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1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Назва дисципліни Викладацька практика 

Викладачі к.п.н., доц. Кузенко О.Й. 

Контактний телефон 

кафедри 

54-71-08 кафедра українознавства і філософії 

 

E-mail кафедри ukrzn@ifnmu.edu.ua  

Формат дисципліни практичні заняття, самостійна робота 

Обсяг дисципліни 3 кредити ECTS 

Посилання на 

навчально-методичні 

ресурси відповідної 

сторінки кафедри на 

офіційному сайті  

ІФНМУ 

 

https://ifnmu.sharepoint.com/KUiF/SitePages/%D0%94%D0%B
E%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81
%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0
%B0.aspx  

Матеріально-технічне 

забезпечення 

Навчальні кімнати, обладнані 

мультимедійними засобами. 

Консультації вівторок 16.30-18.00 

 

mailto:ukrzn@ifnmu.edu.ua
https://ifnmu.sharepoint.com/KUiF/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KUiF/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KUiF/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
https://ifnmu.sharepoint.com/KUiF/SitePages/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0.aspx
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2. АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Проходження здобувачами «Викладацької практики», включеної до 

освітньо-наукової програми  підготовки  фахівців третього (освітньо-

наукового) рівня  галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності  226 

«Фармація, промислова фармація»,  здійснюється в другому семестрі другого 

року навчання. 

Викладацька практика в системі вищої освіти на третьому (освітньо- 

науковому) рівні є компонентом професійної підготовки до науково-

педагогічної діяльності та видом практичної діяльності здобувачів освітньо-

наукового ступеня доктора філософії щодо здійснення навчально-виховного 

процесу у ЗВО, включаючи методику викладання медичних дисциплін 

професійного спрямування, організацію навчальної діяльності студентів, 

науково-методичну роботу з дисциплін, набуття вмінь і навичок практичної 

викладацької майстерності. 

Викладацька практика здобувачів третього освітньо-наукового  рівня 

вищої освіти передбачає такі види діяльності: 

1) ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу у вищій 

школі, визначення концептуальних засад організації педагогічної діяльності; 

2) ознайомлення з робочими програмами, змістом навчальних курсів (за 

фахом); 

3) моніторинг, аналіз та підготовка навчально-методичного забезпечення з 

дисципліни у вищій школі: розробка плану та змісту навчальних занять; 

4) вивчення досвіду провідних педагогів Університету під час відвідування 

аудиторних занять з навчальних дисциплін; 

5) налагодження контакту й організація педагогічної взаємодії зі 

студентами; 

6) самостійне проведення різних за формою навчальних занять з 

дисципліни; 
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7)здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих 

навчальних занять; 

8) організація самостійної роботи студентів; 

9)індивідуальна робота зі студентами, керівництво науковими 

студентськими дослідженнями; 

10) участь в оцінюванні якості виконання різних видів робіт студентів; 

11) аналіз педагогічних ситуацій та самостійне прийняття рішень щодо 

вирішення проблем; 

12) упровадження в освітній процес інноваційних технологій та авторських 

методик. 

Викладацька практика інтегрується з «Основи педагогіки вищої школи» 

та іншими навчальними дисциплінами, включеними до циклу дисциплін 

гуманітарної та загальнонаукової підготовки, а також із дисциплінами із циклу 

професійної та практичної підготовки. 

Викладацька практика проходить відповідно до ПОРЯДКУпроведення 

викладацької (педагогічної) практики для здобувачів третього освітньо-

наукового рівня вищої освіти в Івано-Франківському національному медичному 

університеті:https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-

robota/aspirantura-doktorantura 

  

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura
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3. МЕТА ТА ЦІЛІ КУРСУ 

Мета курсу: набуття компетентностей щодо здійснення освітнього 

процесу, навчання, розвитку і професійної підготовки здобувачів до певного 

виду професійно-орієнтованої діяльності. 

