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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Типова програма педагогічної практики здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня (доктора філософії) Львівського торговельно-

економічного університету (далі – Програма) регламентує форми, організацію, 

напрями здійснення та захисту педагогічної практики особами (далі – здобувачі), 

котрі навчаються в аспірантурі Львівського торговельно- економічного 

університету (далі – Університет) на денній або заочній формі навчання. 

1.2. Програму розроблено відповідно до: Закону України “Про освіту”; 

Закону України “Про вищу освіту”; Постанови Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 № 261 “Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)”; Програми забезпечення якості підготовки здобувачів вищої освіти у 

Львівському торговельно-економічному університеті на 2019- 2023 роки; 

Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії; Положення про організацію освітнього процесу у Львівському 

торговельно-економічному університеті; Типового положення про кафедру 

Львівського торговельно-економічного університету; Положення про порядок 

підготовки здобувачів ступенів доктора філософії та доктора наук в аспірантурі та 

докторантурі Львівського торговельно-економічного університету. 

1.3. Педагогічна практика (далі – практика) в Університеті є необхідним 

елементом підготовки фахівців з вищою освітою до викладацької діяльності та 

обов’язковою складовою частиною освітньо-наукових програм підготовки 

докторів філософії зі спеціальностей: 051 – “Економіка”, 071 – “Облік і 

оподаткування” та 076 – “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”. 

1.4. У межах підготовки за третім (освітньо-науковим) рівнем здобувачі 

отримують ґрунтовну педагогічну підготовку. Практика надає здобувачам 

можливість опанування: 

 навчально-виховним процесом у вищій школі (зокрема, викладанням 

професійних дисциплін); 

 науково-методичним забезпеченням навчального процесу; 

 організацією навчальної діяльності здобувачів освіти; 

 компетенціями для здійснення викладацької діяльності; 

 інноваційними прийомами і методами педагогічної майстерності. 

1.5. У процесі практики поглиблюються знання з педагогіки вищої 

школи, розвиваються та закріплюються вміння здобувачів: 

- здійснювати науково-методичний аналіз навчальних програм окремих   

навчальних дисциплін; 

 розробляти робочі програми та силабуси навчальних дисциплін; 

 складати плани-конспекти занять; 
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 проводити різні види аудиторних занять та тренінгів; 

 оцінювати результати успішності здобувачів освіти на занятті; 

 вдосконалювати комунікативні складові викладацької діяльності. 

1.6. Відповідно до навчального плану і графіку навчального процесу 

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня практика планується 

в 4-му семестрі (протягом семестру) у обсязі 180 академічних годин (6,0 кредитів 

ЄКТС). До практики допускаються здобувачі 2-го року навчання, які успішно 

виконали індивідуальний навчальний план за 3-й семестр та рішенням кафедри, 

яка відповідає за виконання відповідної освітньо-наукової програми, допущені до 

проходження практики. Проходження практики відбувається тільки після 

успішного засвоєння здобувачами обов’язкової дисципліни “Педагогічна 

майстерність у вищій школі” та дисциплін професійної підготовки навчального 

плану відповідної освітньо-наукової програми. 

1.7. Підготовка, керівництво і організація практики здійснюється спільно 

науковими керівниками дисертаційних робіт здобувачів та керівниками – 

викладачами кафедри, котра відповідає за підготовку здобувачів за певною 

освітньо-науковою програмою. Керівник практики від кафедри повинен володіти 

науковим ступенем доктора або кандидата наук (доктора філософії) та вченим 

званням професора або доцента. 

 
2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Метою практики є забезпечення формування професійно- педагогічних 

вмінь, навичок та компетентностей майбутніх докторів філософії (Ph.D) проводити 

викладацьку роботу у закладах вищої освіти за обраною освітньо-науковою 

програмою підготовки. Досягнення мети практики передбачає: 

 поглиблення і закріплення знань здобувачів з питань форм здійснення і 

методів організації 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 інноваційних методик викладання професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

2.2. Об’єктом практики є науково-педагогічна діяльність у закладі вищої 

освіти. Предметом практики є закономірності, прийоми, способи, методи та 

засоби науково-педагогічної діяльності, зумовлені її цілями, завданнями і змістом. 

2.3. У системі підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо- 

наукового) рівня в Університеті практика виконує наступні функції: 

 розвивальну; 

 адаптаційну; 
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 навчально-виховну; 

 діагностичну. 

2.4. Основними умовами ефективності практики є: теоретична і практична 

обґрунтованість, освітній і виховний характер, комплексний підхід до змісту та 

організації. 

