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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни  Навчальна практика 

Рівень вищої освіти  Перший (бакалаврський) Бакалавр освіти 

Викладач (-і)  доцент, кандидат хімічних наук Луцась Анна Віталіївна 
Контактний телефон викладача 0991386488 

E-mail викладача  anna.lucas @pnu.edu.ua 

Формат дисципліни  Семестровий 

Обсяг дисципліни  3 кредити 

Посилання на сайт 
дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua/  

Консультації  щотижня 

2. Анотація до курсу 

Дисципліна «Навчальна практика» належить до переліку обов’язкових навчальних 

дисциплін за освітнім рівнем «бакалавр», що пропонуються в рамках практичного модуля 

циклу професійної підготовки студентів на ІІІ році навчання спеціалізації 014.06 Середня 

освіта (Хімія), є першою ланкою практичної підготовки студентів та передбачає 

безперервність і послідовність її проведення при одержанні необхідного достатнього 

обсягу практичних знань та умінь. Вона забезпечує можливість ознайомитись з 

нормативно-правовою базою закладу загальної середньої освіти (статутом, правилами 

внутрішнього розпорядку, локальними положеннями, освітніми програмами, робочими 

навчальними планами, посадовими обов’язками вчителя-предметника, завідувача 

кабінетом та класного керівника), співставити теоретичні знання з практичною діяльністю, 

сформувати потребу в самоосвіті, систематичному засвоєнні й поповненні знань, 

удосконаленні своїх педагогічних умінь, а також переконатися у правильності вибору 

майбутньої професії. 

3. Мета та цілі курсу 

Мета: ознайомити студентів зі специфікою майбутнього фаху вчителя хімії, екології, 

природознавства, завідувача кабінетом та класного керівника; надати можливість співставити 

теоретичні знання з фахових та психолого-педагогічних дисциплін з реальною практичною 

роботою, забезпечити засвоєння вимог до знань і вмінь вчителя-предметника, сформувати вміння 

приймати самостійні рішення в умовах конкретних педагогічних ситуацій. 
Завдання: 

• ознайомити студентів на практиці з ходом освітнього процесу шляхом роботи з різною 

документацією: освітніми програмами, робочими навчальними планами закладу, 

календарно-тематичним плануванням вчителя та планами-конспектами уроків, 

вимогами до ведення класних журналів, журналів індивідуального навчання та 

позаурочної діяльності, записами в журналах інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, зошитами учнів тощо; 

• ознайомити студентів з передовим педагогічним досвідом викладання природничих 

дисциплін в закладах загальної середньої освіти, навчити його аналізувати, 

узагальнювати та використовувати теоретичні знання, набуті вміння і навички в процесі 

проведення уроків та позакласних заходів. 

• навчити основам пошуку та підбору літератури з питань професійної діяльності, а також 
основам організації самостійної навчальної діяльності; 

• ознайомити з технологією позакласних і позашкільних занять з хімії, екології та 

природознавства, звернувши увагу на вироблення вмінь керівництва 

експериментальною діяльністю учнів; 

• ознайомити студентів з системою виховної роботи в закладі освіти, обов’язками 

класного керівника, взаємовідносинами між учнівським колективом та вчителями, 

видами планів роботи у закладі освіти; 

• навчити самостійно проводити педагогічне спостереження, збирати необхідну 

інформацію, аналізувати її та порівнювати одержані результати із запланованими, 

сформувати у студентів вміння та навички здійснення науково-дослідницької роботи. 

http://www.d-learn.pu.if.ua/


У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

Знати: 

• освітні програми та навчально-методичний матеріал зі шкільних курсів хімії, екології та 
природознавства; 

• практичні методи, прийоми та засоби педагогічної діяльності в школі; 

• перспективне та поточне планування навчально-виховного процесу в школі; 

• сучасні освітні технології, що використовуються в процесі навчання хімії, екології та 
природознавства. 

