну підбірку кейсів (правових задач, ситуацій, які потребують 

юридичного аналізу) для використання під час поточного або інших видів 

контролю з відповідним аналізом – до 10 балів за підбірку до одного заняття;  

- за звіт про проведення консультації з переліком питань, а також даних 

студентів, для яких вона проводилися, – до 5 балів за одну консультацію. 

 

Усі звітні матеріали практики зберігаються на кафедрі протягом одного 

року. 

Особи, які не пройшли практику або частину практики з поважних причин, 

мають право на її продовження у вільний від навчання час. 

Особам, результати практики яких були оцінені «незадовільно», за 

рішенням деканату може бути призначене повторне проходження практики у 

вільний від навчання час. 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен/  

диференційований залік 

 залік 

90-100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно  не зараховано  

0-34 F незадовільно  
не зараховано  
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1. Рябовол Л. Т. Робоча програма з «Аспірантської практики» для здобувачів 
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2. Рябовол Л. Т. Методика викладання юридичних дисциплін у вищій школі : 

конспект лекцій. Кіровоград, 2016. 62 с. Свідоцтво про реєстрація 

авторського права на твір № 74621. 
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ДОДАТКИ  

 

Додаток 1 

 

Зразок оформлення титульної сторінки звітної документації 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

Кафедра ____________________________  

 

 

 

 

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ З  

АСПІРАНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

  

(ПІБ практиканта) 

 

 

 

 

                                   Період проходження практики: 

                                                     з «   » _________ до «   »________20  року 

                                 

 

                                                     Керівник практики (загальне керівництво):  

                                       (П І Б, наук. ступінь, вчене звання)  

                                        

                                        Кількість балів за фаховий модуль:  

 

                                                    ___________: (підпис керівника практики) 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Кропивницький 20_  
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Додаток 2 

Схема ЗВІТУ 

 

У «ЗВІТІ» практикант 

1) Вказує: 

- терміни проходження практики; 

- ПІБ безпосереднього керівника практики; 

- факультет, рівень вищої освіти та освітній ступінь здобувачів вищої 

освіти, а також номер групи, в яких практикант проводив навчальні заняття); 

- навчальну дисципліну, викладання якої забезпечував; 

- теми навчальних занять, проведених науковим керівником та провідними 

фахівцями кафедри, а також іншими практикантами (з вказівкою на дату 

проведення та академічну групу, в якій вони були проведені), які відвідав 

практикант; 

- види і обсяг роботи, яку проводив, зокрема, кількість і теми навчальних 

занять (з вказівкою на дату проведення та академічну групу, в якій вони були 

проведені); 

- теми тез доповідей студентів, поданих до участі у науково-практичних 

конференціях тощо; 

2) Викладає: 

- результати ознайомлення з роботою кафедри, зокрема, щодо її завдань та 

напрямків діяльності; 

- результати вивчення освітніх програм, робочих / навчальних планів, 

підготовку здобувачів за якими забезпечує кафедра; 

- результати ознайомлення з навчальною і робочою програмами, навчально-

методичним комплексом дисципліни, з якої проводив навчальні заняття 

(результати аналізу навчально-методичного забезпечення дисципліни); 

- результати вивчення наукової, навчальної та методичної літератури з 

дисципліни, з якої проводив заняття (стан забезпечення підручниками, 

посібниками, науковою літературою, її доступність для студентів); 

- аналіз одного з відвіданих занять, проведених науковим керівником, або 

провідними фахівцями кафедри, або іншими практикантами (з вказівкою на дату 

проведення та академічну групу, в якій вони були проведені), які відвідав 

практикант; 

- пропозиції щодо покращення організації освітнього процесу на факультеті, 

щодо оптимізації роботи кафедри, вдосконалення методики викладання 

юридичних дисциплін у вищій школі. 

 

Обов’язковим складником звіту є щоденник практики та індивідуальний 

план роботи на період практики, до якого мають бути включені всі види робіт 

(навчальна, методична, виховна, наукова), складений перед її початком. 
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Додаток 3 

 

Зразок оформлення титульної сторінки лекції 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

Кафедра ___________________________ 

 

 

 

 

ЛЕКЦІЯ 

з ________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

ТЕМА 

__________________________________________________________________ 
(номер і назва теми)                                             

 

Для студентів _________________ ______________________________ 
                                            (факультет, спеціальність, курс)  

 

 

 

 

 

 

Укладач: ______________________________ 
                              (ПІБ практиканта) 

 

 

Оцінка в балах: ___________ 

ПІБ керівника практики 

(загальне керівництво):_____________________ 

 

                                                                                 ______________________ 
                                                                                               (підпис) 

 

 

 

 

 

Кіропивницький 20_  
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Додаток 4 

 

Зразок оформлення тексту лекції 

 

Вид лекції:  

Дидактичні цілі: 

     - навчальні: 

     - розвиваючі: 

     - виховні:  

Міждисциплінарні зв’язки: 

 (дати перелік дисциплін, що передували вивченню цього курсу, і заклали підґрунтя для 

вивчення цієї теми, а також тих, які будуть вивчатися в майбутньому, і для яких матеріали даної 

лекції стануть базовими) 

Навчально-методичне забезпечення лекції: 

Наочність: (перелік наочних засобів, що планується застосувати: таблиці, схеми; 

презентації тощо) 

Технічні засоби навчання: (якщо планується використання) 

 

ПЛАН ЛЕКЦІЇ: 

1.  

