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3. ПОЛІТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 Науково-викладацька практика здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти є складником комплексної підготовки 

аспіранта до науково-педагогічної діяльності і має сприяти формуванню 

викладацьких компетентностей для подальшого виконання обов’язків у 

освітньому процесі ЗВО і ЗЗСО. Для успішного проходження науково-

викладацької практики та складання залікових заходів необхідним є 

виконання програми практики.  

Кожен здобувач вищої освіти повинен керуватися «Положенням про 

академічну доброчесність Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди»: 

(http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf). 

Положенням про організацію освітнього процесу в Харківському 

національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди (у новій 

редакції : 

http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_Polozhennya_osvintiy_protses_HNP

U_2016.pdf); 

«Положенням про науково-викладацьку практику здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди»: 

http://nauka.hnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/6Pol_Ped_pr.pdf 

Очікується, що роботи здобувачів будуть їх оригінальними 

дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань на використані 

джерела, фабрикування джерел, використання не авторського тексту без 

посилань, втручання в роботу інших здобувачів становлять приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі здобувача є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 

Виконання завдань науково-викладацької практики (проведення 

аудиторної і позааудиторної навчальної і виховної роботи зі студентами, 

здійснення  дослідження за власною науковою темою) є важливою умовою 

підготовки здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти до 

науково-педагогічної діяльності. Здобувачі мають інформувати викладача 

про неможливість виконання певного завдання. У будь-якому випадку 

здобувачі зобов’язані дотримуватися всіх термінів, визначених для 

виконання всіх видів  робіт, передбачених змістом науково-викладацької 

практики, виконувати, здавати та захищати самостійні роботи у визначені 

терміни. 

При невчасному виконанні завдань бали знижуються. Обов'язковою є 

присутність здобувача на підсумковому виді контролю. 

Поведінка в аудиторії – відповідно до чинних правил і розпоряджень 

щодо внутрішньої організації освітнього процесу у закладі вищої освіти. 

http://hnpu.edu.ua/sites/default/files/files/buhgalteria/polozhennya.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_Polozhennya_osvintiy_protses_HNPU_2016.pdf
http://smc.hnpu.edu.ua/files/Polozhennya/17_Polozhennya_osvintiy_protses_HNPU_2016.pdf
http://nauka.hnpu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/07/6Pol_Ped_pr.pdf


 

 

 

4. ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Пререквізити (Prerequisite): проведення науково-викладацької практики 

передбачає: наявність вищої освіти – другий магістерський рівень, що 

забезпечує володіння системою загальних, соціальних, особистісних і 

фахових компетентностей, знання філософських фундацій та етичних 

орієнтирів конструювання наукових проєктів, осмислення причинно-

наслідкових зв’язків і суперечностей в історії розвитку людської цивілізації, 

знання категорій теорії навчання і виховання, отриманих на попередніх двох 

рівнях вищої освіти при вивченні курсів «Педагогіка вищої школи» (3 

кредити), «Наукові підходи в педагогічних дослідженнях» (4 кредити), 

«Світоглядні, методологічні та соціокультурні основи наукових досліджень» 

(3 кредити) 

 

Постреквізити (Postrequisite): «Основи освітньої інноватики» (4 кредити) 

 

 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Метою науково-викладацької практики здобувачів є оволодіння ними 

сучасними методами, формами та засобами навчання й виховання, 

формування в них на базі одержаних у закладі вищої освіти знань із базових 

психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок і вмінь для 

вирішення конкретних навчально-виховних завдань в умовах реального 

педагогічного процесу.  

Завдання педагогічної практики: 

- формування та розвиток професійно-педагогічних навичок і вмінь 

викладача вищої школи застосовувати інноваційні форми, методи і засоби 

організації освітнього процесу при проведенні лекційних, семінарсько-

практичних та поз аудиторних занять в умовах ЗВО; 

 - формування в здобувачів потреб у підвищенні своєї наукової та 

науково-педагогічної кваліфікації;  

- виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності;  

- набуття навичок і вмінь навчально-методичної  та дослідницької 

роботи; 

- формування фахових інтегральних компетентностей, зокрема: навички, 

уміння приймати самостійні рішення в реальних умовах професійної 

діяльності (організаційна, методична робота); 

- набуття навички забезпечувати реалізацію освітнього процессу у ЗВО: 

навички науково-дослідної роботи у межах проблематики випускової 

кафедри. 



