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Методичні рекомендації 

 

Ефективність професійної підготовки викладачів суттєво залежить від 

організаційних форм навчальної роботи. Основними формами організації 

навчального процесу у вузі є такі: лекції, семінарські, практичні, лабораторні 

заняття, спецкурси, спецсемінари, факультативи, педагогічна практика, 

консультації, колоквіуми, контрольні, курсові і дипломні роботи.  

І. Лекція. Традиційною, найважливішою формою навчання і виховання 

студентів у вузі є лекція (латинське «читання»). За своєю дидактичною 

сутністю лекція виступає і як організаційна форма навчання – «специфічний 

спосіб взаємодії викладача і студентів, у рамках якого реалізується 

різноманітний зміст і різні методи навчання», і як метод навчання – 

«монологічний виклад навчального матеріалу в систематичній і послідовній 

формі, сконцентрований в основному навколо фундаментальних проблем на-

уки». 

Лекція – провідна форма навчання у вищому начальному закладі, яка 

визначає шляхи здійснення усіх видів і форм навчання та закладає основи 

розуміння і ставлення до предмету; стрункий систематичний і системний 

виклад певної наукової проблеми або її частки, усний виклад великого за 

обсягом, складного за логічною побудовою навчального матеріалу; основа 

для подальшої самостійної роботи, вона справляє виховуючу і розвиваючу 

дію в процесі взаємодії викладача і студента, розвиває інтерес і любов до 

науки, творчі здібності, інтелектуальну й емоційно-вольову сферу 

особистості, сприйняття, пам'ять. 

Основна дидактична мета лекції – забезпечення орієнтованої основи 

для подальшого засвоєння навчального матеріалу. Лекція справляє глибокий 

виховний вплив на студентську аудиторію у плані змісту і фактом особистого 

спілкування аудиторії з лектором – ученим, педагогом.  



Дидактичним завданням лекції є не тільки ознайомлення студентів з 

основним змістом, принципами, закономірностями, головними ідеями, а й 

спрямування міркувань для подальшої самостійної роботи. 

Види лекцій як форми організації навчання: головними з яких можна 

вважати тематичні, серед них особливо виділяються вступна й заключна 

(підсумкова), оглядові й консультативні, читаються також лекційні 

спецкурси. 

Тематична лекція –основний вид лекції для вищої школи. У ній 

всебічно й систематично розкривається програмовий матеріал, виділяються 

провідні аспекти вивчення кожної наукової проблеми, виявляються 

взаємозв'язки між окремими частинами лекційного курсу. 

Вступна лекція – висуває й обґрунтовує основні методологічні позиції, 

визначає предмет і метод виучуваної науки, зв'язок теоретичного матеріалу з 

суспільною практикою, особистим досвідом студентів і їх майбутньою 

спеціальністю. 

 Заключна або підсумкова лекція –завершують лекційний курс, 

систематизують одержані знання, підводять підсумки прочитаного курсу. 

Оглядові лекції –передбачають систематичний аналіз центральних 

наукових проблем курсу, які пов'язуються з практичним досвідом слухачів, 

завданнями професійної діяльності.  

Консультативні лекції – доповнюють і уточнюють матеріал оглядових, 

висвітлюючи розділи курсу, що викликають серйозні труднощі при 

самостійному вивченні. 

Лекційні спецкурси звичайно виходять за рамки навчальної програми, 

значно розширюючи й поглиблюючи наукові знання, одержані в рамках 

програми, полегшують їх творче осмислення (найчастіше спецкурси 

читаються на матеріалі науково-дослідної роботи викладача). Через 

спецкурси студенти вводяться в проблематику певної наукової школи, 

проходять школу творчого пошукового мислення.  



Розрізняють такі види лекцій за способом викладу навчального 

матеріалу:  

1. Вступна лекція. Дає цілісне уявлення про навчальний предмет. 

орієнтує студента у системі роботи з курсу педагогіки. Лектор знайомить 

студентів з призначенням, завданнями курсу, його роллю і місцем у системі 

підготовки спеціаліста. Дається стислий огляд курсу, етапи розвитку 

педагогічної науки, досягнення у цій сфері наукової думки, імена видатних 

вчених, викладаються перспективні напрями дослідження. На цій лекції 

зазначаються методичні та організаційні особливості роботи у межах курсу, а 

також аналізується навчально-методична література.  