Цілі курсу: 

-  ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу у вищій 

школі, визначення концептуальних засад організації педагогічної діяльності; 

- ознайомлення з робочими програмами, змістом навчальних курсів (за 

фахом); 

- моніторинг, аналіз та підготовка навчально-методичного забезпечення з 

дисципліни у вищій школі: розробка плану та змісту навчальних занять; 

- вивчення досвіду провідних педагогів Університету під час відвідування 

аудиторних занять з навчальних дисциплін; 

- формування вміння налагоджувати  контакт й організовувати педагогічну 

взаємодію зі студентами; 

- опанування вмінням самостійно проводити різні за формою навчальні 

заняття з дисципліни; 

- здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих 

навчальних занять; 

- опанування здатністю організовувати  самостійну роботу студентів; 

- здійснювати аналіз педагогічних ситуацій та самостійне прийняття 

рішень щодо вирішення проблем; 

- опануванням здатністю упроваджувати в освітній процес інноваційні 

технології та авторські методики. 
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4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

Навчальна дисципліна «Викладацька практика» спрямована на 

оволодіння докторантами такими компетентностями: 

 1.Інтегральна компетентність 

Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної 

та дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та професійної 

практики; проводити незалежне оригінальне наукове дослідження та 

здійснювати педагогічну, професійну, дослідницьку та інноваційну діяльність в 

галузі фармації 

2.Загальні компетентності. Оволодіннязагальнонауковими 

компетентностями 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; 

здатність спілкуватись іноземною мовою.  

ЗК2 Здатність до вдосконалення та розвитку власного інтелектуального та 

загальнокультурного рівню. 

 ЗК3 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК4 Вміння працювати автономно, з дотриманням дослідницької етики, 

академічної доброчесності та авторського права. 

ЗК6 Здатність до адаптації, дії в новій ситуації, бути критичним і 

самокритичним.  

ЗК7 Здатність до адаптації, дії в новій ситуації, бути критичним і 

самокритичним. 

ЗК8 Вміння планувати та управляти часом.  

ЗК9 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

ЗК10 Уміння працювати в команді. 

ЗК12 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його 

сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в 

Україні.  

ЗК13 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства, вести здоровий спосіб життя. 
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Спеціальнікомпетентності. Здобуття глибинних знань із спеціальності 

СК10 Організовувати та реалізовувати педагогічну діяльність у вищій 

фармацевтичній освіті, розуміння розуміння професійної діяльності.  

СК11 Здатність керувати науково-педагогічним (науковим) коллективом 

 

 Навчальна дисципліна «Викладацька практика» скерована на досягнення 

здобувачами  наступних результатів навчання: 

ПРН 1. Застосовувати науково-професійні знання; формулювати ідеї, 

концепції з метою використання в роботі освітнього та наукового спрямування. 

ПРН 2. Демонструвати знання методології дослідження в цілому і 

методів певної сфери наукових інтересів, зокрема. 

ПРН 10. Використовувати результати наукових досліджень у 

фармацевтичній практиці, освітньому процесі та суспільстві. 

ПРН 13. Управляти роботою колективу студентів, колег, 

міждисциплінарної команди.  

ПРН 14. Організовувати навчання учасників освітнього процесу при 

виконанні наукової та освітньої діяльності та впливати на їх соціальний 

розвиток.  

ПРН 15. Оцінювати ефективність освітнього процесу, рекомендувати 

шляхи його удосконалення. 
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5. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ 

 

 

5.1. Структура курсу 

 

 

Форма 

навчання 

 

 

Курс  

 

Семестр  

 

Кількість годин 

 

 

Всього  

год / 

кредитів 

ECTS 

 

Методична 

підготовка до 

проведення 

практичних 

занять 

Проведення 

практичних 

занять 

 

Денна 

 

ІІ 

 

 

ІV 

 

90 / 3 

60 30 

 

Дисципліна структурована на один модуль «Викладацька практика ». 