 

У результаті проходження науково-викладацької практики здобувачі 

мають опанувати такими компетентностями: 

ІК здатність на основі концептуальних методологічних знань 

здійснювати аналіз педагогічних явищ, процесів, конструювати нові цілісні 

знання, ідеї, розв’язувати комплексні проблеми в науково-дослідницькій, 

педагогічній діяльності з урахуванням національного і світового досвіду; 

ЗК3 здатність використовувати в дослідницькій/професійній діяльності 

провідні засади професійної етики та академічної доброчесності, прийняті 

світовим науковим співтовариством;  

ЗК5 здатність до академічної і професійної мобільності, оптимальної 

мовної поведінки у професійній/академічній сфері, виявлення лідерських 

якостей, до командної роботи та взаємодії з науковою спільнотою; 

ЗК6 здатність сприймати, аналізувати й інтерпретувати нову освітню 

інформацію з наукових джерел українською/іноземними мовами, 

узагальнювати її та робити аргументований виклад у зв’язній формі під час 

апробації результатів дослідження; 

ЗК8 здатність розуміти загальносвітовий і національний контексти 

розвитку вищої (університетської) освіти, ціннісні смисли та пріоритетні 

напрями реформування вищої освіти в Україні та враховувати їх у 

практичній діяльності; 

ЗК9 здатність проявляти творчий підхід до розробляння освітніх 

технологій та їх реалізації в процесі виконання посадових обов’язків 

наукового співробітника, науково-педагогічного працівника; 

ЗК10 здатність виявляти прогресивні освітні ідеї світової та вітчизняної 

педагогічної спадщини, порівнювати, виокремлювати цінні доробки 

дослідників, аналізувати їх і творчо використовувати у професійній 

діяльності; 

ФК17 здатність критично аналізувати, самостійно та вільно 

орієнтуватися в змісті педагогічної інноватики, сучасних освітніх технологій, 

застосовувати досягнення в науковій та проєктній діяльності й педагогічній 

практиці; 

ФК18 знання інноваційних освітніх тенденцій і напрямів, наукових засад 

управління й забезпечення якості освіти, способів їх реалізації в практиці 

загальної середньої та вищої школи; 

ФК19 здатність підвищувати рівень педагогічної майстерності, 

формувати індивідуальний професійний образ, виявляти лідерські якості, 

проєктувати кар’єрне зростання; 

ФК20 здатність застосовувати знання з теорії та методики  викладання у 

вищій школі  в процесі викладання комплексу спеціальних (фахових) 

дисциплін, методичній, виховній діяльності в ЗВО; 

ФК21 здатність аналізувати, створювати й ефективно використовувати 

навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін, реалізовувати різні 

форми організації освітнього процесу в ЗВО з елементами дистанційного 

навчання, проводити моніторинг досягнутих результатів; 

 



 

 

 

 

 

ФК22 здатність відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу, 

грамотно вибудовувати власні наукові та методичні тексти;  

ФК23 здатність організовувати суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників 

освітнього процесу на засадах партнерських стосунків, формувати позитивні 

міжособистісні взаємини в студентському колективі, формувати 

корпоративну культуру й імідж ЗВО. 

 

Результати навчання:  

ПРН4 – продемонструвати знання лексичних, граматичних, стилістичних 

структур, що є необхідними для адекватного вираження відповідних ідей та 

понять в авторських наукових текстах (усно та письмово); 

ПРН5 – диференціювати різні типи наукових текстів, структурувати їх 

відповідно до існуючих вимог, прийнятих науково-видавничими спільнотами, 

коригувати з урахуванням вимог рецензентів; 

ПРН8 – аналізувати змістове забезпечення освітнього процесу в ЗВО, 

визначати шляхи його оновлення, критично оцінювати практичне значення 

нововведень у вищій школі, самостійно продукувати ідеї;  

ПРН9 – володіти педагогічною рефлексією для виявлення своїх 

ресурсних можливостей, побудови індивідуальної освітньої траєкторії, 

проєктування стратегій саморозвитку і професійного зростання, освіти 

впродовж життя; 

