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Силабус   

  

Педагогічна практика 

Рівень вищої освіти − третій (освітньо-науковий) 
 
Галузь знань 08 «Право»   
Спеціальність 081 «Право»   
Освітньо-наукова програма «Право»   
 
 

Рік навчання: I  

   Кількість кредитів: 2.   
   Мова викладання: українська  
 
 

 

Опис практики 
 

  Підготовка висококваліфікованих докторів філософії з права передбачає закріплення 
набутих теоретичних знань та вдосконалення педагогічних компетентностей у процесі 
проходження педагогічної практики.  

В процесі педагогічної практики аспірантів здійснюється оволодіння ними сучасними 
методами, формами та засобами навчання, формування на їх основі одержаних у вищому 
навчальному закладі знань із базових  юридичних 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.  

Формування теоретичних знань щодо сутності, структури та форм навчального 
процесу підготовки фахівців з права відбувається під час навчання в аспірантурі. 
Формування практичних умінь і навичок аспіранта здійснюється під час проведення 
лекційних, семінарських (практичних) занять, організації самостійної роботи студентів.  

Під час такої практики виникає можливість апробувати результати досліджень, що 
проводяться аспірантом при написанні дисертаційної роботи.  

Педагогічна практика передбачає виконання аспірантом таких видів робіт:  
- підготовку та проведення лекційних, семінарських (практичних) занять;  
- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення лекційних, семінарських 

(практичних) занять;  
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- 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;  

- участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для студентів відповідної 
спеціальності.  

В результаті проходження педагогічної практики у аспірантів повинні бути сформовані 
конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння викладача вищого 
навчального закладу, необхідні для забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: 
навчальної, методичної, виховної й дослідницької робіт.  

У аспірантів мають бути сформовані такі компетентності: 
- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; 
- здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, 

дотримуватись етики, правил академічної доброчесності в наукових дослідженнях та 
викладацькій діяльності; 

- здатність застосовувати знання основ педагогічної діяльності, дидактики вищої 
школи, традиційні та інноваційні форми навчання і педагогічні технології у сфері професійної 
діяльності. 

Програмними результатами проходження практики є:  
- глибоко розуміти загальні принципи та методи правових наук, а також 

методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних дослідженнях в юридичній сфері  
та у викладацькій практиці. 

 

Структура практики 

 

Тема Результати навчання Завдання 

Навчальна 
діяльність 
аспіранта-
практиканта 

Здатність організовувати та проводити різні 
види навчальних занять 

Планування власної викладацької 
діяльності, підготовка до занять; 
проведення 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 
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предмету, що викладається  

Методична 
діяльність аспіранта-
практиканта 

Здатність аналізувати проведення різних 
форм організації освітнього процесу та 
різних видів навчальних занять, розробляти 
навчально-методичне забезпечення 

Ознайомлення аспірантів з 
особливостями організації 
освітнього процесу у вищому 
навчальному закладі 
(ознайомлення з освітньо-
кваліфікаційною характеристикою 
фахівця, навчальним планом, 
розкладом занять тощо); 
ознайомлення з кредитно-
рейтинговою 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 
аспірантів-практикантів 

Виховна діяльність 
аспіранта-
практиканта 

Здатність здійснювати різні види 
педагогічної комунікації, вибирати і 
конструювати зміст, форми, методи і засоби 
виховної, позааудиторної роботи 

Ознайомлення з організацією 
виховної роботи у ВНЗ; 
ознайомлення з комплексним 
планом організаційно-виховної 
роботи ВНЗ, 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 
аспіранти-практиканти; підготовка і 
проведення одного виховного 
заходу; психолого-педагогічне 
вивчення як особистості окремих 
студентів, так і колективу групи в 
цілому; складання психолого-
педагогічної характеристики 
академічної групи 
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Науково-дослідна 
діяльність аспіранта-
практиканта 

Здатність до застосування спеціальних 
технологій та методів управління у 
власному науковому дослідженні 

Виконання індивідуальних 
дослідницьких психолого-
педагогічних завдань протягом 
педпрактики та складання 
відповідного звіту; участь у роботі 
методологічних семінарів кафедри 

Політика оцінювання 
 

Оцінка результатів 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 заліково-екзаменаційну 

відомість.  
 

Оцінювання 
 
Шкала оцінювання здобувачів 

: 
 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 
складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним 
курсом 

  
 
 