5.2. Тематичні плани 

5.2.1. Методична підготовка до проведення практичних занять 

 

№ п/п Тема К-сть год 

1 Ознайомлення з організацією навчально-виховного 

процесу у вищій школі, визначення концептуальних 
засад організації педагогічної діяльності 

10 

2 Ознайомлення з робочими програмами, змістом 

навчальних курсів (за фахом); 

 

10 

3 Моніторинг, аналіз та підготовка навчально-

методичного забезпечення з дисципліни у вищій 

школі: розробка плану та змісту навчальних занять 

20 

4 Вивчення досвіду провідних педагогів Університету 

під час відвідування аудиторних занять з навчальних 

дисциплін 

10 

5 Аналіз педагогічних ситуацій та шляхів вирішення 

проблем. 

10 

Всього  60 
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5.2.2. Проведення практичних занять 

№ п/п Тема К-сть год 

1 Методика проведення різних за формою навчальних 

занять з дисципліни, упровадження в освітній процес 

інноваційних технологій та авторських методик 

30 

Всього  30 

 

 

5.3. Методи навчання 

пояснювально-ілюстративний –  здобувачі одержують знання  з 

лекцій,  навчально-методичної літератури, через інформаційно-комунікаційні 

технології;  

метод проблемного викладу передбачає створення проблемної ситуації 

та активну самостійну діяльність здобувачів у її розв’язанні, що веде до 

ґрунтовного засвоєння і закріплення наукових положень, розвиває творче 

мислення і здатність до самостійної діяльності;  

частково-пошуковий (евристичний) метод полягає в організації 

активного пошуку рішення у розв’язанні завдань педагогічної взаємодії. 

метод обговорення (дискусія) – забезпечує можливість здобувачам 

обмінюватися думками щодо психолого-педагогічних проблем, цікавитися 

різними поглядами на організацію викладацької діяльності, під час  

обговорення яких відбудеться оптимізація  засвоєння навчального матеріалу. 

проектний метод дозволяє здобувачам  використовувати теоретичну 

підготовку у вирішенні  педагогічних завдань у різних формах викладацької 

діяльності в ЗВО  . 

інтерактивні методи  створюють умови для  розв’язання пеагогічних 

завдань під час проведення навчальних занять, виховних заходів і керівництвом 

СПР, під час яких здобувачі вчаться налагоджувати міжособистісну 



 

Силабус навчальної дисципліни «Викладацька практика» для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня докторів філософії спеціальності 226 «Фармація, промислова 

фармація» 

Редакція  2021 

комунікацію, ефективно спілкуватися, критично мислити, самостійно 

ухвалювати аргументовані рішення відповідно до конкретної педагогічної 

ситуації. 
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5.4. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

5.4.1. Оцінювання поточної навчальної діяльності 

Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку 

між викладачами та здобувачами  в процесі проходження викладацької 

практики, забезпечення управління пізнавальною діяльністю здобувачів під час 

парктичного виконання педагогічних завдань викладача ЗВО.  

Основне  завдання поточного контролю – перевірка рівня:  

- уміння визначати  структурні компоненти та шляхів організації 

освітнього процесу в ЗВО; 

- уміння визначати зміст, мету і завдання професійної діяльності викладача 

вищої школи ; 

- визначення специфіки сучасного освітнього простору вищої школи,;  

- розвиток уміння розв’язувати практичні завдання навчально-виховного 

процесу у ЗВО; 

- опанування методикою проведення різних форм аудиторних занять у 

ЗВО;  

- здатність  застосовувати сучасні освітні технології, вибору оптимально 

ефективної стратегії навчання і виховання майбутніх фахівців  у галузі охорони 

здоров’я. 

- формування готовності до виконання професійних обов’язків викладача 

ЗВО. 

