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ВСТУП 

 

 

Магістр – освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти особи, яка на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра здобула повну вищу освіту, спеціальні 

уміння та знання, достатні для виконання професійних завдань та обов’язків 

(робіт) інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності, що 

передбачені для посад у різних сферах діяльності. 

Педагогічна практика магістрів є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної 

спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь на 

посаді викладача. 

Методичні вказівки призначені для організації та проведення педагогічної 

практики магістра спеціальності 125 Кібербезпека, освітньо-професійної 

програми «Інформаційна та кібернетична безпека».  

Педагогічна практика – це комплексний процес, в якому студенти виконують 

всі види діяльності, які визначаються їх спеціалізацією. Вона є важливою 

складовою частиною підготовки студентів університету до майбутньої 

професійної діяльності, яка покликана забезпечити формування професійно-

педагогічних умінь і навичок у проведенні навчально-виховної та позааудиторної 

роботи зі студентами. Інтеграція загальної і професійної освіти на базі 

педагогічної діяльності не лише сприяє значному підвищенню мотивації до 

отримання знань і формування відповідних компетенцій, але є й стимулом 

інноваційного змісту освіти в цілому. 

Маючи різні форми та види, педагогічна практика сприяє розвитку 

професійної самосвідомості, культури спілкування, формуванню теоретичної, 

практичної та особистісно-мотиваційної складових професійної компетентності 

практикантів. Крім того, під час її проходження у студентів формуються навички 

педагогічної діяльності та починає складатися власний творчий стиль 

педагогічної діяльності.  

У даних методичних вказівках розглядаються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків педагогічної практики студентів. 

 

1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ                                                       

НАУКОВО- ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики підготовки фахівця, 

освітньо-кваліфікаційного рівня магістра однією із посад, на яких може 

працювати випускник вищого навчального закладу, є посада викладача. Реалізація 

виробничих функцій в межах об'єкту діяльності фахівця навчального процесу у 

вищому закладі освіти вимагає від магістра теоретичних знань і практичних умінь 

та навичок. Підготовка висококваліфікованих фахівців передбачає закріплення 

набутих теоретичних знань у процесі проходження науково-педагогічної 



практики безпосередньо у навчальному процесі.  

Практика проходить у межах професійно-орієнтованих дисциплін 

підготовки фахівців спеціальності 125 Кібербезпека. 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Метою науково-педагогічної практики є поглиблення і закріплення знань 

студентів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних 

умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення, 

формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел при 

підготовці занять, застосування активних методик викладання професійно-

орієнтованих дисциплін.  

На семінарських заняттях відбувається перша спроба розробити план-

проспект лекційного та семінарського заняття, що у майбутньому будуть 

проведені під час асистентської практики. Даний план-проспект обговорюється на 

семінарських заняттях з методики викладання у групі. Визначається тип 

викладання: традиційно-інформаційний чи проблемно-орієнтований, вид лекції: 

вступна, оглядова, тематична, заключна. Розробляються підходи до застосування 

проблемних ситуацій. Для практичних занять формується фонд тестових, 

ситуаційних завдань, кейсів. Для проведення семінарських занять формулюються 

проблеми, при вирішенні яких можливе застосування рольових методик, методу 

«мозкового штурму» тощо. 
 

3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ                                                                      

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Програма науково-педагогічної практики студентів складається з наступних 

частин: формування студентом графіку проведення лекційних, семінарських, 

практичних занять, що його складає кожен студент, узгоджуючи із науковим 

керівником та керівником практики від кафедри та індивідуального графіку 

проходження педагогічної практики; розробка і узгодження з науковим 

керівником планів-проспектів лекційних, семінарських (практичних) занять, 

завдань для організації самостійної роботи студентів, підібране коло наукових та 

інформаційних джерел; відвідування занять інших студентів-практикантів з 

підготовкою відгуку та занять наукового керівника; оформлення звіту про 

проходження асистентської практики та його захист. 

Відповідальний керівник за організацію і проведення практики на кафедрі 

здійснюють: своєчасне складання і подання завідувачу кафедри для узгодження 

проектів наказів про проведення педагогічної практики; організацію, проведення 

(у тому числі інструктаж з техніки безпеки) та надання їм необхідних документів 

перед початком практики; забезпечення своєчасності формування студентами 

індивідуальних графіків проходження практики та отримання ними 

індивідуальних завдань від безпосередніх керівників; своєчасне формування та 



подання загального графіку проходження педагогічної практики студентами 

кафедри; контроль графіку проведення лекційних, семінарських та практичних 

занять кожним студентом; відвідування лекційних, семінарських та практичних 

занять, які проводять студенти-практиканти, та оцінка методичного забезпечення, 

вміння формувати та вирішувати проблемні ситуації, застосовування активних 

методик викладання, встановлення контакту з аудиторією тощо; консультування 

студентів щодо термінів і порядку проходження практики, оформлення 

документів з практики та захисту звіту; внесення пропозицій щодо вдосконалення 

організаційно-методичного забезпечення педагогічної практики, а також інших 

навчально-методичних та звітних документів. 