ПРН10 – оптимізувати вибір форм, методів, технологій навчання і 

виховання у ЗВО з урахуванням оновлення освітніх програм, проводити 

моніторинг досягнутих результатів; 

ПРН11 – володіти діагностичним інструментарієм моніторингу якості 

знань, умінь, навичок, інших компетентностей здобувачів освіти; 

ПРН15 – застосовувати перевірені часом наукові положення 

представників світової та української педагогічної думки у власних 

дослідженнях і професійній діяльності, сприяти їх популяризації в 

суспільстві; 

ПРН 16 – послуговуватись нормативно-правовими й програмно-

методичними документами для якісного виконання авторського дослідження 

і здійснення висококваліфікованої викладацької діяльності з дотриманням 

корпоративної культури;  

ПРН17 – використовувати досягнення педагогічної інноватики у власній 

науковій та педагогічній діяльності, осмислювати теоретичну і практичну 

значущість освітніх нововведень, генерувати і презентувати власні 

інноваційні ідеї. 

 



ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЗА 

ДИСЦИПЛІНОЮ  

НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА 
(НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ) 

2.1. Науково-викладацька практика 

Результати навчання Методи навчання Форми оцінювання 

ПРН4 – продемонструвати 

знання лексичних, граматичних, 

стилістичних структур, що є 

необхідними для адекватного 

вираження відповідних ідей та 

понять в авторських наукових 

текстах (усно та письмово) 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 

ПРН5 – диференціювати різні 

типи наукових текстів, 

структурувати їх відповідно до 

існуючих вимог, прийнятих 

науково-видавничими 

спільнотами, коригувати з 

урахуванням вимог рецензентів 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 



час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

науково-викладацької 

практики. 

 

ПРН8 – аналізувати змістове 

забезпечення освітнього процесу 

в ЗВО, визначати шляхи його 

оновлення, критично оцінювати 

практичне значення нововведень 

у вищій школі, самостійно 

продукувати ідеї 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 

ПРН9 – володіти педагогічною 

рефлексією для виявлення своїх 

ресурсних можливостей, 

побудови індивідуальної 

освітньої траєкторії, 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-



проєктування стратегій 

саморозвитку і професійного 

зростання, освіти впродовж 

життя 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 

ПРН10 – оптимізувати вибір 

форм, методів, технологій 

навчання і виховання у ЗВО з 

урахуванням оновлення освітніх 

програм, проводити моніторинг 

досягнутих результатів 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 



забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

ПРН11 – володіти діагностичним 

інструментарієм моніторингу 

якості знань, умінь, навичок, 

інших компетентностей 

здобувачів освіти 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 

ПРН15 – застосовувати 

перевірені часом наукові 

положення представників 

світової та української 

педагогічної думки у власних 

дослідженнях і професійній 

діяльності, сприяти їх 

популяризації в суспільстві 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 



Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

практики. 

 

ПРН 16 – послуговуватись 

нормативно-правовими й 

програмно-методичними 

документами для якісного 

виконання авторського 

дослідження і здійснення 

висококваліфікованої 

викладацької діяльності з 

дотриманням корпоративної 

культури 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 

ПРН17 – використовувати 

досягнення педагогічної 

інноватики у власній 

науковій та педагогічній 

діяльності, осмислювати 

Консультація, 

спостереження, бесіда, 

співбесіда, рефлексія, 

аналіз, критичний аналіз, 

обговорення, пояснення, 

визначення вузлових 

Перевірка виконання 

індивідуального плану 

проходження науково-

викладацької практики; 

перевірка науково-

методичних розробок; 



теоретичну і практичну 

значущість освітніх 

нововведень, генерувати і 

презентувати власні 

інноваційні ідеї 

питань та практичного 

значення науково-

викладацької практики. 

Аналіз проблемних 

питань, досліджень за 

матеріалами власних 

наукових досліджень та 

розв’язання проблемно-

пошукових завдань під 

час практики. 

Самостійна робота з 

теоретичним матеріалом 

для проведення 

лекційних занять, 

методичних матеріалів 

для проведення 

семінарсько-практичних 

занять; перевірка 

ознайомлення з 

методичним 

забезпеченням курсів, 

навчальних предметів, 

які викладає здобувач; 

опрацювання 

проблемних питань. 