2.5. У процесі проходження практики здобувачі повинні ознайомитися з 

усіма видами робіт науково-педагогічного працівника, передбачених Типовим 

положенням про кафедру Університету та виконати наступні завдання: 

 навчальні: 1) вивчення нормативно-правової бази, що регламентує 

організацію освітнього процесу у вищій школі, функціональних обов’язки 

науково-педагогічного персоналу та основ методики викладання у вищій школі; 

2) формування навичок із забезпечення зв’язку та використання теоретичних знань 

з фахових дисциплін у розв’язанні конкретних навчальних, розвивальних і 

виховних завдань заняття; 3) формування психолого- педагогічної готовності до 

проведення занять з використанням сучасних методів і прийомів навчально-

пізнавальної діяльності; 4) опанування сучасними освітніми технологіями та 

методами навчально-виховної роботи; 

 наукові: 1) поглиблення знань з фахових навчальних дисциплін (вільне 

оперування категоріально-поняттєвим апаратом, реалізація вмінь формулювати 

ознаки, структурні елементи, класифікаційні підстави для видової характеристики 

наукових понять та категорій); 2) самостійне вивчення передового педагогічного 

досвіду, узагальнення й використання його у професійній діяльності; 3) 

формування вмінь здійснення науково- дослідницької роботи у процесі практики; 

4) вироблення практичних навичок перетворення наукової інформації в 

навчальний матеріал; 

 виховні: 1) виховання інтересу до педагогічної діяльності; 2) формування 

потреби у педагогічній самоосвіті та самовдосконаленні; 

 професійні: 1) формування: вмінь та навичок педагогічного впливу на 

особистість; навичок використання професійної риторики, організації процесу 

спілкування і управління ним; вмінь володіння технікою мови, прийомами, що 

допомагають переконувати, критикувати, досягати рішень і компромісів; вмінь 

володіння культурою педагогічного спілкування, а саме: уміння слухати, ставити 

запитання, аналізувати відповідь; здатності до оцінювання навчальних досягнень 

студентів відповідно до встановлених критеріїв та використання інноваційних 

методів та прийомів оцінювання їх навчальної діяльності; вмінь розробляти 

фабули ділових ігор, ситуаційних задач, тренінгів, квестів, різні види тестів; 

здатність здійснювати відбір і реалізацію змісту навчального матеріалу відповідно 

до мети і завдань освіти з урахуванням її функцій, а також особливостей 

навчального закладу, навчальних груп, окремих студентів; здатність подавати 
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навчальний матеріал доступно і переконливо; здатність обґрунтовано 

використовувати традиційні та інноваційні види посібників (електронних, 

мультимедійних), аудіативні, аудіовізуальні та візуальні технічні засоби навчання; 

здатність застосовувати форми і методи дистанційного навчання (дистанційних 

лекцій, веб-семінарів, навчальних чатів); 2) визначати: організаційну структуру 

заняття залежно від мети, змісту та конкретних умов проведення; форми, методи, 

засоби навчання, що відповідають дидактичним принципам, враховуючи вікові та 

психологічні особливості здобувачів вищої освіти у конкретних умовах навчання; 

навчальну, розвиваючу, виховну мету заняття зі спеціальності, організаційні 

форми й методи їх реалізації; 3) добирати, а в разі необхідності виготовляти, 

дидактичний матеріал та наочність відповідно до пізнавальної мети; 4) 

дидактично обґрунтовано застосовувати технічні засоби навчання. 

 

3. ЗМІСТ І СКЛАДОВІ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Навчальна і методична робота складають сутність педагогічної 

практики. Під час цієї роботи реалізується основне завдання практики – 

формування у здобувачів навичок викладацької діяльності. 

Навчально-методична робота у процесі проходження практики полягає у: 

 відвідуванні лекцій, семінарських, практичних занять та консультацій для 

вивчення методичного досвіду, системи навчальної роботи кафедри в цілому, 

оволодіння методиками підготовки до навчальних занять і викладання 

навчального матеріалу; 

 освоєнні засобів організації та контролю самостійної роботи студентів, 

особливо при підготовці до семінарських занять (додаткові питання, теми для 

обговорення, теми рефератів тощо); 

 відвідуванні занять, які проводять практиканти, з наступним обговоренням 

і  письмовим рецензуванням. 

3.2. За змістом навчально-методична робота здобувача має дві складові 

частини, які логічно доповнюють одна одну: пасивна та активна (аудиторна) 

практика. 

