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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів 

(ECTS) – 12 

Галузь знань 

01 Освіта/Педагогіка 
Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальність  

014 «Середня освіта 

(Природничі науки) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 4 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
            (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 360 
 

4-й 

Лекцій 

Кількість тижнів – 8 

 

Другий 

(магістерський) рівень 

вищої освіти  

0 год. 

Практичні, семінарські 

0 год. 

Лабораторні 

0 год. 

Самостійна робота 

360 год. 

 

Вид контролю: 4-й 

семестр – 

диференційований залік 
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2. Мета та завдання практики 

2.1. Метою педагогічної практики є практична підготовка здобувачів вищої освіти з 

набуття компетентностей, визначених ОПП, якою передбачено формування таких 

компетентностей:  

Інтегральна – здатність розв’язувати складні задачі та практичні проблеми в галузі 

природничої освіти, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах неповної 

інформації та суперечливих вимог, що передбачає проведення досліджень та здійснення 

інноваційної діяльності в освіті, характеризується комплексністю та невизначеністю 

педагогічних умов та вимог організації освітнього процесу в загальноосвітній школі; 

Загальні:  

 Здатність до аналізу та синтезу на основі логічних аргументів та перевірених 

фактів, гармонійного поєднання знань з природничих наук, методики їх викладання, а також 

умінь і навичок (культури) педагогічного спілкування;  

 Здатність до теоретичного, методологічного використання теоретичних основ 

професійної діяльності до планування та виконання освітньої діяльність та наукового 

дослідження, в тому числі здійснювати управління освітньою діяльністю; 

 Здатність до формування наукового світогляду, розвитку людського буття, 

суспільства і природи, духовної культури; 

 Здатність до прояву гнучкого мислення, до прийняття рішень у складних і 

непередбачуваних умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування; 

 Здатність застосовувати природничі знання, уміння та компетентності в широкому 

діапазоні можливих місць роботи та повсякденному житті; 

 Емоційно-вольові якості: впевненість у власних силах, самодисципліна, 

наполегливість у досягненні поставленої мети в професійній діяльності, вміння приймати 

рішення, вияв вольових зусиль у розв’язанні освітніх і наукових проблем; ініціативність, 

сміливість, принциповість в розробленні та здійсненні освітніх і наукових проектів; 

 Здатність виконувати лабораторні дослідження в групі під керівництвом лідера, 

навички, що демонструють здатність до врахування строгих вимог дисципліни, планування 

та управління часом; 

 Здатність до ефективної комунікації, володіння технологіями усного і писемного 

спілкування на різних мовах, зокрема й комп’ютерних технологій, уміння спілкуватися через 

Internet, здатність спілкуватися в провідних професійних журналах як українською, так і 

іноземною мовами; 

 Здатність спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня інших галузей 

знань, володіння інформаційними технологіями і критичним ставленням до соціальної 

інформації, яка поширюється засобами масової інформації; 

 Здатність працювати в культурному середовищі для забезпечення успішної 

взаємодії у сфері науки та освіти 

 Здатність дотримуватись етичних принципів як з погляду професійної 

доброчесності, так і з погляду розуміння можливого впливу досягнень природничих наук на 

соціальну сферу; 

 Здатність до постійного підвищення свого освітнього рівня, потреба в актуалізації і 

реалізації власного потенціалу, здатність самостійно здобувати знання й розвивати уміння, 

здатність до саморозвитку; 

 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації, діагностування власних станів та 

почуттів для забезпечення ефективної та безпечної діяльності; 
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 Здатність виконувати професійну діяльність у відповідності до стандартів якості, 

вміння управляти комплексними діями або проектами; 

 Готовність і здатність до самостійного виконання професійних дій, здатність 

генерувати нові ідеї (креативність), оцінювати результати своєї праці; 

Фахові 

Знання: 

 та соціальних об'єктів та процесів, розуміння складності об’єктів та процесів, їх 

різноманіття, взаємодію та умови існування для розв’язання педагогічних наук; 

 Глибоке знання викладацьких/навчальних та оцінювальних стратегій і розуміння їх 

теоретичних основ; 

 Знання теоретичних основ побудови та розвитку сучасних освітньо-наукових 

середовищ, розуміння їх властивостей та особливостей реалізації в закладах загальної 

середньої освіти; 