Форми оцінювання поточної навчальної діяльності стандартизовані та 

включають контроль теоретичної та практичної підготовки. Поточний контроль 

проводиться у формі усного опитування, спостереження за практичною 

діяльністю здобувачів у ЗВО. 

 Поточна успішність оцінюється за багатобальною накопичувальною 

шкалою. 
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 Максимальна кількість балів, яку може набрати здобувач за поточну 

діяльність при проходженні викладацької практики – 120 балів, що 

вираховується шляхом множення максимального позитивного балу «20» за 

одну форму роботи під час практики у ЗВО  на кількість форм  роботи (6).  

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач при 

проходженні практики для допуску до підсумкового модульного контролю, 

складає 60 балів, що вираховується шляхом множення мінімального 

позитивного балу «10» за одну форму роботи під час проходження практики на 

їх кількість (6). 

 

Бали 

 

 

Характеристика результатів навчальної діяльність при 

проходженні викладацької практик 

20 балів Здобувач ознайомлений з організацією освітнього процесу у ЗВО  

та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (4); опрацював програми навчальних 

дисциплін та робочі навчальні програм (3); здійснив підготовку 

навчально-методичного забезпечення дисциплін на кафедрі, взяв 

участь у розробці плану та змісту навчальних дисциплін (4); 

провів  аналіз педагогічних ситуацій (5); опанував методикою 

проведення аудиторних занять: при організації практичного 

заняття - підтримка порядку і дисципліни в ході проведення 

практичного заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст 

практичного заняття (2); якість викладання - рівень використання 

засобів візуалізації матеріалу (1). 

 

19 балів 

Здобувач ознайомлений з організацією освітнього процесу у ЗВО  

та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (4); опрацював програми навчальних 

дисциплін та робочі навчальні програм (3); здійснив підготовку 

навчально-методичного забезпечення дисциплін на кафедрі, взяв 

участь у розробці плану та змісту навчальних дисциплін (4); 

провів  аналіз педагогічних ситуацій (5); опанував методикою 

проведення аудиторних занять: при організації практичного 

заняття - підтримка порядку і дисципліни в ході проведення 

практичного заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст 

практичного заняття - орієнтованість на професійну практику (1); 

якість викладання - рівень використання засобів візуалізації 

матеріалу (1). 
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18 балів Здобувач частково ознайомлений з організацією освітнього 

процесу у ЗВО  та основними концептуальними засадами 

організації викладацької практики (3); опрацював програми 

навчальних дисциплін та робочі навчальні програм (3); здійснив 

підготовку навчально-методичного забезпечення дисциплін на 

кафедрі, взяв участь у розробці плану та змісту навчальних 

дисциплін (4); провів  аналіз педагогічних ситуацій (5); опанував 

методикою проведення аудиторних занять: при організації 

практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни в ході 

проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст 

практичного заняття - орієнтованість на професійну практику (1); 

якість викладання - рівень використання засобів візуалізації 

матеріалу (1). 

17 балів Здобувач частково ознайомлений з організацією освітнього 

процесу у ЗВО  та основними концептуальними засадами 

організації викладацької практики (3); не в повному обсягу 

опрацював програми навчальних дисциплін та робочі навчальні 

програм (2); здійснив підготовку навчально-методичного 

забезпечення дисциплін на кафедрі, взяв участь у розробці плану 

та змісту навчальних дисциплін (4); провів  аналіз педагогічних 

ситуацій (5); опанував методикою проведення аудиторних занять: 

при організації практичного заняття - підтримка порядку і 

дисципліни в ході проведення практичного заняття, рівень уваги 

аудиторії (1); зміст практичного заняття - орієнтованість на 

професійну практику (1); якість викладання - рівень 

використання засобів візуалізації матеріалу (1). 

