НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ
ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА
(Навчальний заклад)_____________________________________________
Кафедра _____________________________________

ЗВІТ
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИКЛАДАЦЬКОЇ ПРАКТИКИ
здобувача наукового ступеня доктора філософії _____ року навчання
(очної/заочної форми навчання)
зі спеціальності ______________________________________________
__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Термін практики з_____________ по______________ 20__р.
База практики _____________________________________________
Керівник викладацької практики від
Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
_____________________________________
(науковий ступінь, вчене звання керівника)
_____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Керівник практики від кафедри
______________________________________
(науковий ступінь, вчене звання керівника)
______________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)

Київ – 20__ р.

Назва виду роботи
(дисципліна, тематика,
курс студентів, вид
заходу, місце проведення
або участі тощо)

Дата
проведення,
участі у заході

Шкала
оцінювання
(загальний
бал за вид
діяльності)

Оцінка
аспіранта
(у балах)

Підписи
керівників
практики
від ІПООД і
закладу
вищої
освіти
1. Відвідування лекційних занять викладачів закладу вищої освіти, аналіз змісту
навчання, форм і методів викладання (8 год.)

1-10

2. Відвідування практичних / семінарських занять викладачів закладу вищої освіти,
аналіз змісту навчання, форм і методів викладання (8 год.)

1-10

3. Ознайомлення з роботою студентських наукових гуртків, товариств, дослідницьких
груп (6 год.)

1-10

4. Ознайомлення з інформаційними, бібліотечними ресурсами закладу вищої освіти
(6 год.)

1-10

5. Проведення лекційного заняття з педагогічних /психологічних дисциплін зі студентами
(2 год.)
1-10
6. Проведення семінарських/практичних занять з педагогічних /психологічних дисциплін
зі студентами (4 год.)
1-10

7. Розроблення інтерактивних занять на основі використання інноваційних форм і
методів викладання (8 год.)
1-10

8. Розроблення матеріалів (анкет, опитувальників, завдань тощо) з метою здійснення
експериментальної роботи у межах дисертаційного дослідження (8 год.)

1-10

9. Підготовка виступу у межах проведення науково-практичного заходу у закладі вищої
освіти (конференції, семінарів, кафедральних засідань тощо) (6 год.)

1-10

10. Підготовка звіту і презентація результатів проходження викладацької практики на

засіданні випускового відділу (4 год.)

1-10

Загальна кількість балів

Максимальна
кількість
балів – 100
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Отримано
аспірантом –