1. Пасивна практика в більшості випадків передує активній (аудиторній) і 

за змістом полягає в: 

 ознайомленні з чинними державними нормативними документами та 

програмами і положеннями Університету, що регламентують ведення навчально-

методичної роботи; 

 відвідуванні лекцій, практичних занять і консультацій, які проводять 

провідні викладачі кафедри; 

 відвідуванні лекцій, практичних занять та інших заходів, які проводять 
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запрошені до Університету іноземні та вітчизняні учасники проектів та програм 

Erasmus+, British Council, Fulbright, Vanier Canada, Chevening, Endeavour 

Scholarships, Gates Cambridge Scholarship, DAAD тощо; 

 безпосередній участі у навчально-методичній роботі кафедри; 

 участі у засіданнях кафедри, на яких обговорюються проблеми та 

оцінюються результати навчально-методичної роботи викладачів; 

 ознайомленні із структурою робочої програми та силабусу навчальної 

дисципліни; 

 ознайомленні із структурою навчального плану та освітньо-професійної 

програми; 

 ознайомленні із структурою та принципами розробки дистанційних курсів 

навчальних дисциплін у веб-центрі Університету; 

 ознайомленні з принципами та методами дуальної форми здобуття вищої 

освіти; 

 ознайомленні зі звітністю по навчально-методичній роботі кафедри та 

правилами її оформлення; 

 ознайомленні із особливостями організації освітнього процесу для осіб з 

особливими освітніми потребами; 

 відвідуванні лекцій і практичних занять, які проводять інші практиканти        з 

наступною участю в обговоренні результатів і підготовкою письмової рецензії. 

2. Активна (аудиторна) практика є основною в усьому процесі, оскільки 

саме під час активної практики виявляються та закріплюються викладацькі 

здібності здобувачів. За змістом активна практика включає в себе: 

 підготовку конспекту лекції та/або практичного (семінарського) заняття, 

обговорення його з керівником практики; 

 проведення лекції та/або практичного (семінарського) заняття та 

консультацій для здобувачів вищої освіти; 

 виконання конкретних завдань в рамках методичної, навчальної та 

організаційної роботи кафедри тощо; 

 ведення спостережень за виконанням викладачами різних видів  

навчальної роботи зі студентами; 

 організацію активних форм навчання (круглий стіл, студентський гурток, 

зустріч з фахівцями, обговорення актуальних проблем курсу). 

До початку активної практики здобувач надає керівнику практики від 

кафедри текст лекції та/або практичного (семінарського) заняття та методичні 

розробки до них. Обсяг матеріалів лекції або практичного (семінарського) заняття 

складає 10-12 сторінок тексту, методичних розробок – 3-5 сторінок. Після 

узгодження тексту лекції та/або практичного (семінарського) заняття і методичних 

розробок з керівником практики здобувач допускається до самостійного 
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проведення занять. 

 
4. ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Здобувачі можуть проходити практику на кафедрі Університету, котра 

відповідає за їх підготовку, у інших закладах вищої освіти в Україні та за 

кордоном, у Інститутах НАН України, які проводять педагогічну діяльність та 

мають наукові здобутки у сферах наукових досліджень здобувачів (за наявності 

відповідних договорів між установами). 

4.2. Бажання здобувача проходити практику за межами Університету 

повинно бути обґрунтовано завізованою завідувачем кафедри заявою на ім’я 

проректора з наукової роботи, до якої додається лист з відповідної установи зі 

згодою прийняти здобувача для проходження практики. Зміна бази практики 

можлива лише з поважних причин і лише до початку практики. Рішення про 

можливість зміни місця проведення практики приймає завідувач кафедри та 

погоджує його з гарантом освітньо-наукової програми, на якій навчається 

здобувач та науковим керівником дисертаційної роботи здобувача. Самостійно 

змінювати місце практики здобувач не має права. У разі самостійної зміни місця 

практики, нез’явлення до місця практики без поважних причин вважається, що 

здобувач не виконав програму практики. 

Здобувачі мають право проходити педагогічну практику в інших закладах 

вищої освіти за кордоном, з наступним поданням розгорнутої характеристики від 

відповідального куратора з місця проходження практики. 

Зазначена документація зберігається в особовій справі здобувача і 

розглядається під час його атестації. 

4.3. При проходженні педагогічної практики здобувач зобов’язаний: 

 до початку практики на настановчих зборах, а далі в індивідуальному 

порядку, одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх 

необхідних документів; своєчасно (не пізніше зазначеної у направленні дати) 

прибути на базу практики; 

 систематично та у повному обсязі працювати над виконанням завдань, 

передбачених програмою практики, зазначених в календарному плані 

проходження практики та виконувати вказівки безпосереднього керівника 

практики; 

 відвідувати лекції та практичні заняття, які проводять науковий керівник, 

викладачі кафедри та інші практиканти; 

 дотримуватись режиму робочого дня, правил внутрішнього розпорядку, 

охорони праці, техніки безпеки, які діють на базі практики; 
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 нести відповідальність за виконану роботу; 

 постійно підтримувати контакт з кафедрою та у призначений керівником 

практики термін з’явитися на проміжний контроль; 

 висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у Звіті про 

проходження практики відповідно до встановлених і діючих вимог до структури та 

оформлення звіту; 

 своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін 

захистити звіт з практики на підсумковому (звітному) засіданні кафедри. 

