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Рекомендована 

література

• Закон України «Про вищу освіту» №1556-18,

• Наказ МОН «Положення про практичну підготовку

студентів вищих навчальних закладів».

• Положення про проведення практики студентів

вищих навчальних закладів України, затвердженого

наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993

№ 93. Редакція від 20.12.1994.

• Положення про практичну підготовку здобувачів

вищої освіти в НАВС (Рішення Вченої ради від

24.04.2018 Затверджено наказом НАВС від 02.05.18

№ 642).

• Типове положення про кафедру національної

академії внутрішніх справ (Рішення Вченої ради від

24.04.2018 Затверджено наказом НАВС від 02.05.18

№ 642 (із змінами та доповненнями від 24.09.2019).

• Програма педагогічної практики здобувачів

ступеня вищої освіти магістр Національної

академії внутрішніх справ Текст – К.: Нац. акад.

внутр. справ, 2019. – 23 с.



Етапи педагогічної практики

підготовчий

початковий

основний

заключний



Підготовчий етап
розпочинається на лекційних,

семінарських та практичних заняттях

педагогічного спрямування:

- педагогіка та психологія вищої школи,

- методика викладання та педагогічна

майстерність



Початковий етап:
• з'ясовуємо функції, мету, завдання педагогічної
практики (Програма педагогічної практики
НАВС)

• ознайомлення з науково-методичною та
навчально-методичною роботою науково-
педагогічних працівників кафедри;

• вивчення нормативних актів, щодо забезпечення
освітнього процесу в ЗВО;

• складання індивідуального

плану з педагогічної

практики



• відвідування навчальних
занять керівника
педпрактики та одного з
практикантів, фіксуючи
аналіз у Щоденнику (аналіз заняття
керівника не здійснюється);

• складання розгорнутого план-
конспекту власного заняття;

• підготовка необхідних

наочних та дидактичних

матеріалів для заняття;

• опрацювання нормативних
документів та наукової
(науково-методичної)
літератури з теми заняття.



При проходженні практики здобувач вищої 
освіти зобов’язаний:

– вивчити нормативно-правові акти з

питань законодавчого та

нормативно-правового регулювання

вищої освіти в Україні, організації

освітнього процесу та діяльності

педагогічних і науково-педагогічних

працівників у закладах вищої освіти;

– дотримуватися службової

дисципліни, норм моралі та

професійної етики;

– виконувати унормовані вимоги

керівника практики;

– результати проходження практики

відображати у звітній документації.



У результаті проходження практики 
здобувач вищої освіти повинен знати:

• нормативно-правові акти з питань

законодавчого та нормативно-правового

регулювання вищої освіти в Україні (у

тому числі МВС України), планування й

організацію освітнього процесу;

• функціональні обов’язки науково-

педагогічних працівників ЗВО;

• особливості оформлення

індивідуального плану роботи науково-

педагогічного працівника;

• організацію впровадження в освітній

процес та практику використання

комп’ютерної техніки,

інформаційних та мультимедійних

систем, а також статистичних баз даних;



– форми та засоби

організації та контролю

самостійної роботи

здобувачів вищої освіти;

– вимоги до складання тематичного

плану, навчальної програми,

робочої навчальної програми,

планів-конспектів семінарського і

практичного занять, методику

їхньої підготовки, проведення та

аналізу.



У результаті проходження практики здобувач 

вищої освіти повинен вміти:

– методично грамотно

оформлювати плани-конспекти

семінарських та практичних

занять;

– укладати педагогічні тести;

– встановлювати контакт з

аудиторією та підтримувати

його протягом заняття;

– використовувати технічні засоби

навчання в освітньому процесі;

– аналізувати та узагальнювати

результати педагогічної

діяльності.



За результатами проходження практики здобувач 
вищої освіти повинен отримати навички:

• проведення заняття у якості

педагогічного працівника;

• взаємодії з колегами по педагогічній

практиці;

• підготовки необхідних для занять

наочних засобів, дидактичного

забезпечення, використання технічних

засобів навчання;

• вивчення передового педагогічного

досвіду і вміння застосовувати його у

практичній діяльності;

• працювати з науковою літературою,

монографіями, енциклопедіями,

словниками, періодичними та іншими

джерелами інформації.



Основний етап:
• проведення на належному методичному

рівні занять згідно індивідуального плану,

• відвідування заняття колеги з педагогічної
практики та участь в методичному
аналізі,

• приймати участь у засіданні кафедри,
методичних семінарах тощо.



Заключний етап
• підготовка звітних матеріалів з

педагогічної практики,

• перевірка і оцінювання звітних
матеріалів керівником практики,

• захист звітних матеріалів з
педагогічної практики.



До захисту педагогічної 

практики допускаються здобувачі 

вищої освіти, які у повному обсязі 

виконали індивідуальний план 

педагогічної практики і надали 

пакет документів, передбачених 

Програмою педагогічної 

практики .



До захисту педагогічної практики вами

подаються наступний пакет 

документів (Щоденник)

• індивідуальний план проходження педагогічної
практики;

• план-конспекти проведеного семінарського та
(або) практичного заняття;

• аналіз відвіданого навчального заняття колеги з
педагогічної практики;

• звіт з педагогічної практики;

• відгук-характеристика керівника педагогічної
практики;

• витяг з протоколу засідання кафедри щодо
допуску до захисту.



• Захист педагогічної

практики оцінюється за

100-бальною шкалою з

метою одержання

еквівалентних оцінок за

національною шкалою та

за шкалою ECTS і

відображається у

відповідній Відомості та

заліковій книжці

здобувача ступеня вищої

освіти.



• НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ 

• Навчально-науковий інститут __________

Кафедра ___________________

•

ЩОДЕННИК

з педагогічної практики

здобувача вищої освіти (П.І.Б.)

•

•

Київ – 20___ Це титульна стор!!!!!!!!!!!



Додаток А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (завідувач) кафедри

___________________НАВС

___.___. 20 __ р.

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН

проходження педагогічної практики здобувачем вищої освіти 

Національної академії внутрішніх справ 

у період з «__»       20__ року до «__» 20__ року.

загальний обсяг – 90 год.,  з них аудиторних – 6 год.

№ з/п Заплановані заходи Термін 

виконання

Відмітка про 

виконання

(власноруч)

1 2 3 4



№ 

п/п

Дата 

проведення

Курс 

(група)
Тема заняття

Оцінка за 

рец.

Хто 

оцінював 

(прізвище)

Підпис

АНАЛІЗ ВІДВІДУВАНОГО ЗАНЯТТЯ

Здобувач вищої освіти___ навчальної групи 

ННІ(факультету) НАВС

_______________                  _______________                  

______________ 

(підпис)                       (П.І.Б)

ПОГОДЖЕНО

Керівник практики

_______________              _______________                  ______________ 

(посада)                                          (підпис)                                            

(П.І.Б)

____._____.  20___ р.

Додаток Б



Додаток Г

•

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник (завідувач) кафедри 

______________ПІБ

•

___.___. 20 __ р.

•

ЗВІТ

з проходження педагогічної практики здобувачем вищої освіти

ННІ № … НАВС 

За період проходження педагогічної практики (загальний обсяг 90

академічних годин, 6 - аудиторних).

Сітка проведених занять

•

•