Таблиця 1  

 

Основні види робіт науково-педагогічної практики студента 
 

№ п/п 

 

Зміст роботи  

 

1.  Розробка індивідуального графіку проходження практики та 

узгодження його з науковим керівником 

2.  Вибір курсу для проведення лекційних та практичних занять 

3.  Відвідування лекцій наукового керівника 

4.  Відвідування практичних занять 

5.  Розробка плану-проспекту лекції та узгодження з науковим 

керівником 

6.  Розробка плану-проспекту практичного (семінарського) заняття та 

узгодження з науковим керівником 

7.  Розробка плану-проспекту лабораторного заняття та узгодження з 

науковим керівником 

8.  Розробка завдань для самостійної роботи студентів при роботі з 

матеріалом курсу та узгодження з науковим керівником 

 

9.  Проведення практичного (семінарського) заняття для студентів  

 

10.  Проведення лабораторного заняття для студентів  

 

11.  Проведення консультацій для студентів  

12.  Відвідування лекції для студентів магістром практикантом  

13.  Підготовка рецензії на проведене заняття магістром практикантом,  

14.  Відвідування практичного заняття магістра практиканта  

 

15.  Підготовка рецензії на проведене заняття магістром практикантом  

16.  Оформлення звіту з практики 



4. КОНТРОЛЬ  ЗА  ВИКОНАННЯМ  ПРОГРАМИ  ПРАКТИКИ 

 

Робота магістра практиканта з виконання програми науково-педагогічної 

практики контролюється науковим керівником та викладачем, на занятті якого 

відбувається  частина практики. Практикант повинен дотримуватися режиму 

роботи та правил внутрішнього розпорядку. Запізнення на заняття та порушення 

графіку навчального процесу студентом не припускається. Виконання кожного 

розділу практики завіряється підписом керівників практики. По закінченні 

практики науковий керівник готує відгук на проведення занять та виконання 

програми практики. 

 

5. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики магістри звітують про виконання 

практики та індивідуального завдання. 

До захисту студент подає письмовий звіт з практики, підписаний 

керівником. Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним 

у вирішенні питань, визначених метою і завданням практики. При цьому увага 

має приділятись виявленню не лише позитивних, а й негативних ситуацій, 

труднощів, що виникали під час практики. Загальний обсяг звіту не повинен 

перевищувати 15 сторінок друкованого тексту (шрифт - Time New Roman,                 

розмір - 14, інтервал - 1,5. Поля: верхнє - 2 см., нижнє - 2 см., ліве - 2,5 см., праве 

– 1 см.). До звіту додаються копії документів про виконану роботу. 

 

6. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ  

 

Студент звітується комісії, яку призначає завідувач кафедри. 

За результатами звіту комісія диференційовано оцінює роботу студента. 

Оцінка за практику вноситься в залікову-екзаменаційну відомість та в залікову 

книжку студента і в подальшому враховується стипендіальною комісією при 

визначенні розміру стипендії. 

Підсумкова оцінка виставляється комісією колегіально за наступними  

критеріями: 

Оцінка «відмінно» – студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків перебігу 

явищ (процесів), при цьому при захисті показав вміння аналізувати, порівнювати, 

узагальнювати, абстрагувати і конкретизувати, класифікувати і систематизувати 

матеріали та запропоновував ряд заходів щодо вдосконалення особливостей 

діяльності, до розробки яких підійшов творчо.  

Оцінка «добре» – студент при написанні звіту виконав основні завдання 

практики, зробив висновки з урахування причинно-наслідкових зв'язків і 

механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті 



достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та 

інформацією щодо результатів практики. 

Оцінка «задовільно» – студент при написанні звіту виконав основні 

завдання практики, але зроблені висновки без урахування причинно-наслідкових 

зв'язків і механізмів (алгоритмів) перебігу явищ (процесів), при цьому при захисті 

не достатньо проявив отримані вміння та навики щодо роботи з документацією та 

інформацією щодо результатів педагогічної практики. 

Студент, який не виконав програму практики, або отримав незадовільну 

оцінку, залишається на повторний курс навчання або відраховується з 

університету. 

 


