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Мета та завдання навчальної дисципліни 

 
Метою асистентської педагогічної практики аспірантів є оволодіння 

аспірантами сучасними методами, формами та засобами навчання, формування 

в них на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань із базових 

психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок та вмінь для 

вирішення конкретних навчально-виховних задач в умовах реального 

педагогічного процесу, виховання потреби систематично поновлювати свої 

знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. В результаті 

проходження педагогічної практики у аспірантів повинні бути сформовані 

конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння 

викладача університету, необхідні для забезпечення провідних аспектів 

педагогічної діяльності: навчальної, методичної, виховної й дослідницької 

роботи. 

 
Компетенції аспірантів, 

що формуються в результаті засвоєння дисципліни 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, пошуку 

та критичного аналізу інформації, генерування 

нових ідей. 

ЗК02. Здатність демонструвати навички роботи в 

науковому колективі, здатність породжувати нові 

ідеї (креативність). 

ЗК04. Здатність до інноваційної діяльності в 

конкретній області (наукової, освітньої, технічної, 

управлінської тощо). 

ЗК05. Здатність до самостійного навчання новим 

методам дослідження, до зміни наукового і 

науково-виробничого профілю своєї професійної 

діяльності, до зміни соціокультурних і соціальних 

умов діяльності. 

ЗК07. Здатність до адаптації до нових ситуацій, 

переоцінці накопиченого досвіду, аналізу своїх 

можливостей. 

ЗК08. Здатність працювати в міжнародному 

контексті спілкуючись технічною іноземною 
мовою з використанням сучасних засобів 

комунікації. 

Фахові компетентності 

спеціальності (ФК) 

ФК05. Здатність розробляти методики, плани і 

програми проведення наукових досліджень і 

розробок, готувати завдання для виконавців, 

організовувати проведення експериментів і 

випробувань, аналізувати і узагальнювати їх 

результати. 

ФК06. Здатність розробляти фізичні та 

математичні моделі явищ і об'єктів, що відносяться 



до профілю діяльності; здатність оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних  робіт. 
ФК07. Здатність і готовність проводити наукові 

експерименти, оцінювати результати досліджень. 

ФК09. Здатність застосовувати знання основ 

педагогічної діяльності, дидактики вищої школи, 

традиційні та інноваційні форми навчання і 

педагогічні технології у сфері професійної 

діяльності. 

Програмні результати навчання 

За загальними та 

загально-професійними 

компетентностями 

(ПРН) 

ПРН03. Здатність орієнтуватися в постановці 

завдання і визначати, яким чином слід шукати 

засоби її рішення.  

ПРН04. Готовність до прийняття відповідальності 

за свої рішення в рамках професійної компетенції, 

здатність приймати нестандартні рішення, 

вирішувати проблемні ситуації. 

ПРН06. Володіння способами фіксації і захисту 

об'єктів інтелектуальної власності, управління 

результатами науково-дослідницької діяльності 

та комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

ПРН09. Вміння на основі знання педагогічних 

прийомів брати безпосередню участь у навчальній 

роботі кафедр за профілем напряму підготовки. 

ПРН10. Вміння готувати презентації, оформляти 

результати досліджень у вигляді статей і 

доповідей на науково-технічних конференціях. 

ПРН11. Володіння сучасними інформаційними 

технологіями. 

ПРН12. Володіння методикою викладання у вищій 

школі. 
 

Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Навчальна діяльність аспіранта-практиканта 

➢ планування власної викладацької діяльності, підготовку до занять; 

➢ проведення різних видів навчальних занять за розкладом у 

закріпленій академічній групі; 
➢ проведення психолого-педагогічного аналізу відвіданих занять; 

➢ виготовлення роздавального дидактичного матеріалу; 

➢ перевірка письмових робіт студентів; 

➢ проведення консультацій для студентів; 

➢ підготовка і проведення одного позааудиторного заходу з 

предмету, що викладається. 
- 

Змістовий модуль 2. Методична діяльність аспіранта-практиканта 



➢ ознайомлення аспірантів з особливостями організації 

освітньогопроцесу у вищому навчальному закладі (ознайомлення з 

освітньокваліфікаційною характеристикою фахівця, навчальним планом, 

розкладом занять тощо); 

➢ ознайомлення з кредитно-модульною організацією курсу, що 

доручено викладати; 

➢ ознайомлення зі змістом освіти з обраного фаху (навчальні 

програми з дисциплін та робочі програми з навчальних дисциплін, підручники, 

посібники, методичні рекомендації); 

➢ участь аспірантів у засіданнях кафедр, методичних секцій, в роботі 

семінарів викладачів тощо; 

➢ складання робочої навчальної програми курсу, що доручено 

проводити (тематичного плану і планів окремих занять, завдань для 

самостійної роботи, завдань для поточного, модульного і підсумкового видів 

контролю тощо); 

➢ відвідування та аналіз занять викладачів кафедри та 

аспірантівпрактикантів. 

