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1 ОПИС  

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, освітній 

ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 

3 

Галузь знань 

17 Електроніка та 

телекомунікації нормативна 

  

 

  

Модулів –  

Спеціальність: 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

163 –  Біомедична 

інженерія 

Рік підготовки: 

Змістових модулів –  5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90 

10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних –  

самостійної роботи 

студента – 5 

Освітній ступінь:  

магістр 

 

год. 

Практичні 

год. 

Лабораторні 

год. 

Самостійна робота 

90 год. 

Індивідуальні завдання:  

Вид контролю: диф. залік 
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2 ВСТУП 

        Магістерська науково-педагогічна практика студентів VI курсу 

спеціальності   172 – «Телекомунікації та радіотехніка» та спеціальності  163 – 

«Біомедична інженерія» є важливою частиною професійної підготовки 

фахівців, проходить у десятому семестрі і триває два тижні. Практика 

проводиться у Кременчуцькому національному  університеті  імені Михайла 

Остроградського у відповідності з навчальним планом та «Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України № 93», 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 8 квітня 1993 

року. Відповідно до державних вимог щодо змісту й рівня професійної 

підготовки випускника магістратури студент повинен: 

– розуміти роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми 

дисциплін, що визначають конкретну область його діяльності; 

– знати основні законодавчі документи, що стосуються системи освіти, 

права й обов’язки суб’єктів навчального процесу (викладачів, керівників, 

студентів); 

– розуміти концептуальні основи предмета, його місце в загальній системі 

знань і цінностей і в навчальному плані навчального закладу;  

– враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні особливості 

студентів, включаючи вікові й психологічні; 

– володіти знаннями курсу, достатніми для аналітичної оцінки, вибору й 

реалізації освітньої програми, що відповідає рівню підготовленості студентів, 

їхнім потребам, а також вимогам суспільства. 

Студент-практикант повинен знати: 

– сутність процесів навчання й виховання, їхні психолого-педагогічні 

основи; 

– шляхи вдосконалення майстерності викладача й способи самовдос-

коналення; 

– дидактику навчальної дисципліни; 

– питання часткових методик за курсом; 
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– нові технології навчання; 

– методи формування навичок самостійної роботи й розвиток творчих 

здібностей і логічного мислення  студентів; 

– наукові основи курсу, історію й методологію відповідної науки. 

Студент-практикант повинен уміти: 

– проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність; 

– планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й 

на основі його стратегії; 

– забезпечувати міждисциплінарні зв'язки курсу з іншими дисциплінами; 

– розробляти й проводити різні за формою навчання заняття найбільш 

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

різних рівнів підготовки студентів; 

– ясно, логічно викладати зміст матеріалу, опираючись на знання й досвід 

студентів; 

– відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для побудови 

технологій навчання; 

– аналізувати навчальну й учбово-методичну літературу й 

використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу; 

– організовувати навчальну діяльність студентів, управляти нею й 

оцінювати її результати; 

– застосовувати основні методи об'єктивної діагностики знань студентів з 

предмету, вносити корективи в процес навчання з урахуванням данних 

діагностики; 

– володіти методикою проведення заняття із застосуванням 

мультимедійних засобів навчання; 

– створювати й підтримувати навчальне середовище, що сприяє 

досягненню цілей навчання; 

– розвивати інтереси студентів і мотивацію навчання, формувати й 

підтримувати зворотний зв'язок. 
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Студент-практикант повинен мати уявлення: 

– про зв’язки предмета з майбутньою професійною діяльністю студентів; 

– про методичні аспекти предмета в цілому, окремих тем і понять; 

– про методи й прийоми складання завдань, вправ, тестів з різних тем; 

– про можливості застосування комп'ютерної техніки в навчальному 

процесі. 

Організацію практики здійснює факультетський керівник практики, 

методист практики. 

Консультування магістрів-практикантів проводять викладачі-

консультанти кафедри електронних апаратів. 

 

 

3 МЕТА ТА 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; 
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– 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  навиками організації навчально-виховного процесу в вищій школі.  

Керівники практики повинні здійснювати індивідуальне консультування 

студентів, надавати методичну допомогу у підготовці та проведенні навчальних 

занять. 

 

 

4 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

4.1 Методичні рекомендації студентам 

 

Під час проходження практики студент повинен: 

- Здійснювати спостереження за виконанням викладачем-наставником 

різних видів навчальної роботи зі студентами. 

- Розробити робочу програму з дисципліни, що буде викладати 

практикант. 

- Розробити навчальну та робочу програму спецсемінару для студентів (за 

темою магістерської роботи). 

- Розробити план практичних занять, обговорити їх з викладачем-

наставником та провести заняття відповідно плану.  

- Підготувати конспекти лекцій, обговорити їх з викладачем, провести 

лекційні заняття.  

- Розробити завдань для самостійної роботи, для поточного контролю, 

тести тощо. 
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- Провести лекційні та семінарські заняття обсягом 36 годин. 

