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ВСТУП 

 

У вищих навчальних закладах навчальний процес – це система 

організаційних і дидактичних заходів, спрямованих на реалізацію змісту освіти 

на певному освітньому або кваліфікаційному рівні відповідно до державних 

стандартів освіти. Суттєве місце відведено організації педагогічної діяльності, 

пошуку найефективніших форм і методів навчання, розробленню оптимальних 

навчальних програм, пошуку шляхів інтенсифікації навчальної роботи 

студентів. 

Вища школа готує випускника до вільного пошуку роботи на ринку праці, 

тому для майбутнього фахівця важливо не лише осмислити і засвоїти 

інформацію, а й оволодіти способами її практичного використання і прийняття 

рішень.  

Науково-педагогічна практика студентів VI курсу зі спеціальності  172 – 

«Телекомунікації та радіотехніка» та зі спеціальності  163 – «Біомедична 

інженерія» освітнього ступеня магістр проходить у десятому семестрі і триває 

два тижні. Практика проводиться у Кременчуцькому національному 

університеті імені Михайла Остроградського  відповідно до навчального плану 

та «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України № 93», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 

8 квітня 1993 року. Науково-педагогічна практика магістрів тісно пов’язана з 

навчальним процесом, спрямована на підготовку майбутніх викладачів для 

навчальних закладів різного рівня акредитації (коледжів, інститутів, 

університетів, академій). Вона дозволяє, використовуючи належний 

теоретичний фундамент, розвивати в студентів-магістрів творчість, ініціативу, 

активність, самостійність, прагнення до постійного самовдосконалення, 

розробляти і впроваджувати в навчальний процес власні методики навчання, 

використовувати інноваційні педагогічні технології тощо. 
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1  МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Студенти-практиканти впродовж практики ознайомлюються з 

навчальним планом, програмами навчальних курсів, тематикою і планами 

лекцій, практичних та семінарських занять, рекомендованою літературою, 

методичним матеріалами до виконання лабораторних робіт і лабораторним 

забезпеченням, засобами діагностики навчальних досягнень студентів, 

відвідують заняття провідного викладача курсу.  

Мета магістерської науково-педагогічної практики: 

– навчити студентів-магістрів організовувати та проводити різні типи 

навчальних занять з біотехнічних та медико-біологічних дисциплін у вищих 

навчальних закладах: лекції, семінари, лекційне демонстрування, лабораторні 

та практичні заняття; 

– навчити їх ефективно використовувати здобуті під час навчання знання 

і вміння з фундаментальних  дисциплін, а також досвід викладачів-наставників. 

Завдання практики: 

– ознайомити студентів з навчальним планом, програмами навчальних 

курсів, навчально-методичним і лабораторним забезпеченням; 

– ознайомити студентів з організацією навчально-виховного процесу на 

кафедрах факультету; 

– відвідувати заняття провідного викладача курсу та вивчити досвід і 

педагогічні ідеї проведення навчальних занять; 

– формувати у студентів-практикантів уміння та навички самостійного 

проведення різних видів навчальних занять (лекцій, лабораторних, практичних, 

семінарських); 

– закріпити навички професійної педагогічної підготовки та вміння 

володіти  навичками організації навчально-виховного процесу у вищій школі.  
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Керівники практики повинні здійснювати індивідуальне консультування 

студентів, надавати методичну допомогу у підготовці та проведенні навчальних 

занять. 

2  ОБ’ЄКТ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Об’єктом науково-педагогічної практики є підготовка та проведення 

лекцій, практичних та семінарських занять студентами магістратури. 

Науково-педагогічна практика триває протягом двох тижнів та 

завершується складанням звіту про проходження педагогічної практики 

студента магістратури. 

Практика здійснюється шляхом підготовки та проведення лекцій та 

практичних занять, які передбачені робочою програмою Кременчуцького 

національного університету. 

Студенти магістратури та керівники практики додержуються певного 

порядку проходження педагогічної практики. 