 Глибоке знання загальних питань методики навчання інтегрованого курсу 

«Природничі науки» старшої профільної школи, методики навчання та окремих тем 

шкільного курсу фізики, хімії, біології старшої профільної школи; 

 Знання сучасних психолого-педагогічних теорій (пізнавальних процесів, 

підвищення якості знань, контекстного, розвивального,  узгоджувального) навчання, теорії 

інтеграції освіти та міждисциплінарних зв’язків, традиційних та інноваційних технологій 

навчання, актуальних проблем розвитку педагогіки та методики навчання природничих наук, 

фізики, хімії, біології; 

 Знання методології провадження освітньої діяльності: особистісно зорієнтованого, 

діяльнісного, компететнісного, теоретичного моделювання, задачного підходу, методичних 

основ навчального фізичного та хімічного експерименту в старшій школі, техніки і методики 

шкільних експериментів з фізики, хімії, біології. 

Уміння та здатності: 

 Уміння працювати з інформацією і знаннями з природничих наук та їх теоретичних 

основ для розв’язання освітніх проблем; 

 Здатність робити та обґрунтовувати наукові висновки, давати професійні 

рекомендації, застосовувати знання для розв’язання сучасних задач теорії та методики 

навчання природничих наук та освоєння сучасних напрямів розвитку дидактики фізики, хімії 

та біології; 

 Здатність використовувати комп’ютерні засоби (інформаційних пакети, прикладне 

програмне забезпечення тощо) для провадження ефективної методичної діяльності в 

освітньому процесі закладів загальної середньої освіти; 

 Уміння аналізувати спосіб життя особи та його вплив на здоров’я, створювати 

рекомендації щодо раціоналізації здорового способу життя, розробляти 

здоров’язбережувальні програми, добирати адекватні методи й засоби оздоровлення, 

реалізовувати  відповідні вміння в освітньому процесі закладів освіти; 

 Здатність здійснювати реалізацію виховних функцій навчання фізики, хімії, 

біології, інтегрованого курсу «Природничі науки» на уроках і в позакласній роботі, 

виконувати педагогічний супровід процесів соціалізації учнів та формування їхньої 

культури; 

 Здатність планувати та передбачувати результати оздоровчо-реабілітаційної та 

рекреаційної роботи в закладах загальної середньої і позашкільної освіти учнівської молоді. 

Комунікація: 

 Володіння основами професійної мовленнєвої культури в процесі педагогічної 

діяльності, використання сучасного наукового природничого мовлення у навчанні природничих 

наук в старшій школі; 
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 Здатність пояснити фахівцям і не фахівцям стратегію сталого розвитку людства і 

шляхи вирішення його глобальних проблем на основі глибокого розуміння сучасних 

проблем природничих наук; 

 Здатність до спільного вирішення освітніх проблем у різних контекстах 

професійної діяльності; 

 Володіння українською мовою на високому рівні та розвиток навичок спілкування 

іноземною мовою; 

 Уміння ставити запитання та проводити дискусію. 

Автономія і відповідальність: 

 Здатність осмислювати відповідні освітнім заходам цінності; 

 Здатність до критичного аналізу, діагностики й корекції власної педагогічної 

діяльності, оцінки педагогічного досвіду, рефлексії та самоорганізації професійної 

діяльності; 

 Здатність планувати та передбачувати результати оздоровчо-реабілітаційної та 

рекреаційної роботи в закладах загальної середньої  і позашкільної освіти учнівської молоді; 

 Здатність бути наставником молодших колег у вдосконаленні педагогічної 

майстерності; 

 Здатність до розвитку етичної свідомості та самосвідомості, розуміння етичних та 

екологічних проблем природничих наук. 

- у процесі організації практичної підготовки студентів орієнтуватись, перш за все, на 

кінцевий результат, визначаючи основні його цілі, – дидактичну, розвивальну і виховну для 

забезпечення діагностично поставленої мети, а також, враховуючи можливість управлінням 

цим процесом; 

- удосконалення й поглиблення професійної компетентності з формування 

практичного досвіду виявлення здатності через: педагогічні вміння проведення навчальних 

занять, виховних заходів у закладах освіти з провадження освітньої діяльності щодо здобуття 

учнями повної загальної середньої освіти, вміння використання різноманітних технологій та 

методики викладання шкільного курсу фізики, хімії, біології та інтегрованого курсу 

природничих наук старшої профільної школи, застосування новітніх науково-технічних 

досягнень на різних рівнях його вивчення та здійснення виховання учнів; продовжити 

ознайомлення з системою виховної діяльності загальноосвітнього навчального закладу, 

розвинути уміння проведення різноманітних форм виховної роботи. 

