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КАРТА ДИСЦИПЛІНИ (СИЛАБУС) 

 
1) НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ: ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 2) Шифр за ОНП:           П.01 

3) Карта дисципліни дійсна протягом навчального року: 2020/2021 

4) Освітній рівень:  третій рівень вищої освіти (доктор філософії) 

5) Форма навчання: денна, заочна 

6) Галузь знань: 12 «Інформаційні технології» 

7) Спеціальність: 122 «Комп’ютерні науки» 

8) Компонента спеціальності: обов`язкові   

9) Семестр: ІІІ 

10) Цикл дисципліни: обов`язков компонени ОНП 

11) Викладач (розробник карти): доцент, к.т.н. Київська К.І. 

12) Мова навчання: українська 

13) Необхідні ввідні дисципліни: (що треба вивчити, щоб слухати цей курс)  

14) Мета курсу: асистентської педагогічної практики здобувача є оволодіння здобувачем 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 здобувачів повинні бути сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й 

дослідницькі вміння викладача університету, необхідні для забезпечення провідних аспектів педагогічної 

діяльності: навчальної, методичної, виховної й дослідницької роботи. 

 

 

 

 

 

 

15) Результати навчання: 

№ Програмний результат навчання  
Метод перевірки 

навчального ефекту 

Форма 

проведення 

занять 

Посилання на 

програмні 

компетентності 
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1. ПРН03. Здатність орієнтуватися в постановці 

завдання і визначати, яким чином слід шукати 

засоби її рішення.  

 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 
2. ПРН04. Готовність до прийняття відповідальності за 

свої рішення в рамках професійної компетенції, 

здатність приймати нестандартні рішення, 

вирішувати проблемні ситуації. 

 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 

3. ПРН06. Володіння способами фіксації і захисту 

об'єктів інтелектуальної власності, управління 

результатами науково-дослідницької діяльності та 

комерціалізації прав на об'єкти інтелектуальної 

власності. 

 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 
4. ПРН09. Вміння на основі знання педагогічних 

прийомів брати безпосередню участь у навчальній 

роботі кафедр за профілем напряму підготовки. 

 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 

5. ПРН10. Вміння готувати презентації, оформляти 

результати досліджень у вигляді статей і доповідей 

на науково-технічних конференціях. 

 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 

6. ПРН11. Володіння сучасними інформаційними 

технологіями. 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 
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7. ПРН12.  Володіння методикою викладання у вищій 

школі. 

Залік Самостійно ЗК01 

ЗК02 

ЗК04 

ЗК05 

ЗК07 

ЗК08 

ФК05 

ФК06 

ФК07 

ФК09 

16) Форми занять та їх тривалість (кількість годин) 

 

Лекція Практичне заняття 
Лабораторні 

заняття 

Курсовий проект/ 

курсова робота 

РГР/Контрольна 

робота 

Самостійні робота 

здобувача 

     450 

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

Лекція – лекційні заняття відсутні 

Практичне - практичні заняття відсутні 

Лабораторне – лабораторні заняття відсутні 

Курсовий проект/курсова робота/РГР/Контрольна робота - відсутні 

Самостійна робота здобувача:  

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. 

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. 

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. 

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. 

17) Іспит: немає. 
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18) Основна література: 

1 Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. – К.: Либідь, 1998. – 560 с. 

2 Виховна робота в закладах освіти України. Випуск ІІ. Збірник нормативних документів та методичних 

рекомендацій. – К.: ІЗМН, 1998. – 335 с. 

3 Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Метод. посібник для студ. магістратури. – Житомир, 2003. – 

232 с.  

4 Демчук В.С., Соловей М.І. Виховна робота наставника академічної групи студентів вищого закладу освіти. – 

К.: ДДЛУ, 2000. – 68 с. 

5 Деякі аспекти формування національної культури студентської молоді: Зб. наукових статей. - К.: ІЗМН, 1997. 

– 120 с. 

6 Єрмаков І.Г. Виховання життєтворчості: моделі виховних систем. –Харків: Вид. група “Основа”, 2006. – 224 

с. 

7 Заболотська О. Формування та розвиток студента як індивідуальності // Вища освіта України. – 2005. – №2. – 

С. 88-93. 

8 Іздебська В. студентське самоврядування як чинник формування самосвідомості молоді // Рідна школа. – 

2000. – №11. – С. 26-28. 

9 Кудіна В.В., Соловей М.І., Спіцин Є.С. Педагогіка вищої школи. – К.: Ленвіт, 2006. – 170 с. 

19) Додаткова література: 

1. Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посіб. – К.: Знання, 2005. – 471 с. 

2. Куратори академічної групи: Метод. рекомендації щодо проведення виховної роботи зі студентами. – К.: 

ДАЖКГ, 2002. – 36 с. 

3. Лузан П., Зайцева І. Академічна група в контексті проблем виховання студентської молоді // Освіта і 

управління. – 2002. – Т. 5. – №1. – С. 151156. 

4. Мартинюк І.В. Національне виховання: теорія і методологія: Метод. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 100 с. 

5. 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. 

6. Молодь і закон: Збірник нормативних актів і документів з проблем виховання студентської молоді / За заг. 

ред. Н.І. Косарєвої. – К.: ІЗМН, 1997. – 352 с. 

7. Національна програма виховання дітей та учнівської молоді в Україні // Освіта України. – 2004. – 3 грудня. 

8. 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. 

9. Особливості формування світогляду студентської молоді: Методичні рекомендації /Укл. В.О. Долгих, Ю.Д. 

Руденко, В.І. Шпак. – К.: ІЗМН, 1997. – 36 с. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Про організацію управління виховним процесом у вищих навчальних закладах освіти: Методичні 

рекомендації // Інформ. зб. Міносвіти України. – 1999. – №3-4. – С. 58-62. 

13. Соловей М.І., Демчук В.С. Виховна робота у вищому навчальному закладі. – К.: Ленвіт, 2003. – 257 с. 

14. 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. 

15. Чижевський Б.Г. Актуальні проблеми побудови системи виховання в умовах державотворення // Педагогіка 

і психологія. – 1997. – №1. – С. 111118. 

16. Щербань П. Українська національна ідея і сучасні проблеми виховання учнівської та студентської молоді // 

Вища освіта України. – 2005. – №4. – С. 62-67.  

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

20) Робоче навантаження здобувача, необхідне для досягнення результатів навчання 

№ 
Форма 

занять 

Кількість годин 

аудиторні/ СРС 

1. Лекція  - 

2. 
Практичне 

заняття 
- 

3. 
Лабораторні 

заняття 
- 

4. 
КП/КР/РГР/ 

Контр.роб. 
- 

5.  
Форма 

контролю 
залік /6 

http://library.knuba.edu.ua/
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Всього 

годин 
450 

21) Сума всіх годин: 450 

22) Загальна кількість кредитів ЕСТS  15,0 

23) Кількість годин (кредитів ЕСТS) аудиторного навантаження: - 

24) Кількість необхідних годин (кредитів ЕСТS)  СРС для забезпечення 

аудиторного навантаження: 
6 (0,2) 

25) Кількість годин (кредитів ЕСТS) СРС, забезпечених навчальним планом: 450 (15,0) 

26) Розробник силабусу: к.т.н., доц. Київська К.І.  

 

 

           

                  Затверджено: 

 

………………………….….   ………………………………………………….... 
 (дата і підпис розробника)                                   (підпис завідувача кафедрою) 

 


