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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗВІТ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ            

здобувача третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії:

___________________________________________________________________________

                                                    (Прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

Спеціальність: _____________________________________________________________

(Код та найменування спеціальності)

Кафедра: _______________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

(Назва кафедри та закладу вищої освіти, де проходила практика)

Керівник педагогічної практики від кафедри:

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи керівника практики)

Керівник педагогічної практики від ЗНУ:

Меняйло  В.  І.,  доктор  педагогічних  наук,  доцент,  професор  кафедри  загальної  та

прикладної фізики Запорізького національного університету_____________________ 

 (Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада  керівника практики

Запоріжжя 20___
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І. ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Обсяг педагогічної практики становить 3 кредитів ЄКТС (90 годин). Програма

педагогічної практики передбачає такі етапи та види робіт:

Види робіт Кількість
годин

Підготовчий етап

Складання  календарного  плану  проходження  педагогічної
практики

9

Основний етап

Ознайомлення  з  нормативними  документами,  що  регулюють
права  та  обов’язки  науково-педагогічних  працівників  у  закладі
вищої освіти

6

Ознайомлення з навчально-методичною документацією кафедри:
освітніми, освітньо-науковими програмами, навчальним планом,
робочими програмами та силабусами (при наявності) навчальних
дисциплін, їх методичним забезпеченням, у т.ч. у Moodle

6

Відвідування  навчальних  занять  (не  менше  трьох)  провідних
викладачів кафедри

6

Розробка плану-конспекту навчальних занять (не менше трьох),
який повинен містити такі складові: тема заняття, мета заняття,
педагогічні  технології  та/або  методи  навчання,  план  заняття,
зміст заняття, результати навчання

36

Проведення  навчальних занять (не менше трьох) з обов’язковою
присутністю, як мінімум, одного викладача кафедри

6

Участь в організації та/або проведенні позанавчального заходу 12

Заключний етап

Підготовка звіту про педагогічну практику 9

Всього годин 90
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ІІ. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
ТА ФАКТИЧНЕ ЙОГО ВИКОНАННЯ

№ Види робіт Дати виконання Відмітка про
виконання

(виконано/не
виконано)

заплановані фактичні

1 Ознайомлення  з
нормативними
документами,  що
регулюють   права  та
обов’язки науково-
педагогічних  працівників
у закладі вищої освіти

2 Ознайомлення  з
навчально-методичною
документацією кафедри

3 Відвідування  занять
викладачів:
навчальне заняття 1

навчальне заняття 2

навчальне заняття 3

4 Розробка  планів-
конспектів:
навчальне заняття 1

навчальне заняття 2
навчальне заняття 3

5 Проведення занять:
навчальне заняття 1

навчальне заняття 2

навчальне заняття 3

6 Участь в організації та/або
проведенні  поза-
навчального заходу

Керівник педагогічної практики від кафедри: 

__________________ _____________________
                         (підпис)                                       (прізвище, ініціали) 

ІІІ. ЗМІСТ  ВИКОНАНИХ РОБІТ
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3.1.  Ознайомлення  з нормативними  документами,  що  регулюють   права  та
обов’язки  науково-педагогічних  працівників у  закладі  вищої  освіти (зазначити
перелік опрацьованих документів): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.2.  Ознайомлення з  навчально-методичною документацією кафедри (зазначити
перелік опрацьованих матеріалів): 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3.3. Відвідування навчальних занять викладачів:
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№ Прізвище, ініціали,
науковий ступінь,

вчене звання
викладача

Шифр
акдем.
групи

Вид
заняття
(лекція,
практ.,
лаб.)

Навчальна
дисципліна 

Тема заняття

1

2

3

3.4. Проведення навчальних занять  (здобувач  допускається  до  самостійного  проведення  навчальних

занять лише за умови підготовки розгорнутого плану-конспекту заняття, схваленого керівником педагогічної практики)

№ Шифр
акдем.
групи

Вид
заняття
(лекція,

практ., лаб.)

Навчальна
дисципліна

Тема заняття Прізвища, ініціали,
посада присутніх

викладачів кафедри

1

2

3
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3.5. Участь в організації та/або проведенні позанавчального заходу:

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
(назва позанавчального заходу, дата й місце проведення, цільова аудиторія, зміст виконаної роботи)

Здобувач: ________________       ______________________________________
                                                     (підпис)                                                                       (прізвище, ініціали) 
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ІV ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

№ Види робіт Максимальний бал Кількість
отриманих балів

1 Розробка плану-
конспекту

навчальне заняття 1 15

навчальне заняття 2 15

навчальне заняття 3 15
2 Проведення заняття

навчальне заняття 1 15

навчальне заняття 2 15

навчальне заняття 3 15

3 Участь в організації
та/або проведенні
позанавчального

заходу

10

Всього балів 100

Загальна кількість балів _______________________________________________________

                                                                              (зазначити бали цифрою та у дужках прописом)

Оцінка про проходження практики: _______________________________
                                                           (зараховано/ незараховано)

Керівник педагогічної практики від кафедри: 

__________________ _____________________
                    (підпис)                                (прізвище, ініціали) 

Керівник педагогічної практики від ЗНУ: 

__________________ _____Меняйло В. І.
                    (підпис)                                (прізвище, ініціали) 