перевірка проведення 

навчальних занять; 

перевірка проведення 

виховних занять; 

самоаналіз; 

перевірка оформлення 

звітної документації; 

самозвіт; 

перевірка результатів 

науково-викладацької 

практики. 

 

 

6. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

5 семестр 

Модуль 1. Викладацька діяльність  

1.1. Організаційна діяльність здобувача-практиканта 

Участь в установчих та звітних навчально-методичних конференціях. 

Консультації наукового керівника з питань здійснення виконання завдань програми 

практики.  

Консультація наукового керівника щодо складання індивідуального плану 

проходження практики.  

Складання індивідуального плану проходження практики здобувачем-

практикантом.  

Ознайомлення з нормативними документами, які регламентують освітній процес у 

закладах вищої освіти, кафедр та науково-педагогічних працівників.  

Вивчення особливостей організації та здійснення навчально-виховного процесу у 

ЗВО. 

Ознайомлення з навчальними планами (за фахом), планами роботи випускової 

кафедри та профільної кафедри, навчальними та робочими програмами з усіх дисциплін 

кафедри (аналіз їх змісту), планом виховної роботи куратора групи, розподілом 

навчального навантаження, форм і методів роботи викладача й куратора. 

Ведення щоденника здобувача-практиканта. 

Оформлення звітної документації.  

Написання звіту роботи здобувача-практиканта.  



Підготовка презентації до виступу на підсумковій навчально-методичній 

конференції. 

Усний захист звітів з практики на підсумковій конференції. 

1.2. Навчальна діяльність здобувача-практиканта 

Відвідування занять наукового керівника і провідних фахівців випускової кафедри.  

Проведення лекцій (бінарних, разом з науковим керівником) з одного з курсів 

наукового керівника. Самоаналіз проведеної лекції (або відгук наукового керівника на 

розроблену лекцію) 

Проведення семінарських або практичних занять (бінарних, разом з науковим 

керівником) відповідно до навчального плану наукового керівника. Обговорення та 

складання протоколу обговорення залікового семінарського або практичного заняття. 

Самоаналіз проведених занять. 

Позааудиторна навчальна робота. Ознайомлення з організацією самостійної роботи 

студентів випускової кафедри (наявність тем для самостійного опрацювання, методичне 

забезпечення, форми самостійної роботи тощо). Ознайомлення з організацією 

індивідуальної роботи студентів (графіки занять, тематика індивідуальної роботи, форми і 

методи роботи, види студентських робіт). Ознайомлення з роботою позааудиторних 

наукових гуртків на кафедрі.  

Проведення консультацій з обраного курсу. Проведення індивідуальних занять зі 

студентами. 

1.3. Методична діяльність здобувача-практиканта 
Ознайомлення з особливостями організації освітнього процесу у ЗВО; з освітньо-

кваліфікаційною характеристикою фахівця, навчальним планом, розкладом занять тощо; з 

кредитно-модульною організацією курсу, що веде науковий керівник; зі змістом освіти з 

обраного фаху (навчальні та робочі програми з навчальних дисциплін, підручники, 

посібники, методичні рекомендації). 

Участь у засіданнях кафедр, методичних секцій, у роботі семінарів викладачів 

тощо. 

Опрацювання теоретичного матеріалу для підготовки та проведення занять; 

підготовка під керівництвом наукового керівника питань до лекцій і семінарських занять, 

складання їх методичних розробок. 

Підготовка завдань для самостійної роботи та відповідей до них для студентів з 

навчальної дисципліни за спеціальністю та профілем випускової кафедри за дорученням 

наукового керівника; розробка методичних рекомендацій тощо. 

 

1.4. Виховна діяльність здобувача-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 здобувачі-

практиканти;  підготовка і проведення одного виховного заходу. 

 

Модуль 2. Науково-дослідна діяльність здобувача-практиканта. 
Ознайомлення із системою роботи і науково-методичною базою випускової 

кафедри. 

Участь у роботі методологічних семінарів випускової кафедри, науково-методичної 

лабораторії освіти дорослих і педагогічного проєктування при кафедрі. 

Виконання завдань відповідно до теми свого наукового дослідження.  

Для емпіричних досліджень: Підібрати анкети, опитувальники, методики з 

виявлення рівня сформованості ключової компетентності / якості / здібності дослідження 



на формувальному та контрольному етапах наукового пошуку, а також методики, вправи 

формування цієї ж компетентності / якості / здібності на формувальному етапі.  