4.4. На першому (пасивному) етапі практики здобувач повинен завчасно 

отримати інструктаж з техніки безпеки на базі практики (на кафедрі, у відділі 

тощо). Проведення інструктажу здійснюється під час проведення настановчих 

зборів, під час яких відбувається ознайомлення з вимогами до проходження 

практики та необхідними документами. Під час перших зборів (за 1-2 календарних 

дні до дати початку практики) здобувачам надаються зразки документів для 

оформлення (такий перелік документів включає: календарний план проходження 

практики, програму педагогічної практики, тощо). У разі самостійного обрання 

здобувачем об’єкту проходження практики повинна бути чітко дотримана 

зазначена процедура направлення на практику. Проходження практики слід 

розпочинати з відвідування лекцій та практичних занять, які проводять провідні 

викладачі кафедри. При цьому здобувач знайомиться не лише з методами 

викладання, а й з тими групами, в яких в подальшому він читатиме лекції або 

проводитиме практичні заняття. В цей же період здобувачі готують методичні 

розробки, які надаються для рецензування керівникові практики від кафедри та 

науковому керівнику дисертаційної роботи. 

4.5. На другому (активному) етапі практики здобувач читає лекцію та/або 

проводить практичне (семінарське) заняття, відвідує заняття інших практикантів 

та готує письмові рецензії; розробляє методичні вказівки до виконання 

самостійних (індивідуальних) завдань для здобувачів або тестових завдань для 

контролю знань здобувачів першого або другого рівня вищої освіти. Протягом 

проходження практики здобувач бере активну участь в науково-методичній роботі 

кафедри, займається самопідготовкою. Заключним етапом практики є підготовка 

здобувачем “Звіту про проходження педагогічної практики” та презентація його 

на засіданні випускової кафедри. За результатами захисту та оцінювання звіту 

здобувача готується витяг з протоколу засідання кафедри, який зберігається в 

особовій справі здобувача у науковому відділі. 

4.6. Відповідальність за організацію, проведення і контроль педагогічної 

практики здобувача покладається на завідувача кафедри, яка відповідає за 

освітньо-наукову програму підготовки докторів філософії, на якій навчається 

здобувач. Безпосереднє керівництво практикою кожного здобувача покладається 
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на наукового керівника дисертації та керівника практики від кафедри, кандидатура 

якого призначається та ухвалюється на засіданні кафедри. Відповідальний по 

практиці від кафедри щотижнево контролює, за допомогою наукового керівника 

дисертації та відповідального на кафедрі викладача за навчальну дисципліну, яку 

буде викладати здобувач, виконання ним умов індивідуального навчального плану 

у частині проходження практики та доповідає про це завідувачу кафедри. 

4.7. На захисті звітів з практики (засіданні кафедри) науковий керівник 

дисертації, викладач кафедри (з дисципліни, залученої на практиці) та 

відповідальний за практику від кафедри доповідають про виконання здобувачем 

програми практики. У разі невиконання здобувачем (без поважних причин) 

програми практики, на засіданні кафедри може прийматись рішення про 

недопущення здобувача до захисту звіту про проходження педагогічної практики. 

4.8. Здобувач, який відсторонений від практики або робота якого на практиці 

визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав індивідуальний 

навчальний план і згідно “Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)”, затвердженого Постановою Кабінету міністрів від 23 березня 2016 р., 

підлягає відрахуванню з аспірантури Університету. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПРАКТИКИ 

 

5.1. Підведення підсумків педагогічної практики відбувається відкрито 

на засіданні кафедри. Здобувачі представляють презентацію звіту з практики 

членам кафедри. 

5.2. Результатом практики має стати аналіз всіх сторін навчального 

процесу в межах обраної дисципліни: опрацювання науково-інформаційних та 

методичних джерел, застосування активних методів викладання, перевірка та 

оцінювання знань здобувачів вищої освіти. 

5.3. Письмовий звіт про проходження практики подається на 

рецензування безпосередньому керівнику практики від кафедри у термін, який 

визначається кафедрою та регламентується нормативними й методичними 

документами організації щодо проведення практики (як правило, не пізніше ніж 

через 3 дні після закінчення практики). 

