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1. Метою асистентської педагогічної практики аспірантів/ад’юнктів є оволодіння 

аспірантами/ад’юнктами сучасними методами, формами та засобами навчання, 

формування у 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.  

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни 

(за наявності): 

з н а т и: основні поняття і категорії педагогіки та методики викладання у ЗВО; 

навчально-методичні комплекси для студентів ЗВО; сучасні підходи до формування у 

студентів професійної компетентності; інноваційні освітні технології навчання у ЗВО; 

форми, види і способи контролю й оцінювання рівня сформованості професійних 

компетентностей; основні організаційні форми реалізації освітнього процесу у ЗВО; 

основи планування освітнього процесу у ЗВО; основні положення законодавства 

України в галузі вищої освіти, програмних документів, які стосуються навчання 

студентів та викладання у ЗВО; завдання і функції науково-педагогічного працівника; 

вимоги до підготовки документального супроводу викладання у ЗВО; основні 

принципи, методи, види навчання у ЗВО. 

в м і т и: визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми 

навчання; аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні 

комплекси для студентів ЗВО; контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх 

складників професійної компетентності; планувати й реалізовувати різні форми 

організації освітнього процесу у ЗВО; планувати (проектувати) вивчення навчальних 

дисциплін; відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу для проведення 

різних видів навчальних занять; використовувати знання про індивідуально-вікові 

особливості молоді при проведенні занять; застосовувати інноваційні методи, прийоми 

та засоби навчання і виховання студентів; підвищувати професійні вміння, вивчати 

передовий педагогічний досвід. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 
У програмі асистентської педагогічної практики аспірантів/ад’юнктів 

висвітлюються організаційно-методичні засади практичної професійної підготовки 

аспірантів/ад’юнктів. Подано необхідні матеріали для навчально-методичного 

забезпечення практики аспірантів/ад’юнктів з метою опанування ними знаннями, 

вміннями та навичками педагогічної діяльності. 

 

4. Завдання (навчальні цілі) дисципліни полягає у формуванні складових 

інтегральної компетентності: здатність розв'язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та дослiдницько-iнновацiйної діяльності; загальних і фахових 

компетентностей: застосовувати знання у практичних ситуаціях, розуміння 

предметної області професійної діяльності, проведення досліджень, оволодіння 

сучасними знаннями, вміння працювати з інформацією, аналізувати ситуації навчання і 

розвитку, осмислювати практику та контексти навчальних та оцінювальних стратегій. 
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5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 

Ф
о
р

м
и

 (
т
а
/а

б
о
 

м
ет

о
д

и
 і

 

т
ех

н
о
л

о
г
ії

) 

в
и

к
л

а
д

а
н

н
я

 і
 

н
а
в

ч
а
н

н
я

 

М
ет

о
д

и
 

о
ц

ін
ю

в
а
н

н
я

 т
а
 

п
о
р

о
г
о
в

и
й

 

к
р

и
т
ер

ій
 

о
ц

ін
ю

в
а
н

н
я

  

(з
а
 н

ео
б
х
ід

н
о
ст

і)
 

В
ід

со
т
о
к

 у
 

п
ід

су
м

к
о
в

ій
 о

ц
ін

ц
і 

 
з 

д
и

сц
и

п
л

ін
и

 

Код Результат навчання 

1 аспірант/ад`юнкт повинен знати:   40 % 
1.1 поняття та категорії педагогіки 

вищої школи у контексті розвитку 

сучасної освіти 

самостійна 

робота, 

проведення 

практичних 

занять 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

1.2 теоретико-практичні основи 

дидактики та теорії виховання у 

вищій школі, їх принципи, методи, 

засоби 

самостійна 

робота, 

проведення 

практичних 

занять 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

1.3 форми організації навчання у 

вищій школі, види навчальних 

занять 

самостійна 

робота, 

проведення 

практичних 

занять 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

1.4 зміст, основні функції, технології 

освіти, виховання та педагогічного 

впливу на особистість 

самостійна 

робота, 

проведення 

практичних 

занять 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

2 аспірант/ад`юнкт повинен вміти:   40 % 
2.1 уміти здійснювати порівняльний 

аналіз психолого-педагогічних 

концепцій, теорій, дослідницьких 

підходів до вивчення дійсності 

самостійна робота, 

консультації 

керівника 

практики, 

проведення 

практичних занять 

та виховних заходів 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

2.2 уміти застосовувати теоретичні 

знання, власний досвід та 

навчальні матеріали при вирішенні 

конкретних професійних завдань у 

сфері педагогічної діяльності 

самостійна робота, 

консультації 

керівника 

практики, 

проведення 

практичних занять 

та виховних заходів 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 
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2.3 уміти керувати навчальною 