2. Лекція-бесіда або діалог з аудиторією – найбільш проста форма 

залучення студентів до навчального процесу і передбачає безпосередній 

контакт викладача з аудиторією, вона дозволяє прикути увагу слухачів до 

найбільш важливих питань з теми, визначити зміст і темп викладу 

навчального матеріалу з урахуванням особливостей аудиторії. Участь 

студентів в лекції можна забезпечити різними прийомами:  

 перший прийом – на початку лекції викладач задає аудиторії питання, 

призначене не для контролю успішності, засвоєння знань, а для виявлення 

думки і рівня ознайомленості слухачів з даною проблемою, ступеня їх 

готовності до сприйняття наступного матеріалу. З урахуванням відповідей 

студентів викладач будує свої міркування під час лекції і має можливість 

викласти найбільш доказово наступну тезу виступу. Питання можуть бути як 

елементарні (для того, щоб зосередити увагу слухачів), так і проблемні. Вони 

не повинні залишатися без відповіді, інакше вони не будуть забезпечувати 

достатню активізацію мислення студентів;  

 другий прийом – запрошення до колективного дослідження, Викладач 

пропонує студентам спільно вивести те чи інше правило, закономірність 

процесу, явища, при  цьому він звертається до досвіду і знань аудиторії. 

Уточнюючи і доповнюючи відповіді, викладач підводить теоретичну базу під 

практичний колективний досвід, записує висновки на дошці.      



3. Лекція-дискусія – викладач не тільки використовує відповіді 

студентів на його питання, а й організовує вільний обмін думками в 

інтервалах між логічними розділами. Це дозволяє викладачеві керувати 

колективною думкою, використовуючи з метою переконання, долаючи 

негативні установки і помилкові думки деяких студентів. Питання ставляться 

залежно від контингенту аудиторії, важливо правильно добирати їх для 

дискусії та вдало, цілеспрямовано керувати нею. 

4. Лекція з розбором конкретних ситуацій – один із способів 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів. За формою така 

лекція є дискусією, однак для обговорення викладач ставить не питання, а 

наводить конкретну ситуацію, яка містить в собі достатню інформацію для 

оцінки явища і його обговорення. Обговорення використовується як пролог 

до наступної частини лекції, це необхідно для зосередження уваги аудиторії 

на конкретних проблемах, підготовки до творчого сприйняття матеріалу. 

Дискусія не повинна відхилятися від теми, на обговорення не повинно 

витрачатися багато часу. Треба пам’ятати, що основним змістом заняття є 

лекційний матеріал. 

5. Лекція-інформація. Орієнтована на виклад і пояснення студентам 

наукової інформації, яка потребує осмислення і запам’ятовування. Це 

найбільш традиційний тип лекцій у практиці вищої школи.  

5. Оглядова лекція. Відзначається систематизацією наукових знань на 

високому рівні. У процесі викладу матеріалу розкриваються внутрішні і 

міжпредметні зв’язки. Стрижнем теоретичних положень є науково-поняттєва 

і концептуальна основа всього курсу.  

4.Проблемна лекція – включення мислення студентів здійснюється 

викладачем за допомогою створення проблемних ситуацій. Знання вводяться 

за допомогою проблемного питання, задачі, ситуації. При цьому процес 

пізнання студентів у співробітництві і діалозі з викладачем наближається до 

дослідницької діяльності. Викладач, створивши проблемну ситуацію, 

спонукає студентів до пошуків її розв'язання, крок за кроком підводячи до 



цілі. В умові поданої проблемної задачі є суперечності, які потрібно знайти і 

розв'язати. Проблемні лекції сприяють розвитку теоретичного мислення, 

пізнавального інтересу до предмета, забезпечують професійну мотивацію, 

корпоративність. 

Зміст проблеми розкривається шляхом організації пошуку її вирішення 

або аналізом та узагальненням традиційних і сучасних точок зору. Для 

створення проблемної ситуації можна використати наступні прийоми:  пряма 

постановка проблеми; проблемне завдання у вигляді питання; повідомлення 

інформації, яка містить суперечність, протилежних думок з будь-якого 

питання; звернення уваги на те чи інше життєве явище, яке потрібно 

пояснити; повідомлення фактів, які викликають непорозуміння; 

співставлення життєвих знань з науковими; постановка питання, на яке 

повинен відповісти студент, прослухавши частину лекції і зробивши 

висновки. 

5. Лекція-візуалізація. Являє собою візуальну форму подання 

лекційного матеріалу засобами ТЗН або аудіовідеотехніки. Виникла як 

результат пошуку нових можливостей реалізації принципу наочності. 

Викладач на такій лекції використовує демонстраційні матеріали, форми 

наочності, які не лише доповнюють словесну інформацію, а й самі 

виступають носіями змістовної інформації. Підготовка такої лекції полягає у 

реконструюванні, перекодуванні змісту лекції або її частини у візуальну 

форму для подання студентам через технічні засоби. Читання її зводиться до 

вільного, розгорнутого коментування підготованих матеріалів. У візуальній 

лекції важливі візуальна логіка, ритм подачі матеріалу, його дозування, 

майстерність і стиль спілкування викладача з аудиторією. 