5.4. Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на 

кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри: у випадку виявлення 

за результатами перевірки звіту його відповідності вимогам програми практики 

він рекомендується до захисту на засіданні кафедри шляхом здійснення напису на 

титульному аркуші “До захисту” керівником практики та завіряється його 
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підписом з позначенням дати здійснення підпису; у випадку виявлення 

невиконаних робіт, невідповідності вимогам програми практики, звіт з написом на 

титульному аркуші “На доопрацювання” завіряє підписом керівник практики із 

позначенням дати здійснення підпису та направляє на доопрацювання. 

5.5. За результатами перевірки звіту керівник практики від кафедри пише 

загальний відгук й визначає оцінку, з якою звіт рекомендовано до захисту на 

засіданні кафедри. 

Диференційованій оцінці з боку керівника практики підлягають всі 

завдання, які виконує практикант. 

Лекції та практичні (семінарські) заняття оцінюються як за змістом, так і за 

дотримання методики викладання. 

Розподіл балів за видами завдань програми практики представлено в  табл. 1. 

 

Таблиця 1 

Розподіл балів, які отримують здобувачі за практику 
 

№ 

з/п 
Вид роботи 

Максимальна 

кількість 

балів 

1 
Ознайомлення з нормативною базою провадження освітньої 

діяльності та ведення навчально-методичної роботи на кафедрі 
4 

2 
Рецензування відвіданих лекцій, практичних, семінарських занять 

(не менше двох) 
8 

3 

Підготовка конспекту лекції та/або методичних матеріалів до 

семінарського/практичного заняття та презентаційних 

матеріалів до них  

20 

4 

Підготовка методичних вказівок до виконання самостійних 

(індивідуальних) завдань здобувачами або тестових завдань для 

контролю знань здобувачів 

10 

5 Проведення та самоаналіз навчального заняття 30 

6 Оформлення звіту з практики 8 

7 Доповідь і захист звіту з практики 20 

Разом 100 
 

5.6. Після перевірки поданого звіту керівником практики від кафедри і 

його позитивної оцінки, зафіксованої у відповідному відгуку, звіт з практики 

публічно захищається (презентується) здобувачем на засіданні кафедри. Оцінка 

визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних документів з 

практики, якості підготовленого звіту, відгуку керівника, рівня знань та рівня 

набутих компетентностей під час практики захисту та рівня захисту звіту 

здобувача за диференційною 100-бальною шкалою (Додаток 3). 

Захист звіту з практики оцінюється у 20 балів (презентація звіту, 

вичерпність, правильність і переконливість доповіді та відповідей здобувача на 
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за питання членів кафедри, якість оформлення звіту): 

17-20 балів – всі завдання практики виконано, виявлено вміння здобувача 

застосовувати і творчо використовувати набуті знання щодо особливостей та 

засобів педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити лекційні, 

семінарські, практичні заняття із застосуванням інноваційних технологій 

педагогічної діяльності, а також інтерес та активність у проведенні занять зі 

студентами. Звіт містить всі структурні елементи та поданий у встановлений 

строк. У щоденнику практики зафіксовано зміст роботи впродовж 

проходження практики. 

13-16 балів – завдання виконані правильно, але недостатньо повно. 

Виявлено вміння здобувача застосовувати набуті знання щодо особливостей та 

засобів педагогічної діяльності. Підтверджено вміння проводити лекційні, 

семінарські, практичні заняття, але без творчого, індивідуального підходу. 

Продемонстровано вміння встановлювати контакт із аудиторією. Звіт містить 

всі структурні елементи та поданий у встановлений строк. У щоденнику 

практики зафіксовано зміст роботи впродовж проходження практики. 

8-12 балів – завдання практики виконано, але неповною мірою. Здобувач 

володіє знаннями щодо особливостей та засобів педагогічної діяльності. 

Підтверджено вміння проводити лекційні, семінарські, практичні заняття 

шаблонного типу. Звіт містить всі структурні елементи та поданий у 

встановлений строк. У щоденнику практики зафіксовано зміст роботи 

впродовж проходження практики. 

0-7 балів – завдання практики виконано частково, в ході виконання 

завдань допускалися помилки. Здобувач володіє знаннями щодо особливостей 

та засобів педагогічної діяльності. Частково набуті вміння проводити заняття 

шаблонного типу. Звітна документація та щоденник оформлені фрагментарно. 

5.7. Поточний контроль здійснюється керівником практики протягом 

проходження здобувачами педагогічної практики шляхом оцінки їх 

систематичної роботи, залікових навчальних занять. 

Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики 

шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності здобувача 

протягом конкретного періоду. Кінцевим результатом педагогічної практики є 

захист її результатів на засіданні кафедри. 