Вміти: 

• реалізовувати дидактичні принципи, методи і форми навчання хімії, екології та 

природознавства; 

• організовувати колектив учнів; 

• розробляти поурочні плани; 

• ефективно використовувати різні методологічні прийоми, форми і засоби, що активують 

пізнавальну діяльність учня. 
4. Компетентності 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, у процесі виявлення та 

оцінки педагогічних проблеми, вироблення рішень щодо їх усунення. 

ЗК2. Здатність до самостійного вивчення нових методів і форм роботи та використання 

новітніх педагогічних технологій у практичній діяльності, здійснення моніторингу 

власної педагогічної діяльності, підвищення професійної майстерності. 

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, володіння 

навичками використання інформаційних і комунікаційних технологій у педагогічній 

діяльності. 

ЗК5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, до самостійного вивчення 

нових методів дослідження, до зміни наукового та науково-педагогічного профілю 

професійної діяльності, провадження дослідницької та інноваційної діяльності, здатність 

творчо підходити до розв’язання освітніх та наукових проблем; генерувати нові ідеї 

(креативність) для розв’язання професійно-педагогічних проблем, ініціативності та 

підприємливості. 

ЗК6. Здатність спілкуватися рідною мовою як усно, так і письмово. Включає 

комунікаційні навички, включно із здатністю спілкуватися у сфері професійної 

діяльності. 

ЗК7. Здатність до використання іноземних мов у професійній діяльності передусім в 

обсязі тематики, зумовленої професійними проблемами. Застосовувати в різних інших 

ситуаціях знання іноземної мови. 

ЗК8. Здатність відповідальності за розвиток професійного знання і практик, роботи в 

команді, оцінки стратегічного розвитку команди, володіння навичками міжособистісної 

взаємодії при вирішенні професійних завдань. 

ЗК11. Готовність до самостійного навчання і самовдосконалення упродовж життя. 

ЗК13. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини 

і громадянина, ефективно толерантно спілкуватися із суб’єктами взаємодії та в колективі 

(групі). Здатність дотримуватися етичних принципів, цінувати різноманіття та 

мультикультурність учасників навчального процесу. 

ФК 1. Здатність оперувати сучасною термінологією, науковими поняттями, законами, 

концепціями, вченнями і теоріями хімії, екології та природознавства. 

ФК 5. Здатність дотримуватися принципу науковості у процесі трансляції хімічних, 

екологічних та природничих, в цілому, знань у площину шкільних навчальних предметів 

хімія, екологія та природознавство. 

ФК 7. Уміння здійснювати добір методів і засобів навчання хімії, екології та 

природознавства, спрямованих на розвиток здібностей учнів з урахуванням їх 

індивідуальних та вікових особливостей, міжособистісних взаємин школярів у групі та 

класі, усвідомлення рівних можливостей і ґендерних питань, розвитку їх позитивної 

самооцінки. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами. 

ФК 8. Здатність здійснювати інтеграцію змісту, форм і методів навчання хімії, екології та 

природознавства для формування в учнів наукової картини світу. 



ФК 9. Здатність до комплексного планування, організації та здійснення процесу навчання, 

підготовки аналітичної звітної документації. 

ФК 12. Здатність безпечної взаємодії з учасниками освітнього процесу, організації 

безпечного освітнього середовища та безпечного проведення навчально-дослідницької 

діяльності з хімії, екології та природознавства в лабораторних та природних умовах; 

аналізу та інтерпретації експериментальних даних. 
5. Результати навчання 

ПРН 3. Уміння ставити мету конкретної методичної або навчально-пізнавальної 

діяльності (дії) при підготовці і проведенні уроків, виховних заходів з хімії, екології та 

природознавства. 

ПРН 5. Уміння застосовувати сучасні освітні технології, доступно транслювати систему 

наукових знань з природничих наук у площину навчальних предметів хімія, екологія та 

природознавство, з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів. 

ПРН 7. Уміння організовувати співпрацю учнів, контролювати й об’єктивно оцінювати 

їхні навчальні досягнення; підбирати та створювати контрольні теоретичні запитання, 

вправи, розрахункові задачі, експериментальні досліди; розробляти тести для всіх видів 

контролю, у тому числі дистанційного. 