2.  

3.  

Рекомендована література: 
(повна назва джерел із зазначенням сторінок, 

рекомендованих до опрацювання за цією темою) 

 

Далі викладається «ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ» 

відповідно до плану, орієнтуючись на викладену нижче структуру: 

Вступна частина (до 10 хв.): 

- привітання зі студентами, встановлення контакту з аудиторією; 

- повідомлення теми лекції, позитивна мотивування її вивчення; 

- визначення місця і ролі теми лекції в системі знань з відповідної 

дисципліни та в цілому в системі юридичних наук; 

- встановлення зв’язку з раніше вивченим матеріалом; 

- повідомлення плану лекції та характеристика рекомендованої літератури. 

Основна частина (до 60 хв.): 

- висвітлення питань за планом лекції; 

- встановлення логічного зв’язку між питаннями плану; 

- встановлення зворотних зв’язків з аудиторією; 

- встановлення міжпредметних зв’язків; 

- акцентуація уваги на основні категорії та поняття теми, їх визначення; 

- встановлення зв’язку теорії з практикою, навчання з життям та 

майбутньою професійною діяльністю студентів. 

Заключна частина (до 10 хв.): узагальнення та систематизація викладеного 

матеріалу. 
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Додаток 5 

 

Зразок оформлення титульної сторінки семінарського (практичного) заняття  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЦЕНТРАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА 

 

 

 

Кафедра _________________________________ 

 
 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

з ________________________________________________________ 
(назва навчальної дисципліни) 

 

ТЕМА 

_________________________________________________________________ 
(номер і назва теми) 

 

Для студентів _________________ ______________________________ 
                                                          (факультет, спеціальність, курс, група) 

 

 

 

 

 

Розробив: _____________________________ 
                                     (ПІБ практиканта) 

 

Оцінка в балах: ___________ 

ПІБ керівника практики 

(загальне керівництво):_____________________ 

 

                                                                                 ______________________ 
                                                                                               (підпис) 

 

 

 

 

 

Кропивницький 20_  
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   Додаток 6 

Зразок оформлення плану-конспекту  

семінарського (практичного) заняття  

 

Дата проведення: 

Місце проведення (факультет, аудиторія): 

Тривалість проведення: 

Академічна група: 

Дидактичні цілі: 

     - навчальні: 

     - розвиваючі: 

     - виховні:  

Міждисциплінарні зв’язки: 
(дати перелік дисциплін, що передували вивченню цього курсу, і заклали підґрунтя для  

вивчення цієї теми, а також тих, які будуть вивчатися в майбутньому, і для яких матеріали даної 

лекції стануть базовими) 

Навчально-методичне забезпечення: 

Наочність: (перелік наочних засобів, що планується застосувати: таблиці, схеми; 

презентації тощо) 

Технічні засоби навчання: (якщо планується використання) 

 

ПЛАН СЕМІНАРСЬКОГО (ПРАКТИЧНОГО) ЗАНЯТТЯ: 

1.  

2. 

3. 

Рекомендована література: 
(повна назва джерел із зазначенням сторінок, 

рекомендованих до опрацювання за цією темою) 
 

Далі викладається «ХІД ЗАНЯТТЯ» 

 відповідно до плану, орієнтуючись на викладену нижче структуру: 

Організаційна (вступна) частина (до 5-ти хв.): 

- привітання викладача із студентами; 

- виявлення відсутніх; 

- перевірка готовності (підготовленості) групи до заняття. 

Повідомлення теми, мотивація пізнавальної діяльності студентів (до 5-ти 

хв.): 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- позитивна мотивація (бесіда щодо значущості теми у професійній 

підготовці правника); 

- нагадування плану заняття (теоретичні та практичні завдання, запитання). 

Обговорення питань (до 60-ти хв.): відповідно до плану обговорюються 

питання семінару. 

Узагальнення та систематизація (до 5-ти хв.). 

Оцінювання навчальної діяльності студентів (1-2 хв.). 

Повідомлення наступних тем, питань, завдань (до 5-ти хв.).   
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Додаток 7 

 

Орієнтовна схема аналізу (самоаналізу) навчального заняття 

 

Вказати дату, факультет, спеціальність, групу, час проведення заняття. 

 

Зміст слід аналізувати за такими критеріями (параметрами):  

- наскільки зміст є науково обґрунтованим, чи відповідає сучасному 

розвитку науки;  

- наскільки зміст є значущим у системі професійної підготовки правника 

(наскільки зміст є професійно спрямованим). 

