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1. Загальні положення  

1.1. Науково-педагогічна практика аспірантів для здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії відіграє значну роль в навчальному процесі 

Західноукраїнського національного університету. Науково-педагогічна 

практика є складовою частиною навчання аспірантів денної та заочної форм 

навчання для професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності 

доктора філософії у вищій школі. 

 

1.2. Програму науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні 

науки» розроблено відповідно до освітньо-наукової програми. Вона вміщує 

положення, що визначають мету й завдання практики, права та обов’язки 

практикантів і керівників практики, порядок оформлення документації та 

критерії оцінювання результатів проходження практики аспірантами. 

1.3. Науково-педагогічна практика є видом практичної діяльності 

аспірантів, який спрямований на освітній процес і включає викладання 

навчальних дисциплін, науково-методичну роботу, набуття досвіду 

організації освітньої діяльності, формування педагогічної майстерності.  

1.4. Організатором практики аспірантів і базою для її проходження є 

кафедра, за якою закріплений аспірант.  

1.5. Вибір дисциплін, з яких відбувається практика, здійснюється 

заздалегідь, відповідно до педагогічного навантаження, і узгоджується із 

дисциплінами, які викладає науковий керівник, або в межах тематики 

дисертаційної роботи аспіранта.  

1.6. Терміни проходження практики та її програма визначаються в 

індивідуальному плані аспіранта згідно з навчальним планом наукової 

спеціальності, затверджуються науковим керівником. 

 

2. Мета і завдання науково-педагогічної практики 

2.1. Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань 

аспірантів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в 

сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного 

забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та 

інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідно до фахового 

напряму та дисциплін циклу зі спеціальності.  

2.2. Педагогічна практика передбачає вирішення таких завдань:  

− формування та розвиток професійно-педагогічних навичок та умінь 

викладача вищої школи, зокрема, оволодіння аспірантами комунікативними 

компетентностями, необхідними для якісного проведення лекцій, ведення 

семінарських і практичних занять, застосування новітніх технологій 

навчання та сучасного обладнання;  

− виховання творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності;  



− формування потреб в підвищенні своєї наукової та 

науковопедагогічної кваліфікації;  

− формування на основі одержаних у закладі вищої освіти знань із 

базових 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. 

 

3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує проходження практики 

3.1. У результаті проходження педагогічної практики у аспірантів 

повинні бути сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й 

дослідницькі вміння викладача закладу вищої освіти, необхідні для 

забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, 

методичної, виховної й дослідницької роботи.  

Визначені програмою компетентності, для формування яких 

використовується проходження практики аспірантами, наступні:  

− здатність демонструвати комунікативну культуру наукового усного і 

писемного мовлення державною та іноземними мовами при оформленні 

наукових та академічних текстів, демонстрації результатів наукових 

досліджень у ході дискусій та наукової полеміки; проявляти емпатію та 

повагу до культурної різноманітності (ЗК-4). 

− здатність до викладацької діяльності в межах спеціальності «Освітні, 

педагогічні науки»; планувати і організовувати освітній процес у закладах 

освіти; визначати проміжні і кінцеві цілі навчання; вибудовувати взаємодію 

зі студентами, створювати здоров’язбережувальне середовище, позитивні 

міжособистісні стосунки й доброзичливий психологічний клімат (СК-4). 

 

3.2. Результати навчання. 

Програмними результатами проходження практики є:  

− знати систему вищої освіти, специфіку професійно-педагогічної 

діяльності викладача вищої школи; використовувати законодавче та 

нормативно-правове забезпечення, сучасні засоби і технології організації та 

проведення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи із 

студентами, інноваційні методи навчання; критично оцінювати власні 

наукові розробки при впровадженні у навчальний процес з дотриманням 

принципів академічної доброчесності (ПРН-6); 

− демонструвати лідерські якості, вміння працювати в команді 

дослідників, ефективно спілкуватися на професійному та соціальному рівнях 

на засадах наукової етики і академічної доброчесності у науковому 

дослідженні та їх поширення і впровадження в освітню практику (ПРН-11).  

 

Аспірант повинен знати: 

- основи планування освітнього процесу у закладі вищої освіти;  



- основні положення законодавства України в галузі вищої освіти, 

програмних документів, які стосуються навчання студентів та викладання у 

ЗВО;  

- сучасні підходи до формування у студентів професійної 

компетентності;  

- інноваційні освітні технології навчання у вищих навчальних закладах;  

- форми, види і способи контролю й оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей;  

- основні організаційні форми реалізації освітнього процесу у ЗВО;  

- завдання і функції науково-педагогічного працівника;  

- вимоги до підготовки документального супроводу викладання у ЗВО;  

- основні принципи, методи, види навчання у ЗВО. 

 

Аспірант повинен вміти:  

-  визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми 

навчання;  

- аналізувати, обирати й ефективно використовувати 

навчальнометодичні комплекси для студентів закладів вищої освіти;  

- контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складників 

професійної компетентності;  

- планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі;  

- 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. 

 

4. Передумови для проходження практики.  