- формування та розвиток у здобувачів вищої освіти професійних умінь приймати 

самостійні рішення в конкретних умовах роботи з набуття студентами навичок самостійної 

практичної діяльності з напрямку своєї майбутньої професії; 

- підготовка студентів до атестації та збір матеріалів до виконання дипломної 

(кваліфікаційної) роботи; 

- оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в 

галузі їх майбутньої спеціальності; 

- виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

використовувати в практичній діяльності для підтримання власної конкурентоспроможності 

на сучасному ринку праці. 

2.2. Основними завданнями виробничої (педагогічної практики у школі) є:  

- набуття студентами професійних якостей майбутнього фахівця, виховання поваги до 

обраної професії, розвиток і вдосконалення застосування та поглиблення теоретичних знань, 
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отриманих у процесі навчання за ОПП з досягнення інтеграції знань з природничих, 

психолого-педагогічних й спеціальних дисциплін; 

- залучення студентів до безпосередньої практичної діяльності, формування у них 

професійних умінь і навичок, необхідних для подальшої успішної трудової діяльності в 

закладах освіти з провадження освітньої діяльності щодо здобуття учнями повної загальної 

середньої освіти на рівні профільної середньої освіти через ознайомлення зі структурою й 

особливостями функціонування закладів освіти, ознайомлення з педагогічним досвідом 

учителів з викладання інтегрованих курсів «Природничі науки», фізики, хімії, біології, 

класного керівництва тощо; 

- закріплення зв’язку теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, з 

практикою через удосконалення й поглиблення знань і вмінь з природничих наук, фізики, 

оволодіння методикою викладання шкільних курсів природничі науки, фізики, хімії, біології 

старшої профільної школи; 

- вироблення у студентів творчого дослідницького підходу до майбутньої професійної 

діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів своєї праці та самоосвіти з формування 

професійно-педагогічних умінь вчителя природничих предметів (хімії, фізики, біології), 

уміння проводити уроки з використанням сучасних методів і прийомів навчально-

пізнавальної діяльності в класах старшої профільної школи; 

- ознайомлення з роботою класного керівника, організація та проведення виховної 

роботи в закріпленому класі; вивчення класного колективу (10-11 кл.), оволодіння 

методиками вивчення класного колективу; проведення профорієнтаційної роботи тощо. 

Згідно з вимогами ОПП студенти повинні: 

знати:  

- предмет, зміст, основні функції та завдання методики навчання фізики, хімії, біології 

та інтегрованих курсів «Природничі науки» старшої профільної школи у системі закладів 

освіти України;  

- структуру та зміст шкільного курсу фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів 

«Природничі науки» старшої профільної школи, підручники з відповідних предметних 

курсів;  

- структуру та класифікацію методів навчання фізики, хімії, біології та інтегрованих 

курсів «Природничі науки» старшої профільної школи;  

- способи активізації пізнавальної діяльності учнів при вивченні фізики, хімії, біології 

та інтегрованих курсів «Природничі науки» старшої профільної школи;  

- структуру навчального експерименту з фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів 

«Природничі науки» старшої профільної школи;  

- види та призначення демонстраційних приладів і установок, методичні і технічні 

вимоги до демонстрацій;  

- структуру, функції та класифікацію задач з фізики, хімії, біології та інтегрованих 

курсів «Природничі науки» старшої профільної школи, основні методи, способи та прийоми 

розв’язування задач різних типів;  

- типи і структуру уроків з курсів фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів 

«Природничі науки» старшої профільної школи, основні вимоги до уроку, тенденції 

розвитку і вдосконалення уроку на засадах сучасних технологій навчання;  
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- призначення і правила експлуатації основного обладнання з фізики, хімії, біології 

старшої школи;  

- дидактичні вимоги до методики і техніки постановки демонстраційних дослідів, 

фронтальних лабораторних робіт, лабораторних практикумів і експериментальних завдань;  

- правила техніки безпеки під час проведення всіх видів навчального експерименту;  