6. Бінарна лекція. Різновид викладу матеріалу у формі діалогу двох 

викладачів (як представників різних наукових шкіл) або вченого і практика, 

викладача і студента.  

7. Лекція із попередньо запланованими помилками. передбачає 

визначену кількість типових помилок змістового, методичного, 



поведінкового характеру, їх список викладач дає студентам на початку 

лекції. Завданням студентів є фіксування цих помилок на полях конспекту 

впродовж лекції. На розбір помилок викладач відводить 10-15 хвилин. 

Розрахована на стимулювання студентів до постійного контролю за 

інформацією, що викладається (пошук помилки: змістової, методологічної, 

методичної), і Наприкінці лекції проводиться діагностика слухачів і аналіз 

зроблених помилок. Така лекція одночасно виконує стимулюючу, 

контрольну і діагностичну функції. 

8. Лекція-конференція. Проводиться як науково-практичне заняття із 

заздалегідь поставленою проблемою і системою доповідей тривалістю 5-10 

хвилин. Кожен виступ являє собою логічно закінчений текст у межах 

програми, що запропонована викладачем. Сукупність представлених 

виступів дозволяє всебічно висвітлити проблему. У кінці лекції викладач 

підводить підсумки самостійної роботи і виступів студентів, формулює 

основні висновки.  

9. Лекція-пресконференція – викладач пропонує студентам письмово 

поставити йому запитання з названої ним теми. Протягом двох – трьох 

хвилин студенти формулюють запитання і передають їх викладачеві. Така 

лекція читається як зв'язний текст, у процесі якого даються відповіді на 

запитання, її доцільно проводити на початку теми для виявлення інтересів 

групи або потоку, їх установок, можливостей; в середині – для залучення 

студентів до вузлових моментів курсу і систематизації знань; у кінці – для 

визначення перспектив розвитку засвоєного змісту. 

10. Лекція-консультація – проводиться з практичних тем або з тем з 

практичною спрямованістю. Лектор викладає основні моменти, а потім 

студенти задають питання (на це можна виділити 50% часу). В кінці лекції 

викладач підводить підсумки.. Може проходити за різним сценарієм. Перший 

варіант – за типом ”питання – відповіді”; другий – за типом “питання –

відповіді – дискусія”.  



11. Лекція з застосуванням техніки зворотного зв’язку – лектор 

ставить питання на початку лекції чи після кожного її розділу. Якщо 

відповідь є правильною, викладач продовжує виклад, якщо ж ні – ставить 

питання і підводить підсумки. 

До структурної побудови лекції можна віднести:  

 формування теми; 

 повідомленні плану, рекомендованої літератури для самостійної 

роботи; 

 поступовий виклад.  

Зміст лекції визначається навчальною програмою дисципліни, всі 

факти, приклади, цифри, доводи, коментарі мають відповідати меті лекції і 

вести до розкриття її основних ідей. Фактичного матеріалу в лекції повинно 

бути порівняно небагато – рівно стільки, скільки необхідно для розуміння 

питання студентами. Весь фактичний матеріал повинен бути пронизаний 

узагальненнями, що надають лекції наукової переконливості й доказовості. 

Викладений матеріал бажано чітко оформлювати у вигляді системи, яка 

краще запам'ятовується і допускає більш широкий перенос на нові ситуації. 

Необхідно виховувати у слухачів звичку орієнтуватися у вивченні предмета 

на навчальну програму. 

Підготовка лекцій. Рівень підготовки викладача до кожної лекції 

передусім визначається його науковою, методичною і загальною культурою. 

Однак яким би високим не був рівень викладача, він зобов'язаний готуватися 

до кожної лекції. Зумовлено це тим, що наука інтенсивно розвивається, 

з'являються нові знання, якими потрібно поповнювати власний багаж. 

Удосконалюється постійно і методика викладання. 

Готуючись до лекції, викладач: розробляє чіткий план; розраховує час; 

добирає матеріал, який змістовно розкриває тему; виділяє головні думки, 

приклади; розробляє повний конспект лекції; добирає наочний матеріал; 

прослухує себе (по можливості робить аудіозапис); виробляє певний темп 

(60-80 слів на хвилину). 



Доцільно будувати лекцію за такоюсхемою: вступ (актуальність 

проблеми, мета, задача, основні терміни, актуалізація життєвого досвіду 

студентів); основна частина (виклад інформації); заключна частина (резюме, 

основні ідеї викладені в лекції). 

Динаміка лекції.Лекція включає чотири етапи:  

 початок сприймання – 4-5 хвилин; 

 оптимальна активність сприйняття – 20-30 хвилин; 

 фаза зусиль – 10-15 хвилин; 

 фаза стомлення. 