Бали, одержані здобувачем під час захисту (в межах 20 балів) та бали, 

виставлені науковим керівником і керівником практики від кафедри, за 

підготовлений звіт (в межах 80 балів), сумуються і кінцева узагальнена оцінка 

(в межах 100 балів) затверджується кафедрою. Результати педагогічної 

практики керівник практики заносить до заліково-екзаменаційної відомості. 

У виключних випадках, здобувачам, робота яких визначена як 
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незадовільна, за рішенням кафедри може бути надана можливість пройти 

практику повторно без відриву від занять. 

5.8. У разі неподання звіту, відгуку керівника практики або одержання 

незадовільної оцінки за результатами захисту практики здобувач має право на 

повторний захист протягом 30 днів семестру після проведення підсумкового 

засідання кафедри з практики. У разі остаточної незадовільної оцінки 

вирішується питання про неможливість подальшого навчання здобувача в 

аспірантурі. 

5.9. Підсумки оцінювання практики здобувача оформляються 

відповідним витягом з протоколу засідання кафедри та подаються до наукового 

відділу. 

 

6. ДОКУМЕНТИ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Головні документи педагогічної практики (Додатки 1-5) визначають 

зміст освітнього процесу на різних етапах проходження практики, основні 

вимоги до здобувачів та вміщують форми контролю за їх виконанням. До 

документів практики відносяться: 

 календарний план проходження педагогічної практики; 

 відгук про проходження педагогічної практики здобувачем, підписаний 

спільно відповідальним керівником від кафедри та науковим керівником 

дисертації здобувача; 

 звіт здобувача про проходження педагогічної практики; 

 витяг з протоколу засідання кафедри, на якому заслуховувався звіт 

здобувача. 

6.2. Витяг з протоколу відповідного рішення кафедри вміщує результати 

обговорення. Звіт здобувача про проходження педагогічної практики є його 

основним звітним документом. На основі усної доповіді, презентації та 

письмового звіту на засіданні кафедри затверджується загальна оцінка 

практики здобувача. 

6.3. Захищені звіти здобувачів зберігаються на кафедрі протягом одного 

року з моменту захисту, після чого підлягають утилізації комісією, про що 

оформляється відповідний акт. 
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Додаток 1 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

 
Завідувач кафедри     

(підпис)          (ПІБ) 

 
“ХХ” 20 р. 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

виконання індивідуального завдання 

педагогічної практики 

з “ХХ” 20 р. по “ХХ” 20 р. 

здобувачем вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 

<ПІБ здобувача> 

Освітньо-наукова програма    

№ 

з/п 

Назва етапів роботи та питань, які повинні 

бути розроблені відповідно до завдання 

Термін 

виконання, 

 з --- до --- 

Примітки 

керівника 

про 

виконання 

завдань 

1 2 3 4 

1 Прибуття здобувача на практику   

2 Проведення інструктажу з техніки безпеки та 

охорони праці 

  

3 Ознайомлення з місцем практики та надання 

чітких і конкретних рекомендацій 

здобувачеві про виконання програми 

практики 

  

4 Ознайомлення з нормативною базою 

провадження освітньої діяльності та ведення 

навчально-методичної роботи на кафедрі 

  

5 Рецензування відвіданих лекцій, практичних, 

семінарських занять (не менше двох) 

  

6 Підготовка конспекту лекції та/або 

методичних матеріалів до 

семінарського/практичного заняття та 

презентаційних матеріалів до них  

  

7 Проведення та самоаналіз навчального 

заняття 
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8 Підготовка методичних вказівок до 

виконання самостійних (індивідуальних) 

завдань здобувачами або тестових завдань 

для контролю знань здобувачів 

  

9 Підготовка звіту з практики   

10 Надання звіту на перевірку науковому 

керівнику 

  

11 Отримання та ознайомлення з відгуком 

наукового керівника 

  

12 Подання на кафедру оформленого звіту про 

проходження педагогічної практики 

  

13 Захист педагогічної практики на кафедрі   

 

 

 

Здобувач

 

 
_________ 

    (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

 

 
 

 

 

Керівник практики від кафедри   _______ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 

 

 
Науковий керівник здобувача   ___ 

(підпис) (прізвище та ініціали) 
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Додаток 2 

 
ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Аспірантура і докторантура 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 
 

  <ПІБ здобувача>   
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Освітньо-наукова програма    

 

База практики: кафедра, відділ 

 

Терміни практики: з “ХХ” 20 р. по  “ХХ” 20 р. 

 
 

Здобувач 

 
 

                 ( ПІБ ) (підпис) 

 

Керівник практики від кафедри 
 
 

   (вчене звання, ПІБ, посада)                                           (підпис) 

 

Науковий керівник здобувача 
 
 

(вчене звання, ПІБ, посада)                                   (підпис) 

 

 
Львів - 20   
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Рекомендації щодо структури текстової частини звіту 

 
ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………………………. 