- систему виховної роботи в закладах освіти з провадження освітньої діяльності щодо 

здобуття учнями повної загальної середньої освіти на рівні профільної середньої освіти, 

методику проведення виховних заходів, роботу з неупорядкованими сім’ями та соціально 

незахищеними категоріями сімей;  

- планування роботи класного керівника в старшій профільній школі, особливості 

формування класного колективу в старшій школі, методику вивчення класного колективу, 

- систему профорієнтації зі старшокласниками, методи і форми такої роботи, сутність 

і прийоми педагогічної майстерності вчителя зі старшокласниками сім’ями і реалізації 

виховних завдань, 

уміти:  

- складати плани-конспекти окремих уроків та серії уроків за темою на початковому 

або середньому ступені навчання; визначати конкретні цілі, завдання та етапи кожного 

уроку;  

- обирати ефективні прийоми досягнення поставлених цілей на кожному етапі уроку;  

- визначати типи завдань та послідовність їх виконання з урахуванням труднощів 

навчального матеріалу і рівнем підготовленості учнів;  

- складати план і сценарій позакласного заходу з фізики, хімії, біології та інтегрованих 

курсів «Природничі науки» старшої профільної школи;  

- визначати об’єкти контролю навчальної діяльності учнів з урахуванням 

сформованості навичок і вмінь, добирати відповідні їм методичні прийоми;  

- забезпечувати навчальну діяльність учнів відповідно до плану уроку; вносити 

методично виправдані корективи в плани уроків з урахуванням умов навчання;  

- раціонально поєднувати колективні (фронтальні, групові, парні) та індивідуальні 

форми роботи з урахуванням особливостей кожної з них та етапу навчання;  

- цілеспрямовано використовувати традиційні наочні посібники та методично 

грамотно застосовувати комп’ютерні засоби навчання;  

- здійснювати різноманітні прийоми активізації розумової діяльності учнів залежно 

від їхніх вікових особливостей;  

- проводити позакласний захід з фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів 

«Природничі науки» старшої профільної школи за складеним планом і сценарієм;  

- реалізовувати загальноосвітній, розвиваючий та виховний потенціал змістового 

матеріалу уроку;  

- формувати і розвивати на матеріалі фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів 

«Природничі науки» старшої профільної школи інтелектуальну та емоційну сфери 

особистості учня, його пізнавальні інтереси;  

- вирішувати засобами навчання фізики, хімії та біології завдання морального, 

культурного, естетичного, гуманістичного виховання учнів;  
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- проводити спостереження та аналіз відвіданих уроків з опорою на схему або 

цілеспрямовані завдання та серії уроків з теоретичним обґрунтуванням різних аспектів 

освітньої діяльності;  

- спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід учителів, студентів-практикантів, 

переносячи ефективні прийоми і форми у практику своєї роботи;  

- планувати та здійснювати позакласну виховну роботу в якості класного керівника: 

аналізувати і складати план роботи класного керівника, розробляти сценарії виховних 

заходів для старшокласників, вивчати досвід виховної і методичної роботи закладу освіти, 

володіти методиками вивчення класного колективу та складати характеристику класу, 

виділяти прийоми педагогічної майстерності вчителя на уроці, проводити профорієнтаційні 

заходи з учнями старших класів, вести щоденник педагогічної практики, аналізувати 

протоколи методичних об’єднань учителів і класних керівників. 

2. Структура практичної підготовки 

Види та обсяги, терміни проведення практик за спеціальністю 014 «Середня освіта 

(Природничі науки)» на другому (магістерському) рівні вищої освіти визначаються освітньо-

професійною програмою «Середня освіта (Природничі науки)» підготовки здобувачів вищої 

освіти та відображаються в навчальних планах і графіках освітнього процесу відповідної 

спеціальності, рівня та форми здобуття вищої освіти. 

Навчальним планом підготовки магістрів за спеціальністю 014 «Середня освіта 

(Природничі науки)» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» ОПП «Середня освіта (Природничі 

науки)» денної форми здобуття освіти з терміном підготовки 1 рік 10 місяців передбачено 

проведення двох видів практик: 

Курс 
Вид 

практики 
Назва практики Семестр 
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2 Виробнича Педагогічна в 

школі 
4 8 360/12 

Диференційований 

залік 

Примітки:  

- для виробничої педагогічної практики у школі робоча програма практики 

розробляється і затверджується кафедрою природничих наук та методики їхнього навчання, 

якою призначаються керівник і методисти практики та здійснюється розподіл за базами 

практик. Бази практики закріплюються спеціальним наказом університету на підставі 

договору з Управлінням освіти міської ради м. Кропивницького, або за клопотаннями 

закладів освіти Кіровоградської області або інших областей. Пропозиції щодо цього 

вносяться деканами факультету та завідуючим педпрактикою ЦДПУ ім. В. Винниченка.  