16 балів Здобувач частково ознайомлений з організацією освітнього 

процесу у ЗВО  та основними концептуальними засадами 

організації викладацької практики (3); не в повному обсягу 

опрацював програми навчальних дисциплін та робочі навчальні 

програм (2); недостатньо активно працював над підготовкою 

навчально-методичного забезпечення дисциплін на кафедрі (3); 

провів  аналіз педагогічних ситуацій (5); опанував методикою 

проведення аудиторних занять: при організації практичного 

заняття - підтримка порядку і дисципліни в ході проведення 

практичного заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст 

практичного заняття - орієнтованість на професійну практику (1); 

якість викладання - рівень використання засобів візуалізації 

матеріалу (1). 

15 балів Здобувач фрагментарно ознайомлювався з організацією 

освітнього процесу у ЗВО  та основними концептуальними 

засадами організації викладацької практики (2); не в повному 
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обсягу опрацював програми навчальних дисциплін та робочі 

навчальні програм (2); недостатньо активно працював над 

підготовкою навчально-методичного забезпечення дисциплін на 

кафедрі (3); провів  аналіз педагогічних ситуацій (5); опанував 

методикою проведення аудиторних занять: при організації 

практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни в ході 

проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст 

практичного заняття - орієнтованість на професійну практику (1); 

якість викладання - рівень використання засобів візуалізації 

матеріалу (1). 

14 балів Здобувач фрагментарно ознайомлювався з організацією 

освітнього процесу у ЗВО  та основними концептуальними 

засадами організації викладацької практики (2); не в повному 

обсягу опрацював програми навчальних дисциплін та робочі 

навчальні програм (2); недостатньо активно працював над 

підготовкою навчально-методичного забезпечення дисциплін на 

кафедрі (3); недостаньо повно  проаналізував педагогічні ситуації 

(4); опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії 

(1); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

візуалізації матеріалу (1). 

13 бали Здобувач фрагментарно ознайомлювався з організацією 

освітнього процесу у ЗВО  та основними концептуальними 

засадами організації викладацької практики (2); не в повному 

обсязі опрацював програми навчальних дисциплін та робочі 

навчальні програм (2); недостатньо активно працював над 

підготовкою навчально-методичного забезпечення дисциплін на 

кафедрі (3); при аналізі педагогічних ситуацій допускав помилки 

і неточності (3); опанував методикою проведення аудиторних 

занять: при організації практичного заняття - підтримка порядку і 

дисципліни в ході проведення практичного заняття, рівень уваги 

аудиторії (1); зміст практичного заняття - орієнтованість на 

професійну практику (1); якість викладання - рівень 

використання засобів візуалізації матеріалу (1). 

12 балів Здобувач фрагментарно ознайомлювався з організацією 

освітнього процесу у ЗВО  та основними концептуальними 

засадами організації викладацької практики (2); не в повному 

обсязі опрацював програми навчальних дисциплін та робочі 

навчальні програм (2); недостатньо активно працював над 

підготовкою навчально-методичного забезпечення дисциплін на 
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кафедрі (3); при аналізі педагогічних ситуацій допускав суттєві 

помилки і неточності (2); опанував методикою проведення 

аудиторних занять: при організації практичного заняття - 

підтримка порядку і дисципліни в ході проведення практичного 

заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст практичного заняття - 

орієнтованість на професійну практику (1); якість викладання - 

рівень використання засобів візуалізації матеріалу (1). 

10 балів Здобувач ситуативно ознайомлювався організацією освітнього 

процесу у ЗВО  та основними концептуальними засадами 

організації викладацької практики (1); не в повному обсязі 

опрацював програми навчальних дисциплін та робочі навчальні 

програм (2); недостатньо активно працював над підготовкою 

навчально-методичного забезпечення дисциплін на кафедрі (3); 

при аналізі педагогічних ситуацій допускав суттєві помилки і 

неточності (2); опанував методикою проведення аудиторних 

занять: при організації практичного заняття - підтримка порядку і 

дисципліни в ході проведення практичного заняття, рівень уваги 

аудиторії (1); зміст практичного заняття - орієнтованість на 

професійну практику (1); якість викладання - рівень 

використання засобів візуалізації матеріалу (1). 