ПРН 8. Уміння аналізувати явища як природного, так і техногенного походження з 

погляду фундаментальних фізичних законів, принципів і закономірностей хімії, екології 

та природознавства; описати широке коло природних речовин, їх колообіг, процеси, що 

відбуваються у Всесвіті, живій і неживій природі; оперувати сучасною термінологією, 

науковими поняттями, законами, концепціями, вченнями і теоріями. 

ПРН 9. Уміння використовувати фізико-хімічні методи на практиці з аналізу, синтезу 

хімічних речовин. Уміння виконувати досліди з хімії, екології та природознавства, 

описувати їх, аналізувати, оцінювати експериментальні результати і вміти їх 

інтерпретувати. 

ПРН 10. Володіння інформаційно-комунікативними технологіями та вміння 

застосовувати їх у навчальному процесі з хімії, екології та природознавства для 

формування в учнів ключових і предметних компетентностей відповідно до вимог 

державного стандарту з освітньої галузі «Природознавство». 

ПРН 11. Уміння аналізувати державні нормативні документи для планування і 

конструювання основних видів навчальної діяльності учнів, створення рівноправного і 

справедливого освітнього середовища. 

ПРН 12. Здатність до самостійної пізнавальної діяльності з прирощенням знань, умінь і 

навичок у викладанні хімії, екології та природознавства в школі, у пізнанні природничих 

наук. 

ПРН 15. Уміння застосовувати базові знання, уміння і навички знань вибіркових 

дисциплін у викладанні шкільних курсів хімії, екології та природознавства для організації 

і проведення позашкільних заходів. 

ПРН 17. Навички працювати самостійно або в команді, уміння отримати результат в 

рамках обмеженого часу з урахуванням професійної сумлінності та унеможливлення 

плагіату. Уміння у володінні державною та іноземною мовою, включаючи спеціальну 

термінологію, для пошуку інформації. 

ПРН 19. Потреба та вміння вчитися упродовж життя і самостійно вдосконалювати здобуті 

під час навчання професійні компетентності. 
 

6. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції  

семінарські заняття / практичні / лабораторні  

самостійна робота 90 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 
Нормативний / 

вибірковий 



 
VI 

014 Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціальностями) 

 
ІІІ 

 
нормативний 

Тематика курсу 

Тема, план 
Форма 

заняття 
Література Завдання, год. 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 
Пізнавальна робота майбутнього фахівця 

Знайомство із 

закладом освіти 
Самостійна 

робота 1-4, 9 
Зустрітись з 

керівництвом 

школи, пед. 

колективом. 

Ознайомитись з 

органами упр. 

школою, їх 

структурою, 

обов’язками. 

15 год. 

 І 
тиждень 
практики 

Ознайомлення 

студентів- 

практикантів з 

практичною 

діяльністю 

вчителя хімії, 

екології, 

природознавства 

 

Самостійна 
робота 

1-4, 9 Обговорити 

зміст й 

організаційний 

план роботи. 

Вивчити досвід 

роботи вчителів 

з методики 

навчання хімії, 

екології та 

природознавств

а. Відвідувати за 

необхідності 

уроки та 

позакласні 

заходи в класі, 

на базі якого 

здобувач 

проходить 

практику. 

30 год. 

 
І 
тиждень 
практики 

Звітно-підсумкова діяльність студента-
практиканта 

Оформлення 

документації до 

захисту 

навчальної 

практики. 

Самостійна 

робота 

 
9 

Підготувати 

папку зі 

звітною 

документацією 

за результатами 

проходження 

практики та 

звітну доповідь 

з презентацією 

щодо 

виконання 

програми 

практики. 

45 год. 

 
ІІ 

тиждень 

практики 

Підсумковий контроль (залік) 50  



7. Система оцінювання курсу 

Загальна система оцінювання 
курсу 

1. Підготовка індивідуального завдання – 0 – 40 балів 
(фаховий керівник-методист кафедри хімії середовища 
та хімічної освіти). 

2. Оцінка за оформлення документації до захисту 
навчальної практики – 0 – 10 балів. 

3. Доповідь на заліку з питань навчальної практики – 0– 

50 балів. 
Сума отриманих балів складає 100. 