Дуже важливо продумати початок і кінець лекції, чергувати роботу і 

відпочинок, моменти підвищеної уваги і послаблення; весь процес ведення 

лекції вимагає від викладача доброзичливого ставлення до студентів. Метод 

лекції передбачає ознайомлення студентів з її планом, що допомагає їм 

стежити за думкою викладача, за послідовністю розкриття теми. Для 

активізації роботи студентів потрібно використовувати структурно-логічні 

схеми, опорні сигнали, листи взаємоконтролю. Виклад лекції повинен бути 

образним, «пізнавальним, емоційно-експресивним, дійово-вольовим». Стиль 

–  живий, виразний. Темп мовлення – середній, щоб дати можливість 

студентам записати основні положення лекції.  

Якість прочитаної лекції оцінюється переважно за такими 

параметрами: 

1) постановка мети; 

2) зміст лекції (науковість, добір і структурування навчального 

матеріалу, доказовість фактів тощо); 

3) методика читання лекції: наявність плану, чітка структура й 

логічність розгортання навчального матеріалу, активізація мислення 

студентів, прикладна і професійна спрямованість змісту, формулювання 

запитань для самостійної роботи студентів у позалекційний час, зв'язок із 

попереднім навчальним матеріалом, внутріпредметні й міжпредметні зв'язки 

тощо; 



4) особисті якості й поведінка викладача: володіння предметом, 

дикція, голос, вияв емоцій, доступність і темп викладу, надання можливості 

студентам для конспектування, грамотність мови і використання 

дидактичних засобів (наочності, демонстрації тощо), вміння триматися перед 

аудиторією і відчувати її, зовнішній вигляд; 

5) результати лекції: інформаційна насиченість лекції, досягнення 

дидактичних цілей і завдань, цілей розвитку і виховання студентів. 

У систему навчання у вищій школі входять практичні заняття, що 

проводяться в різній формі: семінарські, просемінарські, лабораторні, вправи. 

Кожна форма має цілком суттєві особливості і тому буде розглядатися 

окремо. 

ІІ. Практичне заняття – призначається для поглиблення і розширення 

одержаних на лекціях чи в результаті роботи за навчальними посібниками 

знань, а також для оволодіння методикою роботи з науковим і навчальним 

матеріалом та окресленими найбільш типовими для даної дисципліни 

практичними навиками. Практичні заняття мають важливе навчально-

пізнавальне значення, сприяють формуванню вмінь навичок, необхідних для 

майбутньої професійної діяльності, служать своєрідною навчальною формою 

здійснення зв'язку теорії з практикою, сприяючи виробленню умінь 

застосовувати знання. Зміст і методика виконання практичних занять 

залежать від специфіки і мети теми, що вивчається. 

Практичне заняття по психології підрозуміває не просто обговорення 

студентами навчального матеріалу, а виконання відповідних практичних 

завдань. Систему таких завдань часто називають практикумом.  

Практичні заняття мають на меті – закріплення теоретичних знань на 

практиці; закріплення умінь дослідницької роботи; засвоєння умінь 

практичної психологічної роботи; застосування теоретичних знань для 

вирішення практичних задач; самопізнання; саморозвиток; 

Практичне заняття, присвячене вправам – вид заняття тренувального 

характеру, тісно пов'язаний з лекцією. У вправі основа – приклад, який 



аналізується з позицій теоретичних концепцій, доданих у лекції. План 

практичних занять – частина плану викладання предмета. 

Основними функціями практичних занять (за І. Кобиляцьким) є: 

 поглиблення та уточнення знань, здобутих на лекціях і в процесі 

самостійної роботи; 

 формування інтелектуальних умінь та навичок планування, аналізу 

і узагальнень, опанування діючою технікою, вироблення навичок управління 

і користування нею; 

 накопичення первинного досвіду організації виробництва та 

технікою управління ним; 

 оволодіння початковими навичками керівництва працівниками на 

виробництві; 

 формування вміння аналізувати і оцінювати економічну 

ефективність виробництва; 

 оволодіння науковим апаратом роботи з джерелами; 

 формування вміння робити соціологічні оцінки тощо. 

Важливо, щоб лектор сам вів хоча б частину практичних занять, 

безпосередньо обговорюючи чи відпрацьовуючи навчальний матеріал. Це 

дозволяє координувати лекції й наступні практичні заняття, виробляти 

найбільш доцільний педагогічний підхід до їх проведення. 

Практичні роботи, які проводять у вищому навчальному закладі, 

науковці (Б. Мокін, В. Пап'єв, О. Мокін) поділяють на такі групи: ознайомчі 

практичні (лабораторні) роботи, підтверджуючі практичні роботи, 

частково-пошукові практичні заняття, дослідні практичні роботи. 