9 балів Здобувач ситуативно ознайомлювався організацією освітнього 

процесу у ЗВО  та основними концептуальними засадами 

організації викладацької практики (1); частково опрацював 

програми навчальних дисциплін та робочі навчальні програм (1); 

недостатньо активно працював над підготовкою навчально-

методичного забезпечення дисциплін на кафедрі (3); при аналізі 

педагогічних ситуацій допускав суттєві помилки і неточності (2); 

опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії 

(1); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

візуалізації матеріалу (1). 

8 балів Здобувач ситуативно ознайомлювався організацією освітнього 

процесу у ЗВО  та основними концептуальними засадами 

організації викладацької практики (1); частково опрацював 

програми навчальних дисциплін та робочі навчальні програм (1); 

працював над  окремими методичними вказівками (2); при аналізі 

педагогічних ситуацій допускав суттєві помилки і неточності (2); 

опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії 
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(1); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

візуалізації матеріалу (1). 

7 балів Здобувач не  ознайомлювався організацією освітнього процесу у 

ЗВО  та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (0); частково опрацював програми 

навчальних дисциплін та робочі навчальні програм (1); працював 

над  окремими методичними вказівками (2); при аналізі 

педагогічних ситуацій допускав суттєві помилки і неточності (2); 

опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії 

(1); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

візуалізації матеріалу (1). 

6 балів Здобувач не  ознайомлювався організацією освітнього процесу у 

ЗВО  та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (0); частково опрацював програми 

навчальних дисциплін та робочі навчальні програм (1); працював 

над  окремими методичними вказівками (2); при аналізі 

педагогічних ситуацій не висловлював власні судження (1); 

опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії 

(1); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

візуалізації матеріалу (1). 

5 балів Здобувач не  ознайомлювався організацією освітнього процесу у 

ЗВО  та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (0); не опрацював програми навчальних 

дисциплін та робочі навчальні програм (0); працював над  

окремими методичними вказівками (2); при аналізі педагогічних 

ситуацій не висловлював власні судження (1); опанував 

методикою проведення аудиторних занять: при організації 

практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни в ході 

проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії (1); зміст 

практичного заняття - орієнтованість на професійну практику (1); 

якість викладання - рівень використання засобів візуалізації 

матеріалу (1). 

4 бали Здобувач не  ознайомлювався організацією освітнього процесу у 

ЗВО  та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (0); не опрацював програми навчальних 
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дисциплін та робочі навчальні програм (0); працював над  

окремими методичними вказівками (2); при аналізі педагогічних 

ситуацій не висловлював власні судження (1); недостатньо 

опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії;  

(0); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

візуалізації матеріалу (1). 

 

3 бали 

 

Здобувач не  ознайомлювався організацією освітнього процесу у 

ЗВО  та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (0); не опрацював програми навчальних 

дисциплін та робочі навчальні програм (0); працював над  

окремими методичними вказівками (1); при аналізі педагогічних 

ситуацій не висловлював власні судження (1); недостатньо 

опанував методикою проведення аудиторних занять: при 

організації практичного заняття - підтримка порядку і дисципліни 

в ході проведення практичного заняття, рівень уваги аудиторії;  

(0); зміст практичного заняття - орієнтованість на професійну 

практику (1); якість викладання - рівень використання засобів 

2-0 балів Здобувач не  ознайомлювався організацією освітнього процесу у 

ЗВО  та основними концептуальними засадами організації 

викладацької практики (0); не опрацював програми навчальних 

дисциплін та робочі навчальні програм (0); працював над  

окремими методичними вказівками або ж взагалі не працював (1-

0); при аналізі педагогічних ситуацій не висловлював власні 

судження або ж не зміг взагалі їх проаналізувати (1 -0); 

недостатньо опанував методикою проведення аудиторних занять: 

при організації практичного заняття - підтримка порядку і 

дисципліни в ході проведення практичного заняття, рівень уваги 

аудиторії;  (0); зміст практичного заняття - орієнтованість на 

професійну практику (0); якість викладання - рівень 

використання засобів візуалізації матеріалу (0). 