Для теоретичних досліджень: Розробити історіографію теми власного 

дослідження 

 як сукупності досліджень, наукової літератури, присвяченої певній добі, 

періоду, проблемі, події, регіону чи країні; 

 як наукового аналізу повноти та достовірності дослідження в історичній 

науці тієї чи тієї проблеми, теми, події, певного періоду конкретної доби. 

Виклад здобутих результатів у вигляді звітів, публікацій, доповідей. 

 



РОЗПОДІЛ ГОДИН/ТЕМ ЗА ВИДАМИ ЗАНЯТЬ 
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Змістовний модуль 1. Викладацька діяльність 

 

1.1. Організаційна 

діяльність 

здобувача-

практиканта 

8     8    8     8    8     8    

1.2. Навчальна 

діяльність здобувача-

практиканта 

14 8 6       14 8 6       14 8 6       

1.3. Методична 

діяльність 

здобувача-

практиканта 

12      12   12      12   12      12   



1.4. Виховна 

діяльність 

здобувача-

практиканта 

11   4    7  11   4    7  11   4    7  

Разом за модулем 1 45 8 6 4 - 8 12 7 - 45 8 6 4 - 8 12 7 - 45 8 6 4 - 8 12 7 - 

 

 

Змістовний модуль 2. Науково-дослідна діяльність здобувача-практиканта 

 

2.1. Ознайомлення із 

системою роботи і 

науково-методичною 

базою випускової 

кафедри. 

14    4    10 14    4    10 14    4    10 

2.2. Здійснення 

апробування 

результатів 

наукового 

дослідження 

31    1

4 

   17 31    1

4 

   17 31    1

4 

   17 

Разом за модулем 2 45 - - - 1

8 

- - - 27 45 - - - 1

8 

- - - 27 45 - - - 1

8 

- - - 27 

Усього годин 90 8 6 4 18 8 12 7 27 90 8 6 4 1

8 

8 12 7 27 90 8 6 4 18 8 12 7 27 

 



ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ВИКЛАДАЦЬКОЇ 

ПРАКТИКИ 
 

Зміст роботи  Тиждень 

1 2 3 4 5 

Перший тиждень 

Складання індивідуального плану       

Ознайомлення з нормативними документами, які регламентують 

освітній процес у закладах вищої освіти, кафедр та науково-

педагогічних працівників.  

     

Знайомство з організацією навчально-виховного процесу кафедри і 

ЗВО. 

     

Відвідування аудиторних занять викладачів кафедри      

Опрацювання теоретичного матеріалу для підготовки та 

проведення занять;  підготовка під керівництвом наукового 

керівника питань до лекцій і семінарських занять, складання їх 

методичних розробок 

     

Підготовка методик науково-дослідної роботи за темою наукового 

дослідження 

     

Відвідування засідання кафедри      

Вивчення особливостей організації та здійснення навчально-

виховного процесу у ЗВО. 

     

Ознайомлення з навчальними планами (за фахом), планами роботи 

випускової кафедри, навчальними та робочими програмами з усіх 

дисциплін кафедри (аналіз їх змісту), планом виховної роботи 

куратора групи, розподілом навчального навантаження, форм і 

методів роботи викладача й куратора. 

     

Другий тиждень 

Відвідування занять наукового керівника і провідних фахівців 

випускової кафедри 

     

Розробка змісту навчальних занять та методична підготовка під 

керівництвом наукового керівника питань до лекцій і семінарських 

занять, складання їх методичних розробок 

     

Самостійне проведення навчальних занять (лекції)      

Участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів      

Індивідуальна робота зі студентами      

Ознайомлення з навчально-методичним забезпеченням навчальної 

дисципліни та підготовка нових навчально-методичних розробок 

щодо здійснення викладацької діяльності відповідно до напряму 

дисертаційного дослідження аспіранта 

     

Опрацювання теоретичного матеріалу для підготовки та 

проведення занять; підготовка під керівництвом наукового 

керівника питань до лекцій і семінарських занять, складання їх 

методичних розробок 

     

Третій тиждень 

Проведення лекції, практичного заняття (або виконання іншого 

виду аудиторного та позааудиторного навчального навантаження) 