Правила проведення лекцій: 

– перед проведенням лекції керівник практики заздалегідь інформує 

студента магістратури про день, час та тему заняття; 

– студент разом з керівником практики та викладачем дисципліни 

розробляють та ухвалюють план заняття; 

– студент самостійно готує тези, добирає літературу до лекції; 

– студент друкує вибраний матеріал у вигляді лекції, зміст якої не 

перевищує за часом період лекційної години; 

– керівник практики та викладач дисципліни разом перевіряють текст 

лекції, яку підготував студент магістратури. У разі виникнення зауважень 

письмово інформують про це студента, роблячи зноски по тексту лекції; 

– студент робить виправлення, додає необхідну інформацію і надає 

остаточний варіант тексту лекції на перевірку керівникові практики та 

викладачеві дисципліни; 
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– керівник практики та викладач ще раз перевіряють текст лекції, 

ухвалюють її та роблять запис на полях тексту лекції, що вона може бути 

використана як лекційний матеріал; 

– під час проведення лекції викладач повинен бути присутній  як керівник 

лекції; 

– після проведення лекції викладач повинен проаналізувати роботу 

студента магістратури під час викладання лекційного матеріалу та надати звіт 

про це керівнику педагогічної практики; 

– керівник практики повинен зробити відповідний запис до 

індивідуального щоденника педагогічної практики студента. 

Правила підготовки та проведення семінарських занять: 

– перед проведенням семінарського заняття керівник практики 

заздалегідь інформує студента магістратури про день, час та тему заняття; 

– студент разом з керівником практики та викладачем дисципліни 

розробляють та ухвалюють план семінарського (практичного) заняття; 

– студент самостійно готує тези, добирає літературу, готує перелік питань 

чи ситуацій, які необхідно розглянути під час семінарського заняття; 

– студент друкує вибраний матеріал у вигляді плану, зміст якого за 

обсягом відповідей не перевищує за часом період лекційної години; 

– керівник практики та викладач дисципліни разом перевіряють план 

семінару, який підготував студент магістратури. У разі виникнення зауважень 

письмово інформують про це студента, роблячи зноски по тексту плану; 

– студент робить виправлення, додає необхідну інформацію і надає 

остаточний варіант тексту на перевірку керівникові практики та викладачеві 

дисципліни; 

– керівник практики та викладач ще раз перевіряють план, ухвалюють 

його та роблять запис на полях тексту плану, що він може бути використаний 

як допоміжний або основний матеріал; 

– під час проведення семінарського заняття викладач повинен бути 

присутній  як керівник семінару; 
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– після проведення семінару викладач повинен проаналізувати роботу 

студента магістратури під час ведення семінару та надати звіт про це 

керівникові педагогічної практики; 

– керівник практики повинен зробити відповідний запис до 

індивідуального щоденника педагогічної практики студента. 

Під час проведення семінарських занять студенти магістратури можуть 

використовувати практичні дані, якщо вони підтверджені відповідними 

друкованими джерелами, використовувати сучасні технології ведення 

семінарських занять, такі як застосовування кейсів та тестів, які значно 

підвищують ступінь зацікавленості студентів у вивченні того чи іншого 

навчального матеріалу. 

 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Загальне керівництво магістерською науково- педагогічною практикою на 

факультеті здійснює факультетський керівник, який разом з деканатом складає 

проект наказу про скерування студентів на практику та призначення групових 

керівників від кафедри факультету. 

Розпочинається практика з проведення установчої конференції, у якій 

беруть участь студенти-практиканти, факультетський керівник, керівники від 

кафедри факультету. Студентів ознайомлюють із наказом ректора, програмою 

та завданнями практики, тривалістю робочого часу на практиці, правилами 

внутрішнього розпорядку та правилами техніки безпеки, про що здійснюються 

відповідні записи в листі обліку проведення інструктажу з техніки безпеки. 

Кафедра скеровує студентів до їхніх керівників-викладачів, які ведуть загальні 

(або спеціальні)  курси на факультеті. Проведення науково-педагогічної 

практики забезпечується такими документами: 

– методичні вказівки щодо виконання науково-педагогічної практики; 
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– індивідуальний план проведення лекцій та семінарських занять 

студента магістратури, який заповнює студент та керівник педагогічної 

практики; 

– текстами лекцій та планів семінарських занять з підписами керівників 

практики про дозвіл на використання текстів  як  навчального матеріалу. 