- Відвідати лекції, семінарські та практичні заняття провідних викладачів 

кафедри соціальної педагогіки, педагогіки та психології; обговорити з 

викладачами доцільність використаних методів, методичних знахідок тощо (20 

годин). 

- Відвідати заняття, що проводять магістри в інших групах з наступним 

обговоренням (по 4 лекції та 4 практичних заняття). 

- Здійснювати роботу в якості помічника куратора на молодших курсах. 

- Організувати 1-2 позааудиторні заняття з застосуванням активних форм 

навчання (круглий стіл; зустріч з фахівцями, обговорення актуальних проблем 

курсу у нетрадиційній формі). 

- Організувати 1-2 виховних заходи зі студентами факультету за фахом. 

- Відвідувати засідання кафедри, брати участь у роботі методичного та 

методологічного семінарів. 

- Підготувати аналіз матеріалів практики та звіт, звітування на 

конференції. 

Під час проходження  практики студент зобов'язаний: 

1. Дотримуватися режиму навчального закладу та його вимог. 

2. Брати активну участь у настановних і підсумкових конференціях. 

3. Ознайомитися з документацією кафедри й викладача навчального 

закладу (навчальним планом спеціальності, графіком навчального процесу, 

індивідуальним планом викладача, робочими програмами, календарним 

планом, планами занять і та ін. ).  

4. Знати вимоги, що ставляться до заповнення документів.  

5. Планувати свою діяльність і відображати її в індивідуальному плані. 

6. Відвідувати заняття викладача методиста, проведені ними протягом 

практики. Спостерігати за діяльністю викладача методиста й фіксувати 

результати в щоденнику практики. Проводити аналіз занять. 
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7. Надавати допомогу викладачу-методистові: 

– у розробці робочих програм з дисципліни; 

– в оформленні наочності, підготовці дидактичного матеріалу; 

– в перевірці залишкових знань, тестів, контрольних завдань студентів; 

– у проведенні модульного контролю, атестації студентів; 

– у виконанні доручень кафедри; 

– в організації позааудиторної роботи зі студентами. 

 

4.2 Індивідуальні завдання  

Етапи здійснення 

 

І тиждень 
Знайомство з кафедрою, 

навчальною групою. 

Відвідування занять викладачів, що 

працюють у групі, у якій студент 

має проходити практику. 

Знайомство з документацією. 

Складання індивідуального плану 

роботи. 

Планування роботи на тиждень. 

Планування й підготовка до занять. 

Перша 

консультація 

викладача 

ІІ тиждень Затвердження плану й тексту лекцій 

або практичних занять у керівника 

практики. 

Підготовка до занять. 

Проведення пробних занять. 

Проведення відкритих лекційних та 

практичних занять. 

Відвідування занять інших 

практикантів, проведення 

відвідуваних занять. 

Робота із куратором групи, 

закріпленої за студентом. 

Оформлення документації. 

Підготовка та здача звітів. 

Здача дидактичного матеріалу. 

Підведення підсумків практики. 

Друга 

консультація 

викладача 
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4.3  Навчальні посібники: 

Готуючись до залікових занять студенти-практиканти повинні 

використовувати навчальні посібники, підручники, довідники і практикуми з 

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. Леонов 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., Смердова Т. А. 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. 

 

5 ФОРМИ ТА 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 представили 
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розгорнутий конспект навчального заняття підписаний викладачем. Груповий 

керівник від факультету та керівник від кафедри спільно розробляють 

заліковий лист, де зазначають види навчальних досягнень та межі їх 

оцінювання (заліковий лист додається). 

 

6 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 та планів семінарських занять, 

які використовувались в якості навчального матеріалу. Звіт про практику є 

основним документом для зарахування практики. Він повинен містити 

короткий та конкретний узагальнений опис роботи, особисто виконаної 

студентом. Форма представлення звіту є довільною, однак в ньому мають бути 

відображені результати виконання усіх індивідуальних завдань, отриманих під 

час проходження практики. Звіт повинен бути написаний на стандартних 

аркушах паперу А4, обсягом до 5 сторінок. Структура звіту має такі елементи: 

1. Вступ. 

2. Основна частина. 

3. Висновки. 

У вступі вказують скільки всього лекцій та семінарів підготував та провів 

студент магістратури та з яких дисциплін. 

Основна частина повинна відображати роботу, яка була проведена під 

час практики, стислий зміст використаних методик, перелік лекцій та 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. 
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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 розроблених 

критеріїв оцінювання за кредитно-модульною системою і виставляє відповідну 

оцінку. 

 

7 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

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; 

• написання конспекту лабораторного (практично-семінарського) заняття 

– 10 балів. 

Захист практики оцінюється у 20 балів: враховується вичерпність, 

правильність і переконливість відповідей студента, якість оформлення звіту. 

Залежно від кількості отриманих балів студентові виставляють 

диференційовану оцінку за результатами педагогічної практики згідно 

наведеної нижче таблиці: 
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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 

 

 

 

Результати магістерської науково-педагогічної практики керівник 

практики заносить до заліково-екзаменаційної відомості і залікової книжки 

студента. 