діяльністю 
самостійна робота, 

консультації 

керівника 

практики, 

проведення 

практичних занять 

та виховних заходів 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

2.4 уміти застосовувати теоретичні 

знання, практичний досвід при 

вирішенні конкретних 

професійно-педагогічних завдань 

у сфері майбутньої діяльності 

самостійна робота, 

консультації 

керівника 

практики, 

проведення 

практичних занять 

та виховних заходів 

педагогічне 

спостереження; 

аналіз проведених 

занять, виховних 

заходів;  

перевірка та оцінка 

звітної документації 

10 % 

3 комунікація   10 % 
3.1 здатність до використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій в освітньому процесі 

самостійна робота, 

консультації, 

проведення 

практичних занять та 

виховних заходів, 

проектні завдання 

педагогічне 
спостереження; 

аналіз проведених 
занять, виховних 

заходів;  
перевірка та оцінка 
звітної документації 

4 % 

3.2 здатність спілкуватись у 

діалоговому режимі зі 

здобувачами освіти, колегами, 

науковою спільнотою 

самостійна робота, 

консультації, 

проведення 

практичних занять та 

виховних заходів, 

проектні завдання 

педагогічне 
спостереження; 

аналіз проведених 
занять, виховних 

заходів;  
перевірка та оцінка 
звітної документації 

3% 

3.3 здатність володіти різними 

формами презентації досягнень у 

сфері навчання, виховання 

здобувачів освіти 

самостійна робота, 

консультації, 

проведення 

практичних занять та 

виховних заходів, 

проектні завдання 

педагогічне 
спостереження; 

аналіз проведених 
занять, виховних 

заходів;  
перевірка та оцінка 
звітної документації 

3% 

4 автономність та відповідальність   10 % 
4.1 автономно і відповідально 

усвідомлювати межі своєї 

компетентності та дотримуватися 

норм професійної етики 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять та 

виховних заходів, 

підготовка звітної 

документації 

аналіз проведених 

занять та виховних 

заходів, перевірка та 

оцінка звітньої 

документації 

4 % 

4.2 знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність, 

пояснювати значущість, приймати 

обґрунтовані рішення 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять та 

виховних заходів, 

підготовка звітної  

документації 

аналіз проведених 

занять та виховних 

заходів, перевірка та 

оцінка звітньої 

документації 

3% 

4.3 відповідальність за результати 

рішень, здатність саморозвиватися 

і самовдосконалюватися під час 

створення і реалізації навчальних 

проектів 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять та 

виховних заходів, 

підготовка звітної 

документації 

аналіз проведених 

занять та виховних 

заходів, перевірка та 

оцінка звітньої 

документації 

3% 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 
Результати навчання дисципліни (код) 

  

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

3.2. Ґрунтовні знання предметної області та розуміння професії  + + + +           

3.5. Знання процедури встановлення інформаційної цінності і якості 

педагогічних джерел 
+ + + + 

         
 

У.4 . Формулювати наукову проблему з огляду на ціннісні орієнтири 

сучасного суспільства та стан її наукової розробки  

    
+ + + + 

     
 

У.5. Формулювати робочі гіпотези досліджуваної проблеми, які мають 

розширювати і поглиблювати стан наукових досліджень в обраній 

сфері 

    
+ + + + 

     

 

У.7. Моніторинг наукових джерел інформації відносно досліджуваної 

проблеми 

    
+ + + + 

   
   

У.8. Здійснювати процедуру встановлення інформаційної цінності 

джерел шляхом порівняльного аналізу з іншими джерелами 

    
+ + + + 

     
 

У.9. Визначати рівень об’єктивності фактологічної основи інформації в 

різних видах джерел, оцінювати її достовірність та репрезентативність  

    
+ + + + 

     
 

У.13. Уміти будувати реконструктивно-інтерпретаційні моделі на 

підставі наукових спостережень 

    
+ + + + 

     
 

К.1. Спілкування в діалоговому режимі з широкою науковою 

спільнотою та громадськістю в освітній галузі наукової та/або 

професійної діяльності. 

        
+ + + 

   

К.4. Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії 

        
+ + + 

   

К.5. Використовувати сучасні інформаційні та комунікативні 

технології при спілкуванні, обміні інформацією, зборі, аналізі,  

обробці, інтерпретації джерел; здійснювати публікацію джерел з 

дотриманням вимог щодо оформлення 

        

+ + + 

   

К.6. Формулювати суспільно-значиму проблематику минулих подій і 

володіти різними формами її публічної презентації (виставки, музейні 

експозиції, он-лайн презентації, опрацювання архівних документів та 

публікація епістолярної спадщини, архівних матеріалів, публічні 

лекції, науково - популярні тексти, різноманітні форми візуалізації в 

засобах масової інформації тощо) 

        

+ + + 
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А.1. Ініціювання інноваційних комплексних проектів, лідерство та 