за профілем, який відповідає напряму дисертаційного дослідження 

аспіранта  

Участь у засіданнях кафедр, методичних секцій, у роботі семінарів 

викладачів тощо 

     



 

Ознайомлення з організацією індивідуальної роботи студентів 

(графіки занять, тематика індивідуальної роботи, форми і методи 

роботи, види студентських робіт) 

     

Планування виховної роботи в академічній групі;  відвідання та 

аналіз виховних заходів, що проводять інші здобувачі-практиканти 

     

Ознайомлення з роботою позааудиторних наукових гуртків на 

кафедрі 

     

Четвертий тиждень 

Проведення практичного заняття      

Виконання іншого виду аудиторного та позааудиторного 

навчального навантаження : самостійної та індивідуальної роботи 

зі студентами 

     

Проведення кураторської години за планом куратора групи      

Ознайомлення з організацією виховної роботи в університеті      

Ознайомлення з комплексним планом організаційно-виховної 

роботи в університеті, планом виховної роботи на факультеті, в 

академічній групі 

     

Проведення семінарських або практичних занять (бінарних, разом з 

науковим керівником) відповідно до навчального плану наукового 

керівника 

     

Обговорення та складання протоколу обговорення залікового 

семінарського або  практичного заняття 

     

Ознайомлення з організацією самостійної роботи студентів 

випускової кафедри  

     

Підготовка завдань для самостійної роботи студентів за профілем 

випускової  кафедри за дорученням наукового керівника;  розробка 

методичних рекомендацій 

     

Ознайомлення з організацією індивідуальної роботи студентів      

Ознайомлення з роботою позааудиторних наукових гуртків на 

кафедрі, науково-методичної лабораторії  

     

Проведення індивідуальних занять зі студентами      

Опрацювання теоретичного матеріалу для підготовки та 

проведення кураторської години 

     

Участь у засіданнях кафедр, методичних секцій, у роботі семінарів 

викладачів тощо 

     

П’ятий тиждень 

Підготовка звіту про науково-педагогічну практику       

Оформлення звітної документації      

Підготовка презентації до виступу на підсумковій навчально-

методичній конференції 

     

Усний захист звітів з практики на підсумковій конференції      

Підготовка статті або тез за темою дисертаційного дослідження      

 

 

7. КОНТРОЛЬ І ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 
№ п/п Вид роботи Кількість 

балів 

1. Навчальна робота Проведення навчальних занять (лекції 

та семінарського) 

22 



2. Виховна робота Проведення кураторської години 12 

3. Методична робота Методичні вказівки до виконання 

семінарських, практичних занять 

8 

4. Методична робота Підготовка конспекту лекцій та 

презентацій до них  

10 

5. Науково – дослідна 

робота 

Здійснення апробування результатів 

наукового дослідження 

8 

6. Науково – дослідна 

робота 

Виконання науково-дослідного 

завдання згідно з темою 

дисертаційного дослідження 

15 

7. Організаційна Ознайомлення з нормативними 

документами які регламентують 

освітній процес у закладах вищої 

освіти, кафедр та науково-педагогічних 

працівників 

5 

8. Організаційна Оформлення документації  10 

9. Організаційна Презентація результатів практики, 

захист практики  

10 

Усього  100 

 



 

7.3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ЗДОБУВАЧІВ 
Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження науково-викладацької 

практики шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності здобувача 

протягом конкретного періоду у формі заліку (підсумкова навчально-методична 

конференція). Захист практики оцінюється за 100-бальною шкалою з метою одержання 

еквівалентних оцінок за національною шкалою та за шкалою ECTS. 

 

11. Розподіл балів, які отримують здобувачі 

 

Поточне оцінювання 
Орг., 

метод.роб. 

Самост. 

роб. 
Залік Разом Змістовий модуль 1 

(навчальна робота) 

Змістовий модуль 2 

(виховна робота) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т1 Т2 Т3 20 

балів 

30 

балів 

10 

балів 

100 

балів 
5 5 5 5 5 5 5 

Примітка: 

Т1, Т2 , Т3, Т4 – теми змістових модулів. 

Самостійна робота– 40 балів. 