4.1. Педагогічна практика проводиться після засвоєння програми 

дисципліни «Педагогіка та психологія вищої школи» і є обов’язковою для 

усіх аспірантів очної і заочної форми навчання.  

4.2. Проходження педагогічної практики передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних дисциплін, цілеспрямованої 

роботи над вивченням спеціалізованої літератури, використання 

інформаційно-комунікаційних технологій для пошуку, оброблення, 

аналізування та використання інформації з різних джерел, активності на 

лекціях і практичних заняттях, самостійної роботи та виконання 

індивідуальних завдань.  

4.3. Місце в структурно-логічній схемі: міжпредметні зв’язки 

дисципліни з іншими науками дають змогу глибше пізнати психолого-



педагогічні факти, явища і процеси, що є підґрунтям для ефективної 

освітньої діяльності викладача у вищій школі. 

 

5. Зміст та організаційні основи практики 

5.1. Зміст педагогічної практики аспіранта передбачає:  

 відвідування лекційних, семінарських та практичних занять 

досвідчених викладачів кафедри або Університету;  

 складання індивідуального плану і програми роботи практиканта, які 

включають завдання з навчально-виховної, психолого-практичної і науково- 

дослідницької діяльності;  

 відвідування засідань кафедри. Відвідування лекцій, семінарських і 

практичних занять, що проводяться викладачами базової кафедри;  

 проведення навчально-методичної роботи (написання конспектів 

лекцій, підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних 

матеріалів);  

 оформлення результатів досліджень у вигляді доповіді до 

теоретичного семінару чи наукової конференції, що проводяться базовою 

кафедрою, або у вигляді наукової статті;  

 участь в обговоренні «відкритих занять» професорів і доцентів 

кафедри;  

 відвідування учбових занять, що проводяться іншими аспірантами-

практикантами із наступним аналізом; участь в їх обговоренні;  

 підготовку планів і конспектів занять з курсів: «глобалістика», 

«міжнародна економічна політика», «міжнародні стратегії економічного 

розвитку», «глобальна економіка», «дипломатичний протокол та етикет» і 

т.п. Проведення практичних занять для студентів, які спеціалізуються з 

міжнародних економічних відносин;  

 підготовку планів і методичних розробок лекційних, семінарських 

(практичних) занять для студентів і проведення цих занять;  

 розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів з 

дисциплін, що викладаються;  

 підготовку навчально-методичного забезпечення проведення 

модульних контрольних робіт з дисциплін, що викладаються;  

 підготовку навчально-методичного забезпечення проведення залікових 

робіт та іспитів з дисциплін, що читаються;  

 проведення індивідуальної роботи зі студентами щодо написання 

курсових робіт, покращення академічної успішності тощо;  

 участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для студентів 

відповідної спеціальності; 

 участь у підготовці кафедрою навчально-методичних посібників, 

контрольних і тестових завдань для студентів;  

 проведення роботи зі студентами щодо написання курсових робіт, 

покращення академічної успішності тощо;  



 роботу у бібліотеці щодо рекомендацій студентам наукової літератури 

до семінарських занять та курсових робіт;  

 виступ-звіт аспіранта на засіданні кафедри про результати проведення 

практики 

5.2. Конкретний зміст педагогічної практики аспіранта визначає кафедра 

з урахуванням стажу й здобутого аспірантом досвіду роботи у ЗВО та 

безпосередніми завданнями кафедри.  

5.3. Відповідальність за організацію практики аспіранта несе його 

науковий керівник у межах годин, передбачених за наукове керівництво. 

Академічне навантаження, яке виконує аспірант під час педагогічної 

практики, зараховується викладачу, що викладає певний курс і контролює 

якість його викладання аспірантом (присутність викладача на заняттях 

обов’язкова).  

5.4. Терміни проходження практики та її програма визначаються в 

індивідуальному плані аспіранта, затверджуються науковим керівником та 

завідувачем кафедри, до якої прикріплений аспірант.  

5.5. Для практикантів, зарахованих до аспірантури з посад науково-

педагогічних працівників, які мають науково-педагогічний стаж (не менше 1 

року), практика рішенням кафедри може бути скорочена або зовсім не 

проводитися за умови надання позитивної характеристики на аспіранта з 

місця роботи. 

 

6. Програма педагогічної практики 

 

Змістовий модуль 1. Навчальна діяльність аспіранта-практиканта. 

Планування власної викладацької діяльності, підготовка до занять; 

проведення різних видів навчальних занять за розкладом у закріпленій 

академічній групі; 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 освітнього процесу у 

закладі вищої освіти (ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою фахівця, навчальним планом, розкладом занять тощо); 

ознайомлення з кредитно-рейтинговою організацією курсу, що доручено 

викладати; ознайомлення зі змістом психологічної освіти (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 аспірантів-практикантів. 



 

Змістовий модуль 3. Виховна діяльність аспіранта-практиканта. 