Етапи проведення практичного заняття: вступне слово викладача, 

пояснення незрозумілих студентам питань,  запланована практична частина, 

завершальне слово викладача. Кожне заняття доцільно закінчувати коротким 

висновком і вказівками викладача до подальшої роботи або розбором плану 

проведення наступного практичного заняття. Тоді практичні заняття поряд з 

лекціями будуть сприяти створенню перспективи у роботі кожного студента. 



У навчальному процесі використовують дві формипроведення 

практичних робіт (М.М. Фіцула): 

 фронтальна, за якої після викладення на лекції теорії всі студенти 

групи виконують одночасно одну практичну роботу на однаковому 

обладнанні; у такому разі наявний єдиний план і однакова послідовність дій 

для всіх студентів групи; 

 індивідуальна, за якої студенти групи, поділені на бригади, 

виконують різні за тематикою, змістом і планом практичні роботи. До такої 

форми вдаються за відсутності належної матеріальної бази для реалізації 

фронтальної роботи студентів. 

На практичних заняттях студентам слід дотримуватися принципу 

максимальної самостійності. Вони повинні самостійно виконати роботу, 

оформити протокол і дати інтерпретацію результатів. Звичайно, при 

виникненні суттєвих труднощів у процесі роботи студенти можуть 

консультуватися у викладача. 

У деяких педагогічних вузах стало традицією проведення практичних 

занять (семінарських, лабораторних) самими студентами, які проходять цю 

своєрідну школу по черзі. У педагогічному вузі, покликаному виховувати 

педагогічну культуру майбутнього вчителя, надзвичайно важливо якомога 

раніше надати слухачеві можливість відчути себе в ролі педагога, 

відповідального за рівень засвоєння знань тих, хто навчається. При цьому, як 

правило, студенти, надаючи відповідям, обговоренню, виступам 

однокурсників, коментарі, пропонують викладачеві свої оцінки рівня 

засвоєння студентами знань, вироблення умінь і навичок з даної конкретної 

теми. Роль викладача у такому випадку зводиться до конкретних чітких 

рекомендацій і порад кожному студенту, що, безперечно, значно посилює 

індивідуальний підхід у навчанні студентів, оскільки в одного студента 

виходить одне, а в другого інше, – і кожен бачить свої переваги й недоліки. 

Студент повинен мати можливість «розкритися», виявити свої здібності з 

використанням усієї суми одержаних знань і навиків, закріпити свій інтерес 



до вибраної спеціальності. Вважаємо, що такий тренінг педагогічної 

культури з вираженням співробітництва викладачів і студентів, який у 

значній мірі мобілізує і тих, і других на більш глибоке і цілеспрямоване 

керівництво і оволодіння навчальним матеріалом дає позитивні результати. 

Ефективність практичного заняття значною мірою залежить від вміння 

викладача володіти увагою студентів, впроваджувати елементи змагальності 

між ними, здійснювати диференційований підхід при підборі груп для спіль-

ної діяльності на практичних заняттях, забезпечувати пряме керівництво 

(планування, спеціальне конструювання завдань, контроль) і опосередковане 

(вплив на мотиви, установки, цілі студента). 

 

Структурні складові типової навчальної програми дисципліни: 

 

 титульна сторінка та її зворот; 

 пояснювальна записка; 

 тематичний план дисципліни; 

 зміст дисципліни (за модулями, темами); 

 питання для самоконтролю; 

 теми або варіанти контрольних робіт; 

 список рекомендованої літератури (обов’язкової та додаткової). 

Підготовкулекції та практичного заняття доцільно здійснювати за 

таким планом. 

1. Вибір теми лекції та практичного заняття.Теми студенти обирають 

самостійно.Вдалий вибір теми є одним із найсуттєвіших моментів якісного 

проходження педагогічної практики. Обираючи тему лекції та практичного 

заняття, студентам необхідно враховувати відповідність її спрямованості 

своїм науковим та практичним інтересам, існуючим розробкам, можливостям 

підготовки первинної інформації та специфіку вибраної дисципліни. 

Вибрані теми обов’язково узгоджуються з керівниками практики. 



2.Підбір та аналіз літератури.На стадії добору літератури студент 

складає бібліографію. Поглиблений аналіз дібраної літератури доцільно 

починати з розгляду найновітніших публікацій, оскільки в них 

висвітлюються останні досягнення в сфері теорії та практики. Вивчення 

літератури слід робити за двома напрямами: 

1) тема лекції та практичного заняття; 

2) методи та прийоми навчання. 