Зміст критеріїв оцінювання результатів навчальної 
практики: 

Оцінка «відмінно» (90-100 балів) – всі завдання 

практики виконано в повному обсязі, виявлено вміння 

студента працювати самостійно і творчо, 

використовувати набуті педагогічні та методичні 

знання, пов’язані з особливостями і засобами 

педагогічної діяльності. Виявлено вміння будувати 

стосунки з вчителями. Також продемонстрована 

активність та ініціативність у підготовці 

індивідуального завдання. Звіт подано у встановлений 

термін, який містить всі структурні елементи. В 

щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст 

роботи протягом усього періоду проходження 

практики. 

Оцінка «добре» (80-89 балів) – завдання виконані 

правильно, але недостатньо повно і шаблонно. 

Виявлено вміння студента застосовувати педагогічні 

та методичні знання, пов’язані з особливостями і 

засобами педагогічної діяльності. Звіт подано у 

встановлений термін, який містить всі структурні 

елементи. В щоденнику студента-практиканта 

зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики. 

Оцінка «добре» (70-79 балів) – завдання практики 

виконано, але неповно, в ході виконання завдань 

допускалися незначні помилки. Звітна документація 

оформлена згідно вимог. В щоденнику студента- 

практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього 

періоду проходження практики. 

Оцінка «задовільно» (60-69 балів) – завдання 

практики виконано в неповному обсязі, в ході 

виконання завдань допускалися помилки. Звітна 

документація недооформлена або оформлена з 

помилками. Щоденник не вірно оформлено. 

Оцінка «задовільно» (50-59 балів) – завдання 

виконано з помилками. Всі завдання практики 

виконувалися, але допущені неточності. Документація 

оформлена неповно, з помилками. Щоденник 

недооформлено. 

Оцінка «незадовільно» (26-49 балів) – завдання не 

виконані. Виявлені проблеми встановлення контакту, 

не сформовані вміння спілкування з людьми. Звітна 

документація оформлена з помилками. Відсутній 

щоденник. 



Умови допуску до підсумкового 
контролю 

Студент допускається до складання заліку, якщо за 

час практики підготував звітну документацію згідно 

затверджених вимог та з дотриманням принципів 

академічної доброчесності: 

• письмовий звіт про виконання програми практики; 

• індивідуальний план-щоденник проходження 

практики; 

• виконав індивідуальне завдання (реферат на науково-

методичну тему чи матеріали науково- дослідної 

роботи. 

Студент не допускається до складання заліку, якщо 

він не виконав програму практики з незрозумілих 

причин і отримав незадовільний відгук на базі 

практики. У цьому випадку студенту у відомості 

робиться запис «не допущений» і виставляється 

набрана кількість балів. Студент з дозволу декана 

факультету, за заявою, погодженою з кафедрою хімії 

середовища та хімічної освіти, направляється на 

практику повторно або відраховується з навчального 

закладу. 

Напередодні заліку фаховий методист кафедри 

подає доповідну декану про недопуск студентів 

академічної групи (груп). Відмітка про недопуск у 

відомості робиться при наявності розпорядження 

декана. 
8. Політика курсу 

1. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, розпорядження 

адміністрації, вчителів цього закладу та керівників практики, проводити свою діяльність 

згідно з вимогами Статуту закладу. У випадку порушень правил внутрішнього розпорядку 

закладу освіти, Статуту закладу, в якому студент проходить практику, або невиконання 

ним розпоряджень адміністрації чи керівників практики, пов’язаних з проходженням 

практики, студент може бути відкликаний з практики, після чого в університеті 

розглядається питання його поведінки. 

2. Своєчасно і акуратно оформляти всю документацію, передбачену програмою 

практики, якісно виконувати всі види робіт. Особлива увага звертається на дотримання 

принципів академічної доброчесності. В разі недотримання студентом принципів 

академічної доброчесності та доведення факту плагіату, застосовується покарання у 

вигляді зняття половини зароблених балів за завдання. 