Студента, який не виконав програму практики і отримав незадовільні 

відгуки керівників практики чи завідувачів кафедр або отримав незадовільну 

оцінку направляють на проходження практики повторно, він здійснює 

перездачу практики за встановленою процедурою або ж його відраховують з 

Університету. 

По закінченні практики керівник практики від факультету складає звіт 

про проходження магістерської педагогічної практики. 

 

8 МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ СТУДЕНТА 
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Орієнтовна схема конспекту лекції 

1. Наявність конспекту, робочих нотаток. 

2. Оголошення теми, плану заняття. 

3. Наукове та методичне обґрунтування основних положень, що 

розглядаються. 

4. Чіткість, логічність, доступність викладання матеріалу. 

5. Реалізація основних принципів навчання. 

6. Зв’язок з попереднім матеріалом, міждисциплінарні зв’язки. 

7. Економне використання часу. 

8. Дотримання структури заняття, використання інноваційних форм  та 

методів навчання. 

9. Характеристика робочої атмосфери заняття. 

10. Організація управління процесом навчання (підтримування 

інтелектуально-емоційного контакту з студентами; застосування різних 

прийомів та методів навчання) 

11. Мовлення викладача (логічність, доступність, емоційність, 

доказовість, впевненість). 

 

Орієнтовна схема конспекту практичного заняття 

1. Тема заняття. 

2. Мета заняття. 

3. План. 

4. Короткий опис роботи кожного пункту плану (питання, форми роботи, 

зміст). 

Схема аналізу проведеного студентом лекційного заняття 

У  відповідності з розкладом     _______  ___________________  200    

року проведено лекцію з  предмету_______________________________ 

Тема: 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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П.І.Б. студента_______________________________________________________  

Факультет _____________________________________ ___________________ 

Спеціальність _____ Курс _____ Дата ______ Час ____  

Група ___ Кількість осіб _____ Присутні _________  

 

1. Науковий характер лекції. Влучність розкриття теоретичних положень, 

категорій, визначень._______________________________________________ 

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. Зв'язок теоретичного матеріалу з досягненнями практики соціально-

педагогічної  роботи. Популяризація досягнень вітчизняної науки, 

передового досвіду соціально-педагогічної роботи ___________________ 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

3. Методичний рівень викладання: наявність плану лекції, його зв'язок з 

попереднім матеріалом, використання структурно-логічних схем, логічність і 

послідовність викладення матеріалу, аргументованість висновків 

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Практична спрямованість: орієнтація на зміст та завдання практичних 

(семінарських) занять з даної теми. Точність, визначення завдань і термінів їх  

виконання 

___________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Завдання для самостійної роботи студентів: їх наявність, влучність, 

доцільність, творчий характер повідомлення термінів та форми перевірки 

знань______________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

6. Стиль викладання: точність визначень, формулювань, емоційність, 

демократичність, володіння аудиторією, дисципліна 

_________________________________________________________________

____________________________________________________________  

7. Мовленнєві характеристики: чіткість, легкість голосу, вдале 

інтонування, голосність, тональність 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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8. Рівень технічного забезпечення (використання ЕОМ, відео, проекційної 

апаратури, фонозаписів тощо)

 ______________________________ __________________________________

_____________________________________________________________ 

 

9. Оцінка ефективності проведеної лекції. Побажання та зауваження 

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

                                                                               

Дата ______________          П.I.Б. рецензента _____________________ 
                                                                                                              Підпис 

 

Схема аналізу проведеного студентом практичного  

(семінарського заняття) 

У відповідності з розкладом ________ __________________ 200 року 

проведено Практичне (семінарське) заняття з предмету

 ___________________ ___________________________________________ 

Тема: 

_____________________________________________________________________ 

П.І.Б. студента __________________________________  

Факультет ______________________________________  

Спеціальність ________ Курс _____  Дата ___  Час __  

Група _____ Кількість осіб _____ Присутні __________  

 

1. Наявність робочого плану практичне (семінарське) заняття _____________ 

 

2. Визначеність мети, завдань практичне (семінарське) заняття, достатня 

вмотивованість діяльності студентів___________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Відповідність змісту практичного (семінарського) заняття програмі 

навчального курсу __________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. Форма проведення практичного (семінарського) 

заняття______________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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5. Форми оцінки знань, умінь та навичок студентів під час проведення 

практичного (семінарського) заняття. Доцільність їх застосування 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6. Використання прийомів активізації пізнавально-пошукової діяльності 

студентів____________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

7. Спрямованість практичного (семінарського) заняття на самостійну роботу 

студентів _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

8. Особливості стилю педагогічної взаємодії зі студентами 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

9.Оцінка ефективності проведеного практичного (семінарського) заняття 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Побажання та зауваження ____________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

П.І.Б. рецензента _________________________________ _________________ 

 

Дата ________________  Підпис ____________  
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