 

Змістовий модуль 3. Виховна діяльність аспіранта-практиканта 

➢ ознайомлення з організацією виховної роботи в університеті; 

➢ ознайомлення з комплексним планом організаційно-виховної 

роботи в університеті, планом виховної роботи на факультеті, в академічній 

групі; 
➢ виконання обов’язків куратора академічної групи; 

➢ планування виховної роботи в академічній групі; 

➢ відвідання та аналіз виховних заходів, що проводять інші 

аспірантипрактиканти; 
➢ підготовка і проведення одного виховного заходу; 

➢ проведення психолого-педагогічного вивчення як особистості 

окремих студентів, так і колективу групи в цілому; 

➢ складання психолого-педагогічної характеристики академічної 

групи. 

 

Змістовий модуль 4. Науково-дослідна діяльність аспіранта- 

практиканта 

✓ виконання індивідуальних дослідницьких психолого-педагогічних 

завдань протягом педпрактики та складання відповідного звіту (теми завдань 

за вибором); 
✓ участь у роботі методологічних семінарів кафедр. 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 
Поточне оцінювання (кількість балів) Сума 

Змістовий 
модуль №1 

Змістовий 
модуль №2 

Змістовий 
модуль № 3 

Змістовий 
модуль №4 

 

40 20 20 20 100 

 



Шкала оцінювання: національна та ECTS 
 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

 
Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно  

82-89 В добре 

74-81 С  зараховано 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

 
35-59 

 
FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано 

з можливістю 

повторного 
складання 

 
 

0-34 

 
 

F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним 

вивченням 
дисципліни 
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К.: Ленвіт, 2006. – 170 с. 

10. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: 

Знання, 2005. – 471 с. 

11. Куратори академічної групи: Метод. рекомендації щодо 

проведення виховної роботи зі студентами. – К.: ДАЖКГ, 2002. – 36 с. 



12. Лузан П., Зайцева І. Академічна група в контексті проблем 

виховання студентської молоді // Освіта і управління. – 2002. – Т. 5. – №1. – С. 

151156. 

13. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія: 

Метод. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 100 с. 

14. Методичні рекомендації до планування виховної роботи з 

студентами у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації // 

Інформ. зб. Міносвіти України. – 1998. – №17-18. – С. 50-53. 

15. Молодь і закон: Збірник нормативних актів і документів з проблем 

виховання студентської молоді / За заг. ред. Н.І. Косарєвої. – К.: ІЗМН, 1997. – 

352 с. 

16. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в 

Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня. 

17. Організація, форми та методи виховної роботи серед студентів 

колективами кафедр вищого закладу освіти: Методичні рекомендації / Укл. 

В.Д.Базилевич, М.І.Поночовний, Н.І.Косарєва. – К.: ІЗМН, 1997. – 28 с. 

18. Особливості формування світогляду студентської молоді: 

Методичні рекомендації /Укл. В.О. Долгих, Ю.Д. Руденко, В.І. Шпак. – К.: 

ІЗМН, 1997. – 36 с. 

19. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник / З.Н.Курлянд, 

Р.І.Хмелюк, А.В.Семенова та ін.; За заг. ред. З.Н.Курлянд. – К.: Знання, 2005. 
– 399 с. 

20. Планування і проведення організаційно-виховної роботи серед 

студентів: Методичні рекомендації / Укл. В.Д.Базилевич, М.І.Поночовний, 

І.В.Дзевульська – К.: ІЗМН, 1997. – 28 с. 

21. Про організацію управління виховним процесом у вищих 

навчальних закладах освіти: Методичні рекомендації // Інформ. зб. Міносвіти 

України. – 1999. – №3-4. – С. 58-62. 

22. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному 

закладі. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с. 

23. Сучасні підходи та моделі розв’язання проблеми попередження 

правопорушень, наркоманії серед учнівської і студентської молоді. Зб. наук. 

статей та матеріалів передового досвіду. – К.: ІЗМН, 1997. – 288 с. 

24. Чижевський Б.Г. Актуальні проблеми побудови системи 

виховання в умовах державотворення // Педагогіка і психологія. – 1997. – №1. 
– С. 111118. 

25. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми 

виховання учнівської та студентської молоді // Вища освіта України. – 2005. – 
№4. – С. 62-67. 
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