повна автономність під час їх реалізації 

           
+ + + 

А.2. Здатність діяти соціально відповідально та громадянсько свідомо 

на основі етичних міркувань (мотивів) 

           
+ + + 

А.4.Здатність приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети 

           
+ + + 

А.6. Самостійно збирати та критично опрацьовувати архівні матеріали 

щодо освітніх процесів, проводити їх зовнішню та внутрішню критику, 

текстологічне вивчення, визначати автентичність, виявляти в них 

фактологічну основу минулих подій 

           

+ + + 

А.7. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності             + + + 

А.8. Здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми             + + + 
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7. Схема формування оцінки: 

Засобами діагностики успішності навчання є аналіз результатів навчальної, 

методичної, виховної та науково-дослідної роботи аспірантів. Оцінка результатів 

практичної підготовки здійснюється за 100-бальною шкалою: 

навчальна діяльність аспіранта - до 40 балів, 

методична діяльність аспіранта - до 20 балів, 

науково-дослідна діяльність аспіранта - до 20 балів, 

діяльність аспіранта як куратора академічної групи - до 20 балів. 

 

7.1. Форми оцінювання аспірантів/ад'юнктів: 

До підсумкового контролю (заліку) допускаються аспіранти/ад’юнкти, які 

виконали усі обов’язкові форми звітності, передбачені робочою навчальною 

програмою, та отримали позитивні оцінки. 

За результатами практики аспірантам/ад'юнктам виставляються оцінки, окремо 

за кожен вид роботи, а саме: 

за навчальну роботу 0-40 балів (якість проведених аспірантом/ад'юнктом 

занять; кількість відвіданих ним занять викладачів та своїх колег-практикантів, участь 

в їх аналізі), з них 14-24 бали – керівник практики, 10 -16 балів – під час заліку; 

за методичну роботу 0-20 балів (відповідність існуючим вимогам складеної 

робочої навчальної програми, якість зданого плану-конспекту одного заняття з 

ескізами допоміжних засобів навчання, рівень і якість виступу на науково-

методичному семінарі), з них 8-12 балів – керівник практики, 4-8 балів – під час 

заліку; 

за виховну роботу 0-20 балів (виконання обов’язків куратора академічної 

групи – враховується вся виховна робота аспіранта/ад'юнкта; якість проведеного 

залікового виховного заходу і оформлення його методичної розробки; науковий 

рівень психолого-педагогічної характеристики академічної групи), з них 8-12 балів – 

керівник практики, 4-8 балів – під час заліку; 

за проведення науково-дослідницької роботи 0-20 балів (рівень узагальнення 

результатів дослідження та практичні рекомендації, їх апробація на засіданнях 

кафедри, методичних семінарах, конференціях тощо), з них 8-12 балів – керівник 

практики, 4-8 балів – під час заліку; 

При оцінюванні роботи аспірантів/ад'юнктів береться до уваги культура 

оформлення звітної документації. 

Загальна оцінка виставляється як сума балів з навчальної, методичної, виховної 

та науково-дослідницької роботи аспіранта/ад'юнкта. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Здобувач може бути недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо під час 

практичної підготовки він:  

не досяг мінімального порогового рівня оцінки (60%) тих результатів навчання, 

які не можуть бути оцінені під час підсумкового контролю;  

якщо під час практичної підготовки він набрав кількість балів, недостатню для 

отримання позитивної оцінки навіть у випадку досягнення ним на підсумковому 

контролі максимально можливого результату. Рішення про недопущення за поданням 

викладача приймається деканом та оприлюднюється до початку відповідного 

контролю. 

Керівник практики на основі аналізу проведених аспірантом навчальних занять, 

позааудиторних заходів, перевірки й оцінки звітної документації виставляє оцінку від 
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0 до 60 балів (у тому числі: за навчальну роботу – до 24 балів, за методичну – до 12 

балів, за виховну – до 12 балів, за дослідницьку – до 12 балів).  

Детальні критерії та показники оцінки цих видів роботи аспірантів наведено у 

методичних рекомендаціях: Організація асистентської педагогічної практики: 

(методичні рекомендації для аспірантів/ад’юнктів ІІ року навчання) / С.А. Вижва, 

А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин та ін. – Київ-Ніжин : Видавець Лисенко М.М., 2015. – 

148 с. 

Під час заліку комісія на основі оцінки захисту звіту про практику, аналізу 

звітної документації виставляє оцінку в межах 0-40 балів. Підсумкова оцінка 

виставляється як сума балів, запропонована керівником практики та оцінки за захист 

практики. 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок 

Оцінка (за національною шкалою) / National grade  Рівень досягнень, % / Marks, % 

Відмінно / Excellent 90-100% 

Добре / Good 75-89% 

Задовільно / Satisfactory 60-74% 

Незадовільно / Fail 0-59% 
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