Залік – 10 балів. 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

          Оцінка Кількість балів 

зараховано 100-90 

зараховано 82-89 

зараховано 75-81 

зараховано 69-74 

зараховано 60-68 

не зараховано з можливістю повторного проходження 

практики 

35-59 

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням 

навчальних дисциплін за фахом (спеціальність 011 – Науки 

про освіту) 

0-34 

 

Критерії оцінювання виконання індивідуального плану проходження науково-

викладацької практики 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінка за бальною 

системою 

- здобувач у повному обсязі, самостійно виконав індивідуальний 

план проходження практики;  
75 – 89 

Виконання 

індивідуального плану 

проходження практики 

Оформлення звітної 

документації за 

практику 

Захист звіту за 

практику 

Сума балів 

1-80 1- 10 1- 10 100 



- досконало володіє теоретичними знаннями та може їх 

застосовувати на практиці, під час викладання навчальних 

дисциплін;  

- наполегливо та сумлінно виконував завдання практики; 

самостійно та правильно розробляв та оформлював навчально-

методичні та дидактичні матеріали; дотримувався правил 

внутрішнього розпорядку 

- здобувач виконав індивідуальний план проходження практики 

 за незначної сторонньої допомоги;  

- має хороші теоретичні знання, що продемонстрував під час 

проведення навчальних занять;  

- виконував заплановані заходи, але відчував незначні труднощі у 

процесі підготовки до них та аналізі досягнутих результатів; 

-  правильно оформлював та розробляв навчально-методичні та 

дидактичні матеріали, користуючись незначною допомогою з боку 

керівника практики;  

- дотримувався правил внутрішнього розпорядку 

60–74 

- здобувач виконав індивідуальний план проходження практики,  

користуючись постійною допомогою;  

- має задовільні теоретичні знання, що продемонстрував під час 

проведення навчальних занять;  

- виконував заплановані заходи, але відчував труднощі у процесі 

підготовки до них та аналізі досягнутих результатів, що 

потребувало постійного контролю та корекції з боку керівника 

практики;  

- оформлював та розробляв навчально-методичні та дидактичні 

матеріали, допускаючи помилки;  

- дотримувався правил внутрішнього розпорядку 

45–59 

- здобувач не виконав індивідуальний план проходження  

практики;  

- має задовільні теоретичні знання, але не зміг їх 

продемонструвати під час проведення навчальних занять; 

- не набув умінь розробляти необхідне навчально-методичне та 

дидактичне забезпечення освітнього процесу навіть за сторонньої 

допомоги та підтримки; 

-  не дотримувався правил внутрішнього розпорядку 

0–44 

 

Критерії оцінювання оформлення звітної документації за науково-

викладацьку практику 

 

Критерії оцінювання 

 

 

Кількість балів 

- Оформлення звітної документації відповідно до вимог. 

- Своєчасна підготовка звіту про роботу, яку виконано під час 

практики. 
9 – 10 

- Охайність у роботі з документами, але присутні незначні помилки у 

оформленні документації.  

- Своєчасна підготовка звіту про роботу, яку виконано під час 

практики.  

6 – 8 

- Неврахування аспірантом методичних рекомендацій щодо 

оформлення та ведення звітної документації практики. 

- Не своєчасна підготовка звіту про роботу, яку виконано під час 
3 – 5 



практики.  

- Виключно тільки наявність відгуку-характеристики наукового 

керівника про проходження практики; 

- Відсутність документів, що підтверджують проходження 

аспірантом педагогічної практики. 

1 – 2 

 

 

Критерії оцінювання захисту звіту здобувача за науково-викладацьку 

практику 

 

Критерії оцінювання 

 

 

Кількість балів 

- здобувач демонструє всебічні, глибокі знання щодо нормативної бази; 

- вільно відповідає на всі питання, що пов’язані з підготовкою 

навчально-методичних та дидактичних матеріалів, методики та форм 

проведення різних видів навчальних занять; 

 - допускає 1-2 незначні помилки через неуважність, які сам виправляє;  

- під час звіту демонструє хороші знання щодо нормативної бази;  

- дає відповіді на питання у певній логічній послідовності,; 

- допускає 2-3 незначні помилки, що пов’язані з підготовкою 

навчально-методичних і дидактичних матеріалів, методики та форм 

проведення різних видів навчальних занять, і за допомоги їх виправляє. 