 

 

 

5.4.2. Підсумковий контроль знань, його форми та оцінювання 

До здачі підсумкового модульного контролю допускаються здобувачі, 

які виконали всі завдання викладацької практики та набрали за їх виконання не 

менше 60 балів. 
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Підсумковий модульний контроль включає оформлення звітної 

документації викладацької практики, що знаходиться у відділі Аспірантури та 

докторантури та на сайті Університету, сторінці Аспірантура.Докторантура. – 

Зразки документів для здобувачів на ОНП:https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-

universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura 

Максимальна кількість балів, яку здобувач може набрати за ПМК, 

складає 80 балів. Підсумковий модульний контроль уважається зарахованим, 

якщо здобувач  набрав не менше 50 балів. 

 

 

 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura
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6. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Проходження здобувачами Викладацької практики відбувається 

відповідно до «ПОРЯДКУ проведення викладацької (педагогічної) практики 

для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти в Івано-

Франківському національному медичному університеті» 

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-

doktorantura 

Викладацька практика націлена на розвиток соціально-комунікаційної 

компетенції майбутніх викладачів, формування  здатності застосовувати 

психолого-педагогічні знання в розв’язанні проблем у професійній взаємодії 

викладача ЗВО. 

Організатором та базою для проходження викладацької практики 

здобувачів третього освітньо-наукового є відповідна кафедра Університету та 

/або інших ЗВО, з якими укладено угоди про проходження практики. 

Терміни проходження практики та її програма визначаються в 

індивідуальному плані здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої 

освіти, затверджуються науковим керівником, завідувачем кафедри, де 

проходить педагогічну практику. 6.4 Заслуховування та обговорення Звіту про 

виконання індивідуального плану викладацької практики здійснюється на 

засіданні кафедри. 

Здобувач повинен протягом одного місяця після закінчення практики 

надати звітну документацію у відділ аспірантури та докторантури 

Університету.  Якщо здобувач третього освітньо-наукового рівня вищої освіти, 

не виконав викладацьку практику як частину освітньої складової, вважається 

таким, що не виконав індивідуальний навчальний план та підлягає 

відрахуванню відповідно до «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)», затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 березня 2016 р. №261.  

https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura
https://www.ifnmu.edu.ua/uk/diyalnist-universytetu/naukova-robota/aspirantura-doktorantura
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Загальна максимальна сума балів, яка присвоюється здобувачу за 

Викладацьку практику, становить 200 балів, яка є сумою балів за різні форми 

роботи під час практики (max120), а також балів, отриманих за оформлення 

документації та захист результатів практики (max 80).  

Перезарахування результатів Викладацької практики  здійснюється за 

умови проходження курсу з аналогічним або більшим  обсягом академічних 

годин у  медичних ЗВО  України.  

Здобувач повинен уникати будь-яких порушень академічної 

доброчесності. Заохочується активність, ініціативність, творчий підхід. 
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7.  ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
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1. Кузенко О. Й.Корекційна педагогіка: Навчальний посібник /За ред. 

д. філ. наук., проф. Качкана В.А. Івано- Фраківськ, 2020.  200 с. 

2. Кузенко О. Й.  Професійна культура фармацевта: Навчально-

методичний посібник. Івано- Фраківськ, 2020. 70 с. 

3. Нечепорчук А. Новий освітній простір. Безбар’єрність. 

/Інформаційний посібник. 2019. 151 с.  

4. Пихтіна Н.П. Основи педагогічної техніки.Центр навчальної 

літератури, Київ 2019. 311 с. 
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