 

Методику проведення заняття слід аналізувати за такими критеріями 

(параметрами): 

- чи було оголошено тему і план заняття, рекомендовано літературу; 

- наскільки логічною є структура заняття; 

- наскільки доступно й аргументовано викладено/розглянуто матеріал, чи 

виокремлене головне у ньому; 

- чи було узагальнено та систематизовано матеріал, сформовано висновки; 

- які методи і технології використано, чи були вони доцільними й 

ефективними у досягненні цілей заняття;  

- чи використовувалися прийоми активізації пізнавальної діяльності 

студентів, зокрема постановка проблемних та логічних запитань (завдань); 

- чи встановлювалися внутрішньодисциплінарні і міждисциплінарні зв’язки. 

  

Майстерність/особливості викладача/лектора можливо проаналізувати за 

такими критеріями (показниками): 

- наскільки вільно володіє навчальним матеріалом (вільно, читає з 

конспекту); 

- наскільки якісною є мовлення (правильна мова, дикція, емоційність 

викладу тощо); 

- чи використовує прийоми підтримки уваги (цікаві приклади, жарти, 

риторичні питання, зміни темпу викладу) 

- використання прийомів підтримки уваги (цікаві приклади, жарти, 

риторичні питання) тощо.  

 

Результати заняття – за такими критеріями (показниками):       

- ступінь досягнення цілей заняття; 

- інформативність (інформативна цінність). 

 


	ЗК 1. Здатність до абстрактного, логічного, критичного мислення, аналізу та синтезу, узагальнення та систематизації.
	ЗК 2. Здатність до пошуку інформації з різних джерел, її оброблення та використання.
	ЗК 3. Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами усно та письмово.
	ЗК 4. Здатність генерувати ідеї, формувати обґрунтовані судження, здійснювати вибір, приймати неупереджені й умотивовані рішення, брати участь в аргументованій дискусії.
	ЗК 5. Здатність працювати в команді, спільно вирішувати складні завдання, брати на себе відповідальність, організовувати роботу інших, лідерські навички.
	ЗК 6. Здатність планувати та організовувати діяльність, розподіляти час, розуміти важливість дедлайнів, працювати самостійно, автономно, дисципліновано, відповідально, безпечно.
	ЗК 7. Здатність адаптуватися та діяти в різних/нових ситуаціях, бути стресостійким, самокритичним, визнавати й виправляти власні помилки.
	ЗК 8. Здатність до безперервного саморозвитку та самовдосконалення в особистісній та професійній сферах.
	3) Спеціальні (фахові) (СК):
	СК 4. Здатність проводити аналіз та інтерпретувати наявні наукові результати з подальшим використанням для вирішення завдань наукового дослідження, у професійній діяльності.
	СК 5. Здатність використовувати набуті теоретичні знання про наукові теорії, концепції та доктрини, а також практичні уміння і навички при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.
	СК 6. Здатність використовувати міжнародні та вітчизняні нормативно-правові акти, судову практику, прецедентну практику ЄСПЛ у процесі проведення наукового дослідження, у професійній діяльності.
	СК 8. Здатність дотримуватися вимог академічної та професійної доброчесності.
	СК 9. Здатність комунікувати з питань, що складають сферу наукових та експертних знань, з колегами, широкою науковою спільнотою, суспільством.
	СК 11. Здатність організовувати/забезпечувати викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.
	ПРН 7. Проводити аналіз нормативно-правових актів, надавати рекомендації щодо їх удосконалення, розробляти проекти нормативно-правових актів при проведенні наукового дослідження, у професійній діяльності.
	ПРН 12. Знати та доцільно/професійно використовувати категоріально-понятійний апарат сучасної юридичної науки.
	ПРН 13. Брати участь у науковій дискусії, використовувати глибокі знання про предмет дослідження, а також міждисциплінарні знання, для належного обґрунтування й переконливого аргументування власної наукової позиції.
	ПРН 14. Організовувати викладання юридичних дисциплін у різних формах – проводити лекційні, семінарські/практичні заняття, консультації.
	ПРН 15. Використовувати методи проблемного навчання, інтерактивні, проектні, інформаційно-комунікативні технології для ефективної організації викладання юридичних дисциплін у закладах вищої освіти.
	ПРН 16. Застосовувати різні/доцільні форми й методи контролю навчальних досягнень здобувачів вищої освіти з юридичних дисциплін (усне опитування, тестування, контрольні роботи, есе тощо).
	ПРН 17. Критично оцінювати особисті досягнення у науковій, професійній, педагогічній діяльності, рефлексувати та використовувати відповідні результати для подальшого самовдосконалення й розвитку.
	ПРН 18. Відповідально працювати у складі колективу науковців (вітчизняних, зарубіжних), формуючи власний внесок у виконання спільного проекту, завдання.
	ПРН 19. Виконувати вимоги академічної та професійної доброчесності.
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