3. Специфічні особливості організації та проведення практики 

Особливості організації та проведення практичної діяльності студента-практиканта як 

учителя природничих наук, фізики, хімії, біології старшої школи під час виробничої 

(педагогічної практики у школі) виявляються в таких видах практичної діяльності: 



 10 

організаційна робота, навчально-методична робота, науково-дослідна робота за 

відповідними змістовими модулями: 

Модуль 1: Організаційний  

- Настановча конференція на природничо-географічному факультеті. Ознайомлення із 

змістом та завданнями в період практики. Консультації керівників практики та групових 

методистів.  

- Ознайомлення з навчальним закладом. Ознайомлення із завданнями і основними 

напрямками роботи навчального закладу на сучасному етапі. Закріплення студентів за 

вчителями природничих наук/фізики/хімії/біології, розподіл по класах.  

- Ознайомлення зі шкільною документацією, планами освітньої та виховної роботи 

школи. Вивчення та аналіз шкільної документації. роботи гуртків та спортивних секцій, 

шкільними традиціями.  

- Вивчення та аналіз класної документації. Ознайомлення зі змістом та структурою 

класного журналу, особистих справ учнів, щоденників учнів, розкладом уроків/занять.  

- Складання індивідуального плану роботи на період практики. Ознайомлення з 

навчальними програмами, календарними планами з природничих наук/фізики/хімії/біології, з 

планом виховної роботи класного керівника.  

- Вивчення особового складу обраного класу, рівня успішності учня, результатів 

тестування щодо профорієнтації старшокласників.  

- Ведення щоденника педагогічної практики. Накопичення матеріалу і його 

узагальнення для написання психолого-педагогічної характеристики класу (спостереження, 

анкетування, вивчення продуктів діяльності, співбесіди). Написання психолого-педагогічної 

характеристики класу.  

- Підведення підсумків педагогічної практики. Оформлення звітної документації. 

Підсумкова конференція.  

Модуль 2: Методичний  

- Ознайомлення з особливостями викладання фізики, хімії, біології та інтегрованих 

курсів «Природничі науки» за програмами старшої профільної школи у закладі освіти. 

Ознайомлення з наявними в кабінеті наочними посібниками, обладнанням, сучасними 

інформаційними засобами навчання, програмним забезпеченням.  

- Ознайомлення і вивчення методичної систем роботи вчителя фізики, хімії, біології, 

природничих наук, науково-методичними проблемами, над якими працюють вчителі. 

Відвідування і аналіз різних типів уроків, форм перевірки знань учнів, методів і форм подачі 

матеріалу, застосування наочності і її ефективності. 

- Планування та відвідування уроків учителів-предметників у закріплених класах. 

Аналіз відвідуваних уроків учителів-предметників у закріплених класах.  

- Вивчення досвіду роботи вчителів природничих наук, фізики, хімії, біології та 

кращих вчителів школи. Відвідування уроків досвідчених вчителів школи. Бесіда з 

вчителями про досвід їхньої роботи.  

- Вивчення педагогічного досвіду вчителів природничих наук/фізики/хімії/біології 

щодо підготовки старшокласників до зовнішнього незалежного оцінювання з фізики, хімії та 

біології.  
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- Ознайомлення з портфоліо вчителів, їхніми блогами. Відвідування засідань 

методичних об’єднань учителів. Ознайомлення з досвідом роботи вчителів з обдарованими 

учнями, підготовкою до олімпіад, конкурсів МАН. 

- Ознайомлення з науково-методичною літературою з питань інноваційних технологій 

при викладанні природничих наук, фізики, хімії, біології. Участь у засіданнях методичних 

об’єднань з питань удосконалення освітньої діяльності та виховної роботи школи. 

- Виконання науково-методичних та психолого-педагогічних досліджень, 

накопичення емпіричного матеріалу для доповідей, наукових публікацій та кваліфікаційних 

робіт. 