3. Студент, який не виконав програму навчальної практики з незрозумілих причин 

незадовільну оцінку під час складання заліку, направляється на практику повторно або 

відраховується з навчального закладу. 
9. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII. 

2. Хімія. Педагогічна практика: навчально-методичний посібник для студентів та вчителів 
/ автори-упорядники: Староста В.І., Химинець О.В. – Ужгород, 2001. – 106 с. 

3. Пак М. С. Теория и методика обучения химии: учебник для вузов / М. С. Пак; Рос. гос. 
пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Издательство РГПУ, 2015. – 305 с. 

4. Грабовий А. К. Шкільний курс хімії та методика його викладання: Навч. посіб. / А. К. 
Грабовий. – Черкаси: Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2005. – 474 c. 

5. Чернобельская Г. М. Методика обучения химии в средней школе: учеб. пособие / Г. М. 
Чернобельская. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 336 с. 

6. Береснева Е. В. Сов ременные технологии об учения химии: учебное пособие / Е.В. 
Береснева. – Москва: Центрхимпресс, 2004. – 144 с. 

7. Деркач Т. М. Інформаційні технології у викладанні хімічних дисциплін: [навчально- 
методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / Т. М. Деркач; М-во 



освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: 
Видавництво ДНУ, 2008. – 335 с. 

8. Застосування інтерактивних технологій у викладанні хімії / Уклад. К.М. Задорожний. – 

Х.: Вид.група «Основа», 2009. – 140 с. 

9. Оптимальне планування шкільного курсу хімії та оцінювання навчальних досягнень 

учнів за дванадцятибальною шкалою / Автор-упорядник А.К.Стрільчик. – Івано- 

Франківськ, 2001. – 51с. 

10. Штойко П. І. Концепції природознавства: навч. посібник / П. І. Штойко; відп. за вип. 

В.І. Онопрієнко. – Рек. МОН. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 456 с. 
 

Допоміжна 

1. Буринська Н.М. Викладання хімії у 8-9 класах загальноосвітньої школи: Метод. 

посібник для вчителів. – Київ: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – 144с. 

2. Буринська Н.М., Величко Л.П. Викладання хімії у 10-11 класах загальноосвітніх 

навчальних закладів: Метод. посібник для вчителів. – Київ: Ірпінь: «Перун», 2002. – 

240 с. 
3. Яковець Н.І. Педагогічна практика студентів. – Ніжин: НДПУ, 2001. – 102 с. 

4. Груба О.М. Хімія. Позакласна робота. – Калуш, 2002. – 61с. 

5. Буринская Н. Н. Учебные экскурсии по химии: кн. для учителя / Н.Н. Буринская. – М.: 
Просвещение, 1989. – 160 с. 

6. Практична педагогіка виховання / Посібник з теорії та методики виховання // За ред. 
Красовицького М.Ю. – Київ – Івано-Франківськ, 2000. – 218 с. 

7. Організація науково-дослідної роботи в закладах освіти: Методичний посібник / Укл. 
Ю.О. Туранов., В.І. Уруський. – Тернопіль. 2001. – 140 с. 

8. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського: 
http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/chemistry 

9. Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності»: 
http://ww.iii.ua/uk 

10. Directory of open access journals: https://doaj.org/search?source 

11. ERIC Educational Resources Information Center: https://eric.ed.gov/?q=chemistry 

12. NIST Chemistry WebBook: http://webbook.nist.gov/chemistry/ E-Books
 Directory: http://www.e-booksdirectory.com/listing.php?category=152 

13. Hindawi: https://www.hindawi.com/search/all/chemistry/ 

14. The Global Science Gateway: https://worldwidescience.org/wws/desktop/en/results.html 

15. SpringerOpen:https://www.springeropen.com/search?query=chemistry&searchType 

=publisherSearch 

 

 

Викладач _________________ Луцась А.В. 

http://www.nbuv.gov.ua/webnavigator/chemistry
http://ww.iii.ua/uk
http://webbook.nist.gov/chemistry/
http://www.e-booksdirectory.com/listing.php?category=152
http://www.hindawi.com/search/all/chemistry/
http://www.springeropen.com/search?query=chemistry&searchType