 Перший напрям включає визначення мети занять, формулювання 

пунктів плану лекції та практичного заняття, наочних матеріалів, завдань для 

самостійної роботи з обраної теми тощо. 

Другий напрям спрямований на підбір методів та прийомів навчання. 

3. Написання лекції та розробка практичного заняття.Зібраний на 

попередньому етапі матеріал класифікується, систематизується та 

структурується відповідно до пунктів плану лекції та практичного заняття. 

На цьому етапі формулюються висновки, добираються ілюстрації (схеми, 

графіки, таблиці) та здійснюється редагування. У процесі редагування 

поліпшується стиль викладання матеріалу, переробляються окремі частини 

тексту, вдосконалюється формулювання фраз, перевіряється орфографія та 

пунктуація. 

За тиждень до початку практики керівники практики від кафедри 

організовуютьнастановче заняття, де визначається порядок проходження 

практики. У цей період студенти розподіляються за викладачами, які 

керуватимуть практикою. 

2-й етап –основний етап.Протягом відведеного навчальним планом на 

педагогічну практику терміну (два тижні) студент-практикант має довести, 

що він здатний визначитися із власним планом роботи та виконати основні 

завдання програми практики. 

Робочий день практиканта визначається правилами трудового 

розпорядку та режимом роботи установи, де він проходить практику. 

Практиканти працюють за розкладом,  який готує керівник практики. Згідно з 



розкладом практиканти здійснюють викладання навчального матеріалу, 

відвідування та аналіз занять і ведуть щоденник проходження практики. У 

щоденниках зазначають прізвища, ім’я, по-батькові практикантів, теми їхніх 

занять, дати проведення, здійснюють їх критичний аналіз. 

Кожен студент проводить самостійно одну пробнулекцію та одне 

практичне заняття з групою студентів за підготовленими навчально-

методичними розробками,на якому повинні бути присутні керівник практики 

та інші практиканти. 

Ефективне викладання ґрунтується на вдалому сполученні вмінь щодо 

врахування індивідуально-психологічних, соціально-психологічних, вікових 

особливостей суб’єктів навчальної діяльності з вміннями, що пов’язані з 

використанням різноманітних методів і форм навчання, педагогічною 

майстерністю, реалізацією управлінських функцій: плануванням,  

організацією, мотивацією, контролем.У процесі викладання доцільно 

використовувати різні техніки мотивування та стимулювання. 

Обговорення пробного лекційного та практичного заняття відбувається 

після його проведення. Керівник практики веде протокол відвідування 

пробного заняття з детальним аналізом позитивних сторін, зауважень і 

побажань щодо удосконалення професійних навичок практики.Протокол 

відвідування заняття ведеться у щоденнику  практиканта. 

У діяльності викладача значне місце займає аналітична діяльність. Саме 

з метою її розвитку в процесі педагогічної практики студентам пропонується 

проаналізувати проведені та відвідані заняття за наступними критеріями: 

 

При аналізі лекції рекомендується звернути увагу на такі аспекти: 

 актуальність теми, відповідну літературу, мету; 

 надання плану лекції та логіка викладення; 

 доступність матеріалу; 

 застосування методів активізації аудиторії; 

 встановлення міжпредметних зв’язків; 



 мова та мовлення, стиль, тон, такт, спостережливість; 

 застосування наочних засобів навчання. 

 

При аналізі практичного заняття бажано відповісти на такі 

запитання: 

  Чи були роз’яснені  студентам цілі практичного заняття? 

  Чи вдалося здійснити намічений план заняття та досягти 

формування відповідних знань та вмінь? В якій мірі ? 

  Чи відповідали завдання поставленим цілям? 

  Які рівні засвоєння навчального матеріалу (репродуктивний, 

продуктивний, творчий) були задіяні і в якій мірі? 

  Наскільки різноманітними були застосовані методи навчання? 

  Чи були студенти активними на занятті? Як в цілому можна 

охарактеризувати їх поведінку? 

  Що можна було б поліпшити в організації заняття, структурі, 

змісті, методах? 

  Чи була організована на занятті самостійна робота студентів і як 

це вплинуло на якість їхніх знань? 

  Чи застосовувався на занятті дидактичний матеріал, технічні 

засоби навчання? Як це вплинуло на  підвищення ефективності заняття? 

  Які моменти заняття були найбільш ефективними?  Що сприяло 

цьому? 

  Чи раціонально використовувався час? 

Основний етап завершується оформленням звіту з педагогічної 

практики згідно із вимогами, що наведені у методичних рекомендаціях даної 

навчально-методичної розробки.  