 

1. Організація освітнього процесу в ЛТЕУ та навчально-методичної роботи на 

кафедрі економіки………....................................................................................………  

2. Вивчення досвіду розробки та викладання навчальних дисциплін на кафедрі 

обліку, контролю, аналізу та оподаткування.................................................................. 

3. Підготовка та проведення навчальних занять ........................................................... 

3.1. Методичне забезпечення проведення лекції та/або практичного 

(семінарського) заняття.................................................................. ….............................  

3.2. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи (індивідуаль-

ного завдання) студентів або тестові завдання для контролю знань здобувачів з 

окремої теми професійно-орієнтованої навчальної дисципліни..................................  

4. Самоаналіз та оцінка якості проведеного заняття...................................................... 

5. Інші види робіт під час педагогічної практики.......................................................... 

 
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………………… 

 
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………………... 

 
ДОДАТКИ………………………………………………………………………………... 

 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ЗАХИСТУ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ……………………………………………………………………………… 
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Додаток 3 

Критерії оцінювання педагогічної практики здобувача вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня 
Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0

-1
0
0
 

 

Активне та творче використання 

теоретичних знань у реалізації практичних 

завдань. Прагнення до отримання 

професійних навичок. Повне виконання 

вимог керівника практики від кафедри. 

Відсутність запізнень і пропусків, порушень 

техніки безпеки та трудової дисципліни. 

Високий рівень виконання програми 

практики. Відмінні оцінки за проведене 

заняття. Своєчасно виконаний, акуратно і 

правильно оформлений пакет звітних 

документів. Доповідь і захист звіту з 

практики обґрунтовані, демонстрація 

наукового підходу та власного бачення 

широкого кола пов’язаних з практикою 

питань, впевнені відповіді на запитання 

членів кафедри. 

Високий 

Повністю забезпечує 

вимоги до знань, умінь і 

навичок, набутих в 

процесі навчання та 

проходження практики. 

Власні пропозиції 

здобувача в оцінках і 

вирішенні практичних 

завдань підвищує його 

вміння використовувати 

знання, які він отримав у 

процесі проходження 

практики, а також знання, 

набуті при самостійному 

поглибленому вивченні 

питань, що відносяться 

до практичної 

підготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Відмінно (А) 

8
2
-8

9
 

Використання теоретичних знань у 

реалізації практичних завдань. Прагнення до 

отримання професійних навичок. 

Відсутність запізнень і пропусків, порушень 

техніки безпеки та трудової дисципліни. 

Достатньо високий рівень виконання 

програми практики. Позитивні оцінки, 

отримані за проведене заняття. Своєчасно 

виконаний, акуратно і правильно 

оформлений пакет звітних документів з 

незначними зауваженнями. Доповідь і 

захист звіту на достатньо високому рівні, 

впевнені відповіді на запитання членів 
кафедри. 

 

 

Достатній 

Забезпечує здобувачеві 
самостійне вирішення 

основних практичних 

завдань, що можуть 

виникнути у професійній 

викладацькій діяльності 

 

 

 

 

 

 
Добре (В) 

7
4
-8

1
 

Використання теоретичних знань у 

реалізації практичних завдань. Прагнення до 

отримання професійних навичок. 

Відсутність запізнень і пропусків, порушень 

техніки безпеки та трудової дисципліни. 

Достатній рівень виконання програми 

практики. Позитивні оцінки, отримані за 

проведене заняття. Своєчасно виконаний, 

акуратно і правильно оформлений пакет 

звітних документів з деякими 

зауваженнями. Доповідь і захист звіту на 

достатньо високому рівні, неточні або 

загальні відповіді на окремі питання членів 

кафедри. 

Достатній 

Забезпечує достатній 

рівень знань, здобутих 

під час проходження 

практики та виконання 

основних вимог 

програми практики. 

Додаткові питання про 

можливість використання 

теоретичних положень 

для практичного 

використання 

викликають труднощі. 

 

 

 

 

 

 
Добре (С) 
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6
4
-7

3
 

Недостатнє використання теоретичних 

знань у реалізації практичних завдань. 

Недостатнє прагнення до отримання 

професійних навичок. Виконання вимог 

керівника від бази практики в міру 

можливості. Запізнення і пропуски за час 

проходження практики без поважних 

причин. Задовільний рівень виконання 

програми практики. Задовільні оцінки, 

отримані за проведене заняття. Несвоєчасно 

поданий пакет звітних документів з 

зауваженнями. 

Середній 

Забезпечує достатній 

рівень знань, здобутих 

під час проходження 

практики та неповне 

виконання окремих 

завдань програми 

практики. Значна частка 

питань про можливість 

використання 

теоретичних положень на 

практиці викликають 
труднощі. 