- Збирання, узагальнення та систематизація практичного матеріалу для написання 

методичного розділу магістерської роботи студентом-практикантом. Вивчення і 

узагальнення науково-теоретичного матеріалу за темою магістерської роботи з теорії та 

методики навчання природничих наук (фізики, хімії, біології). Підготовка та виконання 

педагогічного експерименту за такими етапами: констатувальний (діагностування стану 

розробленості проблеми дослідження шляхом спостереження, анкетування, співбесіди з 

учнями та інше і узагальнення накопиченого матеріалу); пошукувальний (виконання завдань 

дослідження у контрольних і експериментальних класах шляхом упровадження та апробацію 

методичних матеріалів); формувальний (перевірка ефективності застосування інновацій) та 

завершальний (аналіз й узагальнення результатів дослідження) етапи.  

Модуль 3: Фаховий 

- Планування та підготовка студентів разом з методистом з фізики/хімії/біології і 

вчителем природничих наук/фізики/хімії/біології до проведення пробних уроків. Вивчення 

тематичних планів роботи вчителя природничих наук/фізики/хімії/біології в даному класі, 

ознайомлення з розділами шкільної програми, які вивчаються під час проходження практики, 

з змістом учбового матеріалу у підручнику, розробка планів-конспектів пробних уроків з 

природничих наук/фізики/хімії/біології.  

- Проведення студентами пробних уроків. Науково-методичний аналіз проведених 

пробних уроків.  

- Планування та підготовка студентів разом з методистом з фізики/хімії/біології і 

вчителем природничих наук/фізики/хімії/біології до проведення залікових уроків. 

Розроблення планів-конспектів залікових уроків з природничих наук/фізики/хімії/біології.  

- Проведення студентами залікових уроків. Науково-методичний аналіз проведених 

залікових уроків з природничих наук/фізики/хімії/біології.  

- Планування та підготовка студентів разом з методистом з фізики/хімії/біології і 

вчителем природничих наук/фізики/хімії/біології до проведення позакласного освітнього 

виховного заходу з природничих наук/фізики/хімії/біології. Розроблення плану-конспекта 

позакласного освітнього виховного заходу.  

- Проведення студентами позакласного освітнього виховного заходу з природничих 

наук/фізики/хімії/біології. Аналіз та обговорення проведених позакласних освітніх виховних 

заходів. 

Модуль 4: Виховний  

- Ознайомлення з системою виховної роботи навчального закладу. Аналіз плану 

виховної роботи школи.  

- Ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника. Аналіз плану виховної 

роботи класного керівника.  
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- Планування та підготовка студентів разом з методистом і класним керівником до 

проведення пробних класних виховних заходів. Розробка плану-конспекта пробних класних 

виховних заходів.  

- Проведення студентами пробних класних виховних заходів. Аналіз та обговорення 

проведених пробних класних виховних заходів.  

- Планування та підготовка студентів разом з методистом і класним керівником до 

проведення залікового класного виховного заходу. Розробка плану-конспекта залікового 

класного виховного заходу.  

- Проведення студентами залікового класного виховного заходу. Аналіз та 

обговорення проведених залікових класних виховних заходів.  

- Ознайомлення з шкільним самоврядуванням. Розроблення пропозицій щодо 

залучення старшокласників до виховної роботи в закладі освіти. волонтерським рухом.  

- Розробка методичних рекомендацій для роботи з неупорядкованими сім’ями на 

основі бесід з шкільним психологом.  

- Планування та підготовка матеріалів до виступу на класних батьківських зборах. 

Розробка плану-конспекту доповіді на класних батьківських зборах.  

- Проведення класних батьківських зборів. Аналіз та обговорення проведених класних 

батьківських зборів.  

- Планування та підготовка матеріалів з професійної орієнтації учнів. 

- Проведення заходу з професійної орієнтації учнів. (Проведення профорієнтаційного 

заходу з презентацією «Мій факультет – моя гордість». Бесіда, екскурсія до університету, 

розповідь про професію вчителя). 

4. ОЦІНЮВАННЯ 

Особливості контролю та оцінювання 

Розподіл студентів на практику здійснює завідувач педагогічної практики 

університету. Підставою для розподілу студентів на практику є доповідні керівників 

практики від кафедр, що подаються завідувачу педагогічної практики університету не 

пізніше, ніж за 10 днів до початку практики. 