Труднощі, які виникають у практиканта у процесі викладацької 

практики, з'ясовуються під час групових та індивідуальних консультацій з 



керівником практики. Студентам потрібно звернути увагу на труднощі, які 

найчастіше виникають через невміння практикантів: 

 розробляти заняття; 

 привертати увагу студентів та зацікавлювати їх навчальним 

матеріалом; 

 враховувати психологічні особливості студентів, а також рівень їх 

розвитку та на підставі цього забезпечувати індивідуальний і 

диференційований підхід; 

 будувати взаємостосунки зі студентами; 

 не губитись при найскладніших і неочікуваних запитаннях з боку 

студентів; 

 поєднувати теорію та практику у викладанні психології; 

 грамотно використовувати новинки психологічної науки; 

 досконало знати і використовувати спеціальні терміни; 

 здійснювати різні форми контролю. 

Підготувати «Звіт з педагогічної практики» за структурою, поданою 

нижче: 

Таблиця 1 

Структура звіту з асистентської практики 

Структурна одиниця звіту Короткий опис змісту 

Обкладинка Відповідає стандартним правилам 

оформлення (Додаток А) 

Зміст Включає перелік всіх структурних одиниць 

звіту (крім обкладинки) та номери сторінок 

Вступ Опис власного розуміння цілей проходження 

педагогічної практики 

Навчально-методична 

розробка типової навчальної 

програми дисципліни 

Титульна сторінка, пояснювальна записка, 

тематичний план дисципліни, зміст 

дисципліни (за модулями, темами), питання 

для самоконтролю, теми або варіанти 

контрольних робіт 

Навчально-методична 

розробка лекції 

Тема, мета, план, текст лекції і 

зазначеннямспособівактивізаціїаудиторії, 

наочнізасоби, коротка характеристика 

використанихджерел, дидактичніматеріали, 



мультимедійна презентація 

Навчально-методична 

розробка практичного заняття 

Тема, навчальні цілі, план, хід заняття 

відповідно до плану (етапи заняття, їх 

розподіл за часом, назви та зміст завдань, 

обґрунтування обраних форм і методів 

навчання), дидактичні матеріали, 

мультимедійна презентація 

Критичний аналіз відвіданих 

та проведених занять 

Аналіз відвіданих занять одногрупників та 

самоаналіз проведених занять 

Підсумки Узагальнення зробленого за період практики, 

висновки про досягнення особистих цілей 

проходження практики. 

 

3-й етап– захист  педагогічної  практики. 

Звіт з педагогічної практики у встановлений термін здається 

студентами керівникам практики від кафедри для перевірки. 

Терміни та графік захисту звітів встановлюється кафедрою. Під час 

захисту студент повинен стисло (до 5 хв.) обґрунтувати зміст типової 

навчальної програми, доцільність запропонованої у дидактичній розробці 

теми лекції та практичного заняття. 

У процесі захисту звіту з педагогічної практики оцінюється глибина 

знань студента з досліджуваної проблеми, його вміння розробляти типову 

навчальну програму, готувати і проводити лекцію та практичне заняття, 

обґрунтовувати та відстоювати власну точку зору, відповідати на запитання. 

За результатами захисту звіту з педагогічної практики студент одержує 

диференційований залік, оцінка якого записується на титульному аркуші 

роботи та виставляється у відомість і залікову книжку. 

Вимоги до звіту про проходження педагогічної практики  

Результати виконаної на практиці роботи студенти надають на кафедру 

у вигляді письмового звіту. Звіт про проходження практики повинен містити 

конкретний опис виконаної студентом роботи, відомості про виконання усіх 

розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки і 

пропозиції.  



           Звіт оформлюється на аркушах формату А-4, скріплюється та має 

наскрізну нумерацію сторінок. Текст супроводжується таблицями, схемами 

та поясненнями. Зразок титульної сторінки звіту про практику наведений у 

додатку (див. додаток А). 

Звіт про педагогічну практику студент  здає на кафедру не пізніше 2-х 

днів після завершення практики. Керівник практики від кафедри знайомиться 

зі звітом, складає рецензію, де зазначає ступінь виконання студентом 

програми практики, рівень оволодіння методами дослідження і рівень 

набутих необхідних навичок. Інші документи про практику (щоденник 

проходження практики, індивідуальний план практики, пропозиції та 

матеріали підготовлені студентами, характеристика на кожного студента) 

також мають бути підписані керівником від кафедри.  

Захист практики відбувається на засіданні кафедри. Захист 

проводиться перед комісією у складі в кількості 2 осіб, до складу комісії по 

захисту входять керівники практики, викладачі кафедри. Результати 

проходження практики оформлюється у вигляді заліку (залік 

диференційований) і заносяться в екзаменаційнувідомість та залікову 

книжку. На титульному аркуші звіту про практику ставиться підпис членів 

комісії про захист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки 

Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу вузівської лекції 

1. Тема лекції; назва навчальної дисципліни, факультет, курс; прізвище, 

ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання викладача. 