 

4 ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Керівник практики зобов’язаний: 

– надавати допомогу студентам магістратури під час підготовки до 

проведення лекцій та семінарських занять; 

– відвідувати лекції та семінари, які проводяться студентом магістратури; 

– рецензувати тексти лекцій та планів семінарських занять, перевіряти   

повноту матеріалів, що збираються до лекцій та семінарів; 

– робити відповідні записи до індивідуального плану студента 

магістратури про проведення лекцій та семінарських занять; 

– після закінчення педагогічної практики скласти письмовий звіт про 

результати практики, а також надати пропозиції щодо її вдосконалення. 

 

5  ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТА МАГІСТРАТУРИ 

 

Студент магістратури повинен:  

– своєчасно готуватися до проведення лекцій та семінарських занять; 

– своєчасно та у повному обсязі надавати тексти лекцій та планів 

семінарських занять на розгляд керівникові та викладачеві дисципліни; 

– систематично вести записи в індивідуальному плані проведення лекцій 

та практичних занять; 

– ретельно виконувати всі рекомендації керівника практики та викладачів 

дисциплін і докласти всіх зусиль щодо повного виконання програми 

педагогічної практики; 
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– підготувати та надати на кафедру електронних апаратів таку звітність: 

1. Тексти завірених керівником практики лекцій та плани семінарських 

занять, які використовувались  як навчальний матеріал. 

2. Заповнений індивідуальний план про проходження педагогічної 

практики (форму індивідуального плану про проходження педагогічної 

практики наведено у додатку А). 

 

6 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Упродовж перших двох днів студенти складають індивідуальний план 

роботи на весь період практики та графік проведення залікових занять, 

узгоджений з провідним викладачем курсу (додаток В). 

 

6.1  Індивідуальні завдання 

Приступивши до проходження практики, студенти отримують  завдання, 

згідно яким вони повинні: 

– прочитати одну лекцію українською (іноземною) мовою із загальних 

дисциплін або дисциплін спеціалізації;  

– провести одне-два лабораторні  або одне-два семінарські (практичні або 

лекційні демонстрування) заняття загальним обсягом 6–8 годин; 

– написати план-конспекти всіх залікових навчальних занять; 

– відвідувати всі залікові заняття своїх колег-практикантів; 

– здійснювати аналіз залікових занять колег-практикантів за участю 

провідного викладача та керівника практики; 

– написати розгорнуту рецензію на одне відвідане заняття. 

 

6.2  Навчальні посібники 

Готуючись до залікових занять, студенти-практиканти повинні 

використовувати навчальні посібники, підручники, довідники і практикуми з 
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біотехнічних та медико-біологічних дисциплін, які зазначені в робочих 

програмах відповідних навчальних дисциплін. 

З метою правильного структурування навчального заняття доцільно 

використовувати методичні матеріали: 

1. Белов А. Ф.  Схемотехника радиоизотопных кардиостимуляторов / А. 

Ф. Белов, А. Ф. Леонов. – М. : Энергоатомиздат, 1987. – 152 с. 

2. Ливенсон А. Р. Электромедицинская аппаратура / А. Р.  Ливенсон. – М. 

: Медицина, 1981. – 343 с. 

3. Микрокомпьютерные медицинские аппараты / под ред. Дж.Уэбера. – 

М. : Мир, 1983. – 544 с.  

4. Мустецова Н. П. Инженерные методы медико-биологических 

исследований : учебное пособие / Н. П. Мустецова, Т. А. Смердова. – Харьков : 

ХНУРЭ, 2004. – 248 с. 

5. Сент-Дьерди. Биоэлектроника / Сент-Дьерди. – М. : Мир, 1981. – 242 с. 

6. Утямышев Р. И. Радиоэлектронная аппаратура для исследования 

физиологических процессов / Р. И. Утямышев. – М. : Энергия, 1969. – 384 с. 

7. Кінжибало В. В. Програма і методичні матеріали до проведення 

педагогічної практики. – Львів : Видав. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 

65 с. 

8. Положення про проведення практики студентів КДПУ імені Михайла 

Остроградського. – Кременчук : видавничий відділ КДПУ, 2011. – 22 с. 