 

 

 

 

 
Задовільно 

(D) 

6
0
-6

3
 

Недостатнє використання теоретичних 

знань у реалізації практичних завдань. 

Недостатнє прагнення до отримання 

професійних навичок. Виконання вимог 

керівника від бази практики в міру 

можливості. Часті запізнення і пропуски за 

час проходження практики без поважної 

причини. Задовільний рівень виконання 

програми практики. Задовільні оцінки, 

отримані за проведене заняття. Несвоєчасно 

поданий пакет звітних документів. 

 

 

Середній 

Є мінімально 

допустимим у всіх 

складових програми 

практики 

 

 

 

 
Задовільно 

(Е) 

3
5
-5

9
 

Відсутність спроб до використання 

теоретичних знань у реалізації практичних 

завдань. Відсутність прагнення до 

отримання професійних навичок. 

Ігнорування вимог керівника практики від 

кафедри. Систематичні запізнення і 

пропуски за час проходження практики без 

поважної причини. Невиконання програми 

практики, її цілей і завдань. Грубі 

порушення якості та термінів подання звіту. 

 

 
Незадовільний 

Не забезпечує практичної 

реалізації завдань, що 

сформовані у програмі 

практики 

 

 

 

Незадовільно 

(FX) 
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Додаток 4 

ВІДГУК 

про проходження педагогічної практики здобувачем вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня 

<ПІБ здобувача> на кафедрі    

Львівського торговельно-економічного університету 

 

У період практики здобувач <ПІБ здобувача> працював(ла) над 

оформленням необхідних навчально-методичних матеріалів для проведення 

лекційного та/або практичного (семінарського) заняття з навчальної 

дисципліни: 

Назва 

навчальної 

дисципліни 

Форма 

занять 

 
Назва заняття 

Викладач кафедри, 

що відповідає за 

дисципліну 

 Лекція та/або 

практичне 

(семінарське) 
заняття 

Тема лекції та/або        практичного 

(семінарського) заняття 
 

 

Під час проходження практики здобувач <ПІБ здобувача> проявив(ла) 

себе як ініціативний(а), працелюбний(а) і відповідальний викладач. Здобувач 

продемонстрував(ла) гарні теоретичні знання і вміння самостійно вирішувати: 

 планування навчальних занять згідно з робочою програмою навчальної 

дисципліни; 

 розробка змісту, структурування навчального матеріалу та проведення 

занять різних видів; 

 забезпечення послідовності викладення матеріалу та міждисциплінарних 

зв’язків; 

 організація та керування пізнавальною діяльністю студентів, формування 

у студентів критичного мислення; 

 вибір методів та засобів навчання і контролю студентів; 

 контроль і оцінка результатів та проведення корекції процесу навчання; 

 організація та аналіз своєї педагогічної діяльності; 

 аналіз навчальної та навчально-методичної літератури і використання її в 

педагогічній практиці. 

Вважаю, що здобувач <ПІБ здобувача> програму практики та 

індивідуального завдання виконав(ла) в повному обсязі. Його робота під час 

педагогічної практики оцінюється у “ ” балів. 
 

Керівник практики від кафедри 

 

Науковий керівник здобувача 

 
_      

(підпис) (вчене звання, ПІБ) 

 
  

(підпис) (вчене звання, ПІБ) 
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Додаток 5 
 

 

 

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №   

засідання кафедри   
 

 
 

“ ” 20 р. 

 

СЛУХАЛИ: захист звіту про проходження педагогічної практики здобувача 

вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 2-го року навчання <ПІБ 

здобувача> освітньо-наукової програми    

керівник <вчене звання, ПІБ керівника>). 

(науковий 

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. < ПІБ здобувача > щодо виконання індивідуального плану педагогічної 

практики та її захисту. 

2. Відповідальний за практику<вчене звання, ПІБ відповідального за 

практику>, щодо виконання календарного плану практики <ПІБ здобувача>. 

3. Науковий керівник <вчене звання, ПІБ керівника>, щодо виконаної роботи 

та оформлення звіту по практиці. 

…………………………. 

 
УХВАЛИЛИ: Схвалити та оцінити звіт з педагогічної практики здобувача 2-го 

року навчання <ПІБ здобувача>: . 
(оцінка) 

Надати до наукового відділу схвалений та оцінений звіт з педагогічної 

практики <ПІБ здобувача> та витяг з протоколу засідання кафедри. 

 

 

 
Завідувач кафедри 

 
 

(вчене звання, ПІБ) (підпис) 

 

Секретар 

 
 

(ПІБ) (підпис) 