2. Відвідування лекції студентами (відсоток присутніх від загальної 

чисельності потоку). 

3. Організація лекції (наявність плану лекції, чіткість його структури, 

дотримання викладачем плану, раціональний розподіл часу, підготовка 

навчально-методичного забезпечення: ТЗН, наочності тощо). 

4. Зміст лекції (науковий, дуже складний, дуже популярний, 

затеоретизований, переважає емпіричний матеріал, теоретичний матеріал 

поєднується з конкретними прикладами). 

5. Дотримання лектором основних дидактичних принципів, володіння 

методикою викладання, вміння підтримувати дисципліну. 

6. Темп лекції (нормальний, швидкий, дуже повільний; конспектування 

лекції: більшість студентів ведуть конспекти, більшість студентів не 

конспектують). 

7. Вміння лектора збуджувати і підтримувати інтерес і увагу студентів 

упродовж всієї лекції (лектор ставить достатньо запитань, що примушують 

студентів розмірковувати, дуже багато запитань, мало, зовсім не ставить). 

8. Доказовість, аргументованість змісту лекції (лектор переконливо 

доводить правильність висунутих положень або бездоказово декларує 

істини). 

9. Лекція має зв'язок з профілем майбутньої професії (дуже добрий, 

достатній, ледве помітний, зв'язок відсутній). 

10. Стиль читання лекції (захоплюючий, живий, наочний, лекцію легко 

записувати, монотонний, нудний, лекцію важко записувати). 

11. Ступінь володіння лектором матеріалом лекції (вільно володіє, 

майже не заглядає в конспект, іноді тільки зачитує яскраві приклади, цитати, 



статистичні дані тощо; не відривається від конспекту, на складні запитання 

студентів дає ухильні відповіді; поєднує читання тексту з імпровізацією). 

12. Контакт з аудиторією (добрий, недостатній, відсутній). 

13. Ставлення лектора до студентів (дуже суворе, в міру вимогливе, 

байдуже, уважне). 

14. Культура зовнішнього вигляду і поведінки лектора, культура 

мовлення. 

15. Загальні висновки (досягнення цілей лекції, виконання плану, 

ступінь розуміння і засвоєння студентами матеріалу лекції). 

 

Орієнтовна схема психолого-педагогічного аналізу практичного 

(семінарського) заняття 

1. Тема заняття; назва навчальної дисципліни; факультет, курс; 

прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання викладача. 

2. Відвідування заняття студентами (відсоток присутніх від загальної 

чисельності групи). 

3. Характеристика плану заняття (добрий, дуже багато питань, питання 

сформульовані дуже загально, слід їх деталізувати; мало питань, пов'язаних з 

профілем майбутньої професії). 

4. Список рекомендованої літератури (дуже багато літератури, 

переважна більшість її є недоступною, відсутня у бібліотеці; мало новинок; 

список достатній; варто додати літературу з профільних проблем). 

5. Організація заняття (чітка, безладна, весь час заповнений 

обговоренням питань). 

6. Темп заняття (оптимальний, високий, низький, багато часу 

марнується, багато говорить сам викладач). 

7. Чи ведуть студенти записи на занятті (регулярно, рідко, не ведуть). 

8. Дотримання викладачем основних дидактичних принципів, 

володіння методикою викладання, вміння підтримувати дисципліну. 



9. Ступінь володіння викладачем навчальним матеріалом (вільно 

володіє, не звертається до допоміжних матеріалів; при виникненні складних 

питань звертається до конспекту чи підручника; неухильно дотримується 

конспекту заняття, постійно до нього звертається). 

10. Стиль проведення заняття (жвавий, часто ставляться гострі, 

проблемні питання та відбувається дискусія; нудно, мляво, не збуджуються 

думки студентів; викладач завжди нав'язує свою точку зору). 

11. Закінчення заняття; підсумковий виступ викладача (кваліфікований, 

переконливий, непереконливий; не збагачує знання студентів). 

12. Семінар, практичне заняття має зв'язок з майбутньою професією 

(дуже добрий, достатній, ледве помітний, не має). 

13. Оцінювання знань студентів на занятті (об'єктивність і 

аргументованість оцінок). 

14. Ставлення викладача до студентів (дуже суворе, в міру вимогливе, 

уважне, байдуже). 

15. Ставлення студентів до викладача (уважне, байдуже, критичне). 

16. Культура зовнішнього вигляду і поведінки викладача, культура 

мовлення. 

17. Загальні висновки (ступінь досягнення цілей заняття, виконання 

плану, ступінь підготовки студентів та засвоєння ними виучуваного 

матеріалу). 

 

 

 