 

6.3  Методичні рекомендації 

 

Магістерська науково-педагогічна практика є завершенням вивчення 

дисциплін  спеціальності  172 – «Телекомунікації та радіотехніка» та 

спеціальності  163 – «Біомедична інженерія». Під час практики студенти 

повинні розвинути свої індивідуальні здібності та закріпити навички 

професійної педагогічної підготовки, здобуті впродовж вивчення вищезгаданих 
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дисциплін та спецкурсів. Під час підготовки до лекцій, лабораторних та 

практично-семінарських занять студентам необхідно консультуватись з 

керівником практики та провідними викладачами курсу, які нададуть чіткі 

методичні рекомендації щодо їх організації та проведення, забезпечать 

необхідними методичними матеріалами, у тому числі в електронному вигляді. 

 

7  ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Підготовку студентів-практикантів до занять, написання планів-

конспектів, проведення занять та їхній аналіз контролює  викладач від кафедри. 

До проведення залікових занять допускаються студенти, які надали 

розгорнутий конспект навчального заняття, підписаний викладачем. Груповий 

керівник від факультету та керівник від кафедри спільно розробляють 

заліковий лист, де зазначають види навчальних досягнень і межі їх оцінювання 

(додаток А). 

 

8  ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 

Заключним етапом проходження практики є складання кожним 

студентом магістратури та подання на кафедру електронних апаратів 

письмового звіту про проходження педагогічної практики. До звіту додається 

індивідуальний план про проходження педагогічної практики та завірені 

керівником педагогічної практики тексти лекцій і планів семінарських занять, 

які використовувались  як  навчальний  матеріал. Звіт про практику є основним 

документом для зарахування практики. Він повинен містити короткий та 

конкретний узагальнений опис роботи, особисто виконаної студентом. Форма 

надання  звіту є довільною, однак у ньому мають бути відображені результати 

виконання всіх індивідуальних завдань, отриманих під час проходження 

практики. Звіт повинен бути написаний на стандартних аркушах паперу А4, 

обсягом до п’яти сторінок. Структура звіту має такі елементи: 
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1. Вступ. 

2. Основна частина. 

3. Висновки. 

У вступі вказують скільки всього лекцій та семінарів підготував та провів 

студент магістратури,  з яких дисциплін. 

Основна частина повинна відображати роботу, яка була проведена під 

час практики, стислий зміст використаних методик, перелік лекцій і семінарів з 

урахуванням дати та назви дисципліни. 

У висновках повинен бути наведений основний перелік використаної 

навчальної та методичної літератури, яка використовувалась студентом під час 

проходження педагогічної практики. 

Звіт про виконану під час практики роботу студенти-практиканти 

подають комісії, що складається з викладачів кафедри, які керували роботою 

студентів (у складі не менше трьох осіб). Під час захисту студент розповідає 

комісії про проходження практики, формулює завдання практики 

Комісія заслуховує звіт, оцінює роботу студентів, згідно з розробленими 

критеріями оцінювання за кредитно-модульною системою, і виставляє 

відповідну оцінку. 

 

9 ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

9.1 Під час проходження практики кожен студент виконує завдання, які 

оцінюються відповідною кількістю балів: 

–  читання лекції – 20 балів; 

– проведення лабораторного (практично-семінарського) заняття – 30 

балів; 

– рецензія на відвідану лекцію, лабораторне (практично-семінарське) 

заняття – 10 балів; 

– написання конспекту лекції – 10 балів; 
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– написання конспекту лабораторного (практично-семінарського) заняття 

– 10 балів. 

Захист практики оцінюється у 20 балів: ураховується вичерпність, 

правильність і переконливість відповідей студента, якість оформлення звіту. 

Залежно від кількості отриманих балів, студентові виставляють 

диференційовану оцінку за результатами педагогічної практики, згідно з 

наведеної нижче таблицею: 

 

Таблиця відповідності оцінювання знань студентів 

  

Оцінка у 

балах 

ECTS Визначення Оцінка за практику 

 (національна шкала) 

90–100 A Відмінно 

 

Відмінно 

81–89 B Дуже добре 

 

 

Добре 

 71–80 C Добре 

 

61–70 D Задовільно 

 

 

Задовільно 

 51–60 E Достатньо 

 

 

 

9.2 Результати магістерської науково-педагогічної практики керівник 

практики заносять до заліково-екзаменаційної відомості та залікової книжки 

студента за підписом голови комісії. 