Студент організовує свою діяльність відповідно до вимог Статуту Університету, 

виконує правила внутрішнього розпорядку закладу освіти, розпорядження адміністрації і 

керівників практики у частині здійснення завдань практики. 

Не пізніше ніж за 2 тижні після закінчення практики проводять підсумкову 

конференцію з практики на природничо-географічному факультеті з метою аналізу і 

узагальнення результатів практики. 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. Для узагальнення матеріалів, зібраних під час практики і 

підготовки звіту, студентам в кінці практики відводиться 2-3 дні. На захист практики студент 

має представити весь пакет документів, передбачених робочою програмою практики 

(щоденник практики, результати виконання індивідуального завдання, конспект залікових 

уроків, письмовий звіт про проходження практики тощо). 

Перелік звітної документації: 

 Звіт про проведену роботу (груповому методисту). 
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 Індивідуальний план роботи. 

 Конспекти різних уроків з фаху (фізики – не менше 5, хімії – не менше 5, біології – 

не менше 5, з інтегрованого курсу «Природничі науки» – не менше 3). Конспект повинен 

бути затверджений методистом та мати оцінку від вчителя. 

 Конспект позакласного заходу з фаху. Конспект повинен бути затверджений 

методистом. 

 Конспект профорієнтаційного заходу з фаху. Конспект повинен бути затверджений 

методистом. 

 Аналіз відвіданого уроку. 

 Самоаналіз уроку. 

 Наочні посібники або прилади, виготовлені за період практики. 

 Результати виконання педагогічного експерименту згідно індивідуального завдання 

науково-педагогічного дослідження. 

 Витяг з протоколу засідання педагогічної ради школи про результати проходження 

практики (груповому методисту). 

 Журнал обліку роботи студентів-практикантів в школі (груповому методисту). 

Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) при комісії, яка 

призначається розпорядженням завідувача кафедри. Диференційована оцінка з практики 

враховується нарівно з іншими оцінками, які характеризують успішність студента. 

Залік/диференційований залік за практику виставляється на підставі таких даних: 

- оцінки результатів роботи, даної у відгуку керівника практики від бази практики; 

- особистого спостереження керівника практики від кафедри за студентом під час 

практики;  

- оцінки за оформлення звіту і щоденника;  

- презентації студентом результатів проходження практики під час захисту звіту; 

- відповідей на запитання членів комісії з захисту звітів з практики. 

Результат заліку (кількість балів) за практику за 100-бальною шкалою, національною 

шкалою, та шкалою ЄКТС заноситься в заліково-екзаменаційну відомість, в залікову книжку 

студента за підписом керівника практики від кафедри (членів комісії). 

5. Розподіл балів, які отримують студенти 
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Оцінювання кінцевого результату у випадку підсумкової форми контролю – „залік” 

Якщо студент набрав хоча 60 балів він одержує підсумкову оцінку автоматично. 

Студенти, які на час закінчення теоретичного курсу навчання не набрали рейтингу 60 балів 

добирають необхідну кількість балів за рахунок написання рефератів, або перескладання 

колоквіуму, захисту домашніх та/або індивідуальних завдань, модульних контрольних робіт 

тощо. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для диференційованого заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 

У випадку невиконання обов’язків студент на підставі доповідної записки керівника 

практики може бути відсторонений від проходження практики або його робота може бути 

визнана незадовільною. У цьому випадку рішенням деканату може бути призначене 

повторне проходження практики без відриву від навчальних занять в університеті. Студент, 

який після повторного проходження практики отримав негативну оцінку (F, Fx), 

відраховується з університету. 

Студенти, які не пройшли практику або частину практики з поважних причин, мають 

право на її продовження без відриву від навчання. 

Студенти, які не пройшли практику без поважних причин або отримали незадовільну 

оцінку, наказом ректора відраховуються з Університету. 

Усі матеріали педагогічної практики зберігаються на фаховій кафедрі протягом 1 

року, а щоденники практики, звіти студентів-практикантів, витяги з протоколів засідань 

педагогічних рад закладів освіти (протоколів засідань фахових кафедр) щодо оцінювання 

роботи студентів, зберігаються протягом 3 років. 

6. Рекомендована література 

1. Ахметов М. А. Стратегии успешного изучения химии в школе. М. : Дрофа, 2010. 95 с. 

