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«Затверджую» 

Завідувач кафедри 

 

_________________ / Костянтин ПОЧКА / 

«29» червня 2022 р. 

 

Розробник силабусу 
 

__________________ / Микола РУДЕНКО / 
  

 

СИЛАБУС 

Педагогічна  практика 
назва освітньої компоненти (дисципліни) 

 

1) Шифр за освітньою програмою:  ОК 10 

2) Навчальний рік: 2022-2023 

3) Освітній рівень:  Магістр 

4) Форма навчання: денна 

5) Галузь знань: 01 Освіта/Педагогіка 

6) Спеціальність: 015 Професійна освіта  

7) Назва освітньої програми: Професійна освіта (Машинобудування) 

8) Статус освітньої компоненти: обов’язкова  

9) Семестр: 2 

10) Контактні дані викладача: доцент кафедри професійної освіти, кандидат педагогічних 

наук, доцент, Руденко Микола Васильович, e-mail: rudenko.mv@knuba.edu.ua,                   

тел. (044) 248-69-25, https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3101  

11) Мова навчання: українська 

12) Пререквізити (дисципліни-попередники, які необхідно вивчити, щоб слухати цей курс): 

«Методика професійного навчання», «Педагогічна психологія», «Комунікативні аспекти 

педагогічної діяльності». 

13) Мета курсу: закріплення у здобувачів освітнього рівня магістр педагогічних навичок, 

вдосконалення знань, необхідних для роботи у закладах вищої освіти, формування вмінь 

застосовувати їх в умовах освітнього процесу під час виконання функцій науково-

педагогічного працівника закладу вищої освіти 

14) Результати навчання: 

№ 

з/п 
Програмний результат навчання  

Метод 

перевірки 

навчального 

ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 

1 

РН 1. Знати на рівні новітніх досягнень 

основні концепції сталого розвитку 

суспільства, освіти і методології 

наукового пізнання у сфері професійної 

освіти.  

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 1 

ЗК 6 

СК 4 

СК 5 

mailto:rudenko.mv@knuba.edu.ua
http://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3104
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2 

РН 2. Ефективно використовувати 

сучасні цифрові інструменти, 

інформаційні технології та ресурси у 

професійній, інноваційній та/або 

дослідницькій діяльності. 

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 
заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 
заняття 

ЗК 2 

ЗК 7 

СК 2 

СК 3 

3 

РН 3. Ефективно формувати 

комунікаційну стратегію, здійснювати 

ділову комунікацію і доносити зрозуміло 

і недвозначно свої думки та аргументи до 

фахівців та широкого загалу, вести 

професійну дискусію.  

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 7 

СК 2 

4 

РН 5. Обирати оптимальну стратегію 

колективної діяльності, 

міжособистісного спілкування та 

взаємодії для реалізації комплексних 

проектів у професійній освіті та 

міждисциплінарних проектів з 

урахуванням етичних, правових, 

соціальних та економічних аспектів.  

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 5 

СК 4  

СК 5 

5 

РН 6. Організовувати освітній процес у 

сфері професійної освіти на основі 

людиноцентрованого підходу та 

сучасних досягнень педагогіки і 

психології, керувати пізнавальною 

діяльністю, здійснювати ефективне та 

об’єктивне оцінювання результатів 

навчання здобувачів освіти.  

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 7 

СК 2 

СК 3 

СК 4 

6 

РН 7. Створювати освітнє середовище 

професійної освіти, що є сприятливим 

для здобувачів освіти і забезпечує 

досягнення визначених результатів 

навчання.  

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 7 

СК 2 

СК 4 

7 

РН 8. Здійснювати у науковій та 

професійній літературі, базах даних, 

інших джерелах пошук необхідної 

інформації з професійної освіти і 

дотичних питань, систематизувати, 

аналізувати та оцінювати відповідну 

інформацію. 

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

СК 4 

8 

РН 9. Будувати і досліджувати моделі 

процесів у галузі професійної освіти.  

 

Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 6 

СК 2 

СК 3 

СК 5 

9 
РН 10. Здійснювати консультативну 

діяльність у сфері професійної освіти. 
Обговорення 

під час звіту 

Лекційні 

заняття, 

практичні 

заняття, 

лабораторні 

заняття 

ЗК 7 

СК 2 

СК 4 

СК 7 
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15) Структура курсу: 

Лекції, 

год. 