Ознайомлення з організацією виховної роботи у ЗВО; ознайомлення з 

комплексним планом організаційно-виховної роботи ЗВО, планом виховної 

роботи на факультеті, в академічній групі; виконання обов’язків помічника 

куратора академічної групи; планування виховної роботи в академічній 

групі; відвідання та аналіз виховних заходів, що проводять інші 

аспірантипрактиканти; підготовка і проведення одного виховного заходу; 

психологопедагогічне 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 завдань протягом 

педпрактики та складання відповідного звіту; участь у роботі методологічних 

семінарів кафедри. 

 

7. Вимоги до звітної документації 

По завершенні практики аспіранти звітують про її виконання та 

одержують диференційований залік.  

Звіт про проходження науковопедагогічної практики повинен мати 

відомості про виконання всіх розділів програми у відповідності до 

індивідуального плану аспіранта.  

Звіт повинен бути підписаний і оцінений керівником практики.  

Підведення підсумків науково-педагогічної практики проводиться 

шляхом:  

1. Аналізу звітної документації аспірантів;  

2. Виведення диференційованої оцінки за практику для кожного 

аспіранта-практиканта.  

Після проходження науково-педагогічної практики аспіранти подають 

такі документи:  

1. Загальний звіт про проходження практики з планом проходження 

практики, підписаний завідуючим випусковою кафедрою, керівником 

практики від інституту та у разі проходження в іншому ЗВО куратором 

практики з печаткою організації; 

2. Відгук керівника практики про проходження практики або розгорнута 

характеристика від куратора практики в іншому ЗВО;  

3. Витяг з протоколу засідання випускової кафедри про затвердження 

звіту.  

Звіт та витяг з протоколу засідання відповідної кафедри про 

затвердження звіту подаються аспірантом до науково-дослідної частини 

інституту; зазначена документація зберігається в індивідуальному плані 

аспіранта і розглядається під час атестації. 

 



8. Структура звіту з педагогічної практики та рекомендації до його 

складання 

Звіт повинен складатись зі вступу, основної частини, висновків, списку 

використаних джерел та додатків.  

Основна частина містить 4 розділи:  

- знайомство з організацією навчально-виховного процесу у вищій 

школі. У розділі необхідно надати характеристику документів, якими 

керується кафедра в своїй поточний роботі, коротку характеристику закону 

про вищу освіту України.  

- вивчення досвіду викладання викладачів інституту під час відвідування 

аудиторних занять з навчальних дисциплін.  

У розділі подати сітку відвідування занять та характеристику роботи 

викладача за критеріями:  

а) способи структурування і представлення навчального матеріалу;  

б) методи активізації навчальної діяльності;  

в) особливості професійної риторики. - самостійне проведення занять 

практикантом. Надати сітку проведених занять, методичну розробку 

проведених занять (зміст лекції, текст лекції, список використаних джерел), її 

презентацію в PowerPoint; рецензію – відгук на проведене заняття керівника 

практики; методичну розробку, що включає тестові або контрольні завдання 

з проведених семінарських чи практичних занять; - самоаналіз та оцінка 

якості проведення власного заняття та аспірантами-практикантами.  

Провести тестування за методикою Леонтьєва двох аспірантів. Дати 

відповідь на запитання анкети. Захист звіту з асистентської педагогічної 

практики відбувається перед членами комісії, яка створюється за 

розпорядженням проректора з науково-педагогічної роботи. Підсумки 

педагогічної практики обговорюються на засіданні кафедри під час 

проміжної атестації аспірантів, а загальні підсумки – затверджуються на 

засіданні вченої ради ЗУНУ. 

 

9. Засоби та критерії оцінювання результатів проходження 

практики 

Оцінка результатів науково-педагогічної практики виставляється 

диференційовано за чотирьохбальною системою: «відмінно», «добре», 

«задовільно» та «незадовільно».  

Критерії оцінки:  

«відмінно» – відповідність звітної документації програмним вимогам. 

Психолого-педагогічна грамотність матеріалів.  

«добре» – деякі недоліки при оформленні звітної документації, хоча всі 

параметри звіту в наявності.  

«задовільно» – поверхове висвітлення матеріалів практики, наприклад, 

неглибокий аналіз отриманих матеріалів.  

«незадовільно» – фрагментарне виконання поданих матеріалів.  



Результати здачі диференційованого заліку заносяться в 

заліковоекзаменаційну відомість. Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) 

визначається за шкалою оцінювання: 

 
За шкалою 

ТНЕУ 

За національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85–89 добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 незадовільно FX (незадовільно з можливістю повторного 

складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Диференційованій оцінці з боку керівника практики підлягають всі 

завдання, які виконує аспірант. Лекції та практичні заняття оцінюються як за 

змістом, так і за дотриманням методики викладання. Кінцева узагальнена 

оцінка затверджується кафедрою. Вона повинна враховувати рівень 

виконання завдань практики та зміст наданих документів. Аспіранти, робота 

яких визначена як незадовільна, зобов’язані пройти практику другий раз без 

відриву від занять. 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, 

використання яких передбачає навчальна дисципліна 

 № Найменування 

1. Програма практики 

1. Мультимедійне забезпечення 

2. Методичні вказівки до проходження науково-педагогічної практики 
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