2. Блажко О. А.  Методика навчання хімії у старшій профільній школі: курс лекцій: 

навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних 

закладів. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. 163 с. 

3. Блажко О. А. Загальна методика навчання хімії: навч. посіб. для студ. хім. спец. вищих 

пед. навч. закл. Вінниця : Едельвейс і К, 2008. 241 с.  

4. Блажко О. А. Загальна методика навчання хімії: навч. посіб. для студ. хім. спец. вищих 

пед. навч. закл. 2-ге вид. Вінниця : Планер, 2012. 241 с.  

5. Блажко О. А. Методика навчання хімії у старшій профільній школі: курс лекцій: 

навчальний посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних 

закладів. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2014. 163 с. : 

http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGPU_PRINT&P21DBN=VGPU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGPU_PRINT&P21DBN=VGPU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGPU_PRINT&P21DBN=VGPU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.e-catalog.name/x/x/x?LNG=&Z21ID=&I21DBN=VGPU_PRINT&P21DBN=VGPU&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B6%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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6. Блажко О. А. Підготовка майбутніх учителів до профільного навчання хімії учнів 

загальноосвітніх закладів: теоретико-методичні засади: монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 

2018. 327 с.  

7. Державний стандарт базової і повної середньої освіти [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України : Офіційний веб-портал ; Кабінет Міністрів України ; Постанова, Стандарт, 

План [...] від 23.11.2011 № 1392. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-

2011-%D0%BF. – Редакція від 21.08.2013. 

8. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. 2-ге видання доповнене. – К. 

Академвидання, 2012. – 352 с. 

9. Збірник практико-орієнторваних завдань із предметів природничо-математичного 

циклу : методичний посібник / за редакцією А.І. Довганя, О.В. Часнікової. – Біла Церква : 

КНЗ КОР «Киівський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» – 2018. 

– 64 c. (Серія «Нова українська школа. Оновлена базова середня освіта»). – Режим доступу: 

https://ele.zp.ua/sites/nature/%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%

87%d0%bdi-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80i%d0%b0%d0%bb%d0%b8/ 

10. Іваха Т. С., Блажко О. А. Тестові завдання з методики навчання хімії: навчальний 

посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. 

Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Вінницький держ. пед. ун-т ім. М. М. Коцюбинського. 

Київ ; Вінниця : Планер, 2009. 123 с. 

11. Іваха Т.С., Блажко О. А. Тестові завдання з методики навчання хімії: Навчальний 

посібник для студентів хімічних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів. 

Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер, 2009 

12. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід : [метод. посіб.] / авто-уклад. 

О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. – К. : А.П.Н. 2007. – 136 с. 

13. Квас В. М., Форостовька Т. О. Методичні рекомендації до організації самостійної 

роботи студентів з методики викладання хімії. Навчально-методичний посібник. Кіровоград: 

«Поліграфія», 2012. 101 c. 

14. Концепція нової української школи [Електронний ресурс] / Міністерство освіти і науки 

України : Нова українська школа. – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/ 

education/zagalna-serednya/ ua-sch-2016/ konczepcziya.html 

15. Космодемьянская С. С., Гильманшина С. И. Методика обучения химии: учебное 

пособие. Казань: ТГГПУ, 2011. 136 с. 

16. Максимов О. С. Методика викладання хімії у вищих навчальних закладах: Підруч. для 

студентів хім. спеціальностей вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації. – 

Мелітополь, 2014. 91с.  

17. Максимов О.С. Методика викладання хімії: Практикум: Навч. посіб. К.: Вища школа, 

2004. 167с. 

18. Марцинко О. Е. Методика викладання хімії: методичні вказівки та завдання для 

самостійної роботи / под. ред. проф. І. Й. Сейфулліної. Одеса: «Одеський національний 

університет імені І. І. Мечникова», 2015. 60 с. 

19. Матвеева Э. Ф. Методика преподавания химии (инновационный курс) : учебно-

методическое пособие. Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2015. 

208 с. 

20. Методика навчання природознавства в старшій школі: методичний посібник / [К.Ж. Гуз, 

О.С. Гринюк, В.Р. Ільченко та ін.].— К.: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 192 с. 

http://lib.iitta.gov.ua/712646/1/18_12_Nature_High_School_70x100_1-16_192.pdf 
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