Практичні 

заняття, год. 

Лабораторні 

заняття, год. 

Курсовий проект/ 

курсова робота/ 

РГР/ Контрольна 

робота 

Самостійна 

робота 

здобувача, 

год. 

Форма 

підсумкового 

контролю 

50 50 50 - - Залік 

Сума годин: 150 

Загальна кількість кредитів ECTS: 5,0 

Кількість годин (кредитів ECTS) аудиторного навантаження: 150 (5,0) 

16) Зміст курсу: (окремо для кожної форми занять – Л/Пр/ КР/СРС) 
 

Змістовний модуль 1. Методика підготовки та проведення лекції (50 год) 

Участь в установчих зборах. 
Розробка індивідуального плану та журналу педагогічної практики. 

Вивчення та аналіз наукових джерел з теми лекції. 

Підготовка плану та опорного конспекту лекції. 

Підготовка розгорнутого плану-конспекту проведення лекції. 
Підготовка матеріально-технічної бази для проведення лекції. 

Підготовка презентації лекції. 

Проведення лекції. 
Аналіз та підбиття підсумків  проведення лекції. 

Перегляд, аналіз та підбиття підсумків  проведених занять студентів-практикантів. 
 

Змістовний модуль 2. Методика підготовки та проведення практичного заняття (50 год) 

Вивчення та аналіз наукових джерел з теми практичного заняття. 
Консультації з викладачами та керівником практики. 

Підготовка плану проведення практичного заняття. 

Підготовка розгорнутого плану-конспекту проведення практичного заняття. 
Підготовка матеріально-технічної бази для проведення практичного заняття. 

Підготовка презентації практичного заняття. 

Проведення практичного заняття. 

Аналіз та підбиття підсумків  проведення практичного заняття. 
Перегляд, аналіз та підбиття підсумків  проведених занять студентів-практикантів. 

 

Змістовний модуль 3. Методика підготовки та проведення лабораторного заняття (50 год) 

Вивчення та аналіз наукових джерел з теми лабораторного заняття. 

Консультації з викладачами та керівником практики. 
Підготовка плану проведення практичного заняття. 

Підготовка розгорнутого плану-конспекту проведення лабораторного заняття. 

Підготовка матеріально-технічної бази для проведення лабораторного заняття. 
Підготовка презентації лабораторного заняття. 

Проведення лабораторного заняття. 

Аналіз та підбиття підсумків  проведення лабораторного заняття. 

Перегляд, аналіз та підбиття підсумків  проведених занять студентів-практикантів. 
Підготовка звітної документації за педагогічну практику. 

Участь у звітній конференції. 

Залік. 

 

Умови допуску до заліку. 

Здобувач освітнього рівня магістр, який не виконав програми виробничо-

педагогічної практики та/або не підготував журнал практики, не допускається до 

заліку.  
Здобувач має право на опротестування результатів контроля (апеляцію). Правила подання та 
розгляду апеляції визначені внутрішніми документами КНУБА, які розміщені на сайті 

КНУБА та зміст яких доводиться до здобувачів освіти на початку вивчення дисципліни 
«Педагогіка вищої школи». 
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17) Основна література: 

Методичні роботи: 

1. Руденко М.В. Педагогічна діагностика : методичні вказівки до вивчення курсу / уклад. 

М.В. Руденко. - К.: КНУБА, 2018. - 36 с. 

2. Руденко М.В. Педагогіка вищої школи : методичні вказівки до вивчення курсу / уклад. 

М.В. Руденко. - К.: КНУБА, 2016. - 36 с. 

3. Калениченко Р.А. Соціальна педагогіка: методичні вказівки до вивчення курсу / уклад. 

Р.А.Калениченко. - К.: КНУБА, 2017. - 27 с. 

4. Корчова Г.Л. Методика і практика викладання фахової дисципліни: методичні вказівки 

до вивчення курсу / уклад. Г.Л. Корчова. – К.: КНУБА, 2017. – 52 с. 

 

Базова література: 

Підручники:  

1. Основи професійної освіти: Підручник / М.В. Руденко Р.А Калениченко, Г.В. Капосльоз, 

Г.Л. Корчова. - К. : ЦП Компринт, 2018. - 613 с. 

2. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]: підручник / В. П. Головенкін ; КПІ ім. 

Ігоря Сікорського. 2-ге вид., переробл. і доповн. Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 

Мбайт). - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. - 290 с. 

3. Подоляк Л.Г., Юрченко В.І. Психологія вищої школи: Підручник. - 3-тє вид., випр. і 

доп. - К. : Каравела, 2011. - 360 с. 

4. Соціальна військова педагогіка: підручник: у 2 ч. Ч. 1. Теоретико-методологічні основи / 

[М. В. Руденко, Л. В. Олійник, В. І. Осьодло, В. Ж. Богайчук]. - К.: НУОУ ім. Івана 

Черняховського, 2013. - 348 с.  

5. Соціальна педагогіка. 5-те вид. перероб. та доп. Підручник./ За ред. Капської А. Й. – К. 

: Центр учбової літератури, 2011. - 488 с. 
 

Посібники: 

1. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. / 

Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. 

2. Педагогіка: навч. посіб. / Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 

2020. – 164 с. 

3. Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у схемах і таблицях : 

навчальний посібник. - Харків, 2016. - 260 с. 

4. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. / 

Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. 

5. Педагогіка: навч. посіб. / Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 

2020. – 164 с. 

 

18) Додаткові джерела: 

1. Методика проведення навчальних занять в умовах дистанційного навчання: навч. посіб. / 

Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 2021. – 156 с. 

2. Педагогіка: навч. посіб. / Ю.С. Красильник, Г.Л. Корчова, М.В. Руденко. – Київ: КНУБА, 

2020. – 164 с. 

3. Руденко М.В., Ніколаєнко С.В., Мороз І.М. Методика професійного навчання. 

Дидактичне проектування: навчальний посібник / М. В. Руденко, С. В. Ніколаєнко, І. М. 

Мороз. - К. : КНУБА, 2016. - 132 с. 

4. Руденко М.В., Мороз І.М. Комунікативні процеси у педагогічній діяльності. Креативні 

технології навчання: навчальний посібник / М. В. Руденко, І. М. Мороз. - К.: КНУБА, 2016. - 

204 с.  

5. Руденко М.В., Смірнов В.М., Калениченко Р.А., Гаврилюк В.О. Психолого-педагогічне 

забезпечення навчально-виховного процесу : навчальний посібник / М.В. Руденко, В.М. 

Смірнов, Р.А. Калениченко, В.О. Гаврилюк. - К.: КНУБА, 2014. - 432 с. 
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Інформаційні ресурси: 
1. Закон України «Про освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http www. 

http://osvita.ua/legislation/law/2231/ – Загол. з екрана. 

2. Закон України «Про вищу освіту» [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: URL: http 

www. http://osvita.ua/legislation/law/2235/– Загол. з екрана. 

3. Концептуальні засади розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в 

європейський освітній простір [Електронний ресурс] / Спосіб доступу: 

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=laws/education/prof-tech/6/0001 – Загол. з екрана. 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf 

5. Європейські стандарти та рекомендації щодо внутрішнього та зовнішнього забезпечення 

якості вищої освіти [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.enqa.eu. 

6. http://library.knuba.edu.ua/ 

7. Сайт курсу: https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3101  
 

19) Система оцінювання навчальних досягнень (розподіл балів): 
 

 

Підсумкова оцінка з дисципліни (залік) – 2 семестр 

Оцінка за змістовні модулі Захист ВПП (залік) 
Загальна сума 

балів 

№1 №2 №3 
30 100 

20 25 25 
 

 

20) Умови допуску до підсумкового контролю: підготовка методичних матеріалів та 

проведення лекційних, практичних та лабораторних занять; оформлення журналу практики; 

позитивний відгук керівника практики; дотримання термінів виконання  завдань практики; 

дотримання умов академічної доброчесності. 

21) Політика щодо академічної доброчесності: розуміння здобувачами вищої освіти етичного 

кодексу університету та норм академічної доброчесності (вимог щодо оригінальності 

текстів та допустимого відсотку співпадінь). 

22) Посилання на сторінку електронного навчально-методичного комплексу дисципліни: 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3101  

 

https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3101
https://org2.knuba.edu.ua/course/view.php?id=3101