     9.3 Студента, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховують з Університету.  
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Студента, який не виконав програму практики з поважної причини,  

отримав незадовільні відгуки керівників практики чи завідувачів кафедр або 

отримав незадовільну оцінку, направляють на проходження практики повторно, 

він здійснює перездачу практики за встановленою процедурою. 

9.4 По закінченні практики керівник практики від факультету складає звіт 

про проходження магістерської педагогічної практики. 

          9.5 Підсумки кожної практики обговорюють на засіданні кафедри, а 

загальні підсумки практики підбивають на факультеті не менше одного разу 

протягом навчального року. 
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Методичні вказівки щодо проходження науково-педагогічної практики 

для  студентів денної форми навчання зі спеціальності  172 – «Телекомунікації 

та радіотехніка» та зі спеціальності  163 – «Біомедична інженерія» освітнього 

ступеня «Магістр» 

  

 

 

 

Укладач к.б.н., доц. О. І. Антонова 

Відповідальний за випуск зав. кафедри ЕА   О. В. Фомовська 

 

 

 

 

 

Підп. до др. _____________. Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. _____. Наклад______прим. Зам. № ___________. Безкоштовно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видавничий відділ  

Кременчуцького національного університету  

імені Михайла Остроградського 

вул. Першотравнева, 20, м. Кременчук, 39600 
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Додаток А 

Зразок оформлення залікового листа результатів науково-педагогічної 

практики 

ЗАЛІКОВИЙ ЛИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДПРАКТИКИ 

 

Магістр VI курсу спеціальності  

 

                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

Місце проходження практики ________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

1 ЗАЛІКОВІ ЗАНЯТТЯ (лекції, лабораторні, практичні, семінарські та ін.) 

 

№ 

пор. 

Дата 

прове-

дення 

Курс, 

група 

 

 

Тема заняття 

Шкала оцінюв. 

(бали) 

Хто 

оцінював 

заняття 

(прізвище) 

 

Підпис 

 

 

Лекція 

(0–20б.) 

Лаб./пр. 

(0–30б.) 

1       

2       

 

2 РЕЦЕНЗІЯ ВІДВІДАНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

№ 

пор. 

Дата 

прове-

дення 

Курс, 

група 

 

Тема заняття 

Шкала 

оцінюв. 

(0–10 б.) 

Хто 

оцінював 

(прізвище) 

Підпис 

1       
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3 КОНСПЕКТИ НАВЧАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

№ 

пор. 

 

Тип (вид), тема заняття 

 

Шкала 

оцінюв. 

(0–10 б.) 

Хто оцінював 

(прізвище) 

Підпис 

1  

 

   

2  

 

   

 

Захист практики (0–20 балів)____________________________________________ 

 

 

ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Сума 

(бали) 

Шкала 

ECTS 

Національна 

шкала 

Дата  

захисту 

Прізвища керівників 

практики 

Підпис 

Код Прописом 

     від напряму 

спеціальності 

від кафедри 

електронних 

апаратів 
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Додаток В 

Зразок оформлення графіка проведення залікових занять 

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ЗАЛІКОВИХ ЗАНЯТЬ 
 

студент магістратури 6-го курсу спеціальності -                                                              

________________________________________________________ 

                                                  (прізвище, ім’я, по батькові) 

Місце проходження практики (вказати кафедру, підрозділ), _________________________________________________________ 

Керівник від напряму спеціальності _____________________________________________________________________________ 

Керівник від кафедри електронних апаратів_____________________________________________________________ 

 

1 ЗАЛІКОВІ ПРАКТИЧНО-СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ, ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ 

№ 
ПОР. 

Дата 

проведення 

Час 

проведення 
Курс (група) 

Аудиторія 

(корпус) 
Тема заняття 

1        

2        

      

 
 

 

 