5 –10 

- під час звіту виявляє не досить повні знання щодо нормативної бази; 

- не здатний відповісти на поставлені питання на рівні репродуктивного 

відтворення; 

 - допускає 3-4 помилки, що пов’язані з підготовкою навчально-

методичних і дидактичних матеріалів, методики та форм проведення 

різних видів навчальних занять; 

- відповіді дає неповні навіть у разі допомоги. 

2 – 4 

- під час звіту за практику не демонструє знань щодо нормативної бази 

або більшої частини вимог, що пов’язані з підготовкою навчально-

методичних та дидактичних матеріалів та методикою проведення 

різних видів навчальних занять; 

 - суттєві помилки не виправляє;  

- незрозуміла побудова відповіді на поставлені питання. 

1 

 

8. САМОСТІЙНА РОБОТА. 
Змістовий модуль 1. Викладацька діяльність  

1.1. Організаційна діяльність здобувача-практиканта 

Участь у настановчій і звітній навчально-методичних конференціях. 

Консультації наукового керівника з питань здійснення виконання завдань програми 

практики.  

Консультація наукового керівника щодо складання індивідуального плану 

проходження практики.  

Складання індивідуального плану проходження практики здобувачем-

практикантом.  

Ознайомлення з нормативними документами, які регламентують освітній процес у 

закладах вищої освіти, кафедр та науково-педагогічних працівників.  

Вивчення особливостей організації та здійснення навчально-виховного процесу у 

ЗВО. 

Ознайомлення з навчальними планами (за фахом), планами роботи випускової 

кафедри, навчальними та робочими програмами з усіх дисциплін кафедри (аналіз їх 



змісту), паном виховної роботи куратора групи, розподілом навчального навантаження, 

форм та методів роботи викладача й куратора. 

Оформлення звітної документації.  

Написання звіту роботи здобувача-практиканта.  

Підготовка презентації до виступу на підсумковій навчально-методичній 

конференції. 

Усний захист звітів з практики на підсумковій конференції. 

1.2. Навчальна діяльність здобувача-практиканта 

1.2.1. Відвідування занять наукового керівника і провідних фахівців випускової 

кафедри  

1.2.2. Проведення лекцій (бінарних, разом з науковим керівником) з одного з курсів 

наукового керівника. Самоаналіз проведеної лекції (або відгук наукового керівника на 

розроблену лекцію) 

1.2.3. Проведення семінарських або практичних занять (бінарних, разом з науковим 

керівником) відповідно до навчального плану наукового керівника. 

Обговорення та складання протоколу обговорення залікового семінарського або 

практичного заняття. Самоаналіз проведених занять. 

1.2.4. Позааудиторна навчальна робота. 

Ознайомлення з організацією самостійної роботи студентів випусковою кафедрою 

(наявність тем для самостійного опрацювання, методичне забезпечення, форми 

самостійної роботи тощо). 

Ознайомлення з організацією індивідуальної роботи студентів (графіки занять, 

тематика індивідуальної роботи, форми і методи роботи, види студентських робіт). 

Ознайомлення з роботою позааудиторних наукових гуртків на кафедрі.  

Проведення консультацій з обраного курсу . 

Проведення індивідуальних занять зі студентами. 

1.3. Методична діяльність здобувача-практиканта 
1.3.1. Ознайомлення з особливостями організації освітнього процесу ЗВО.  

Ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця, навчальним 

планом, розкладом занять тощо. 

Ознайомлення з кредитно-модульною організацією курсу, що веде науковий 

керівник, ознайомлення зі змістом освіти з обраного фаху (навчальні та робочі програми з 

навчальних дисциплін, підручники, посібники, методичні рекомендації). 

1.3.2. Участь у засіданнях кафедри, методичних секцій, у роботі семінарів 

викладачів тощо. 

1.3.3. Опрацювання теоретичного матеріалу для підготовки та проведення занять; 

підготовка під керівництвом наукового керівника питань до лекцій і семінарських занять, 

складання їх методичних розробок. 

1.4. Виховна діяльність здобувача-практиканта 
1.4.1. Ознайомлення з організацією виховної роботи в університеті. 

Ознайомлення з комплексним планом організаційно-виховної роботи в 

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

1.4.2. Виконання обов’язків куратора академічної групи.  

Планування виховної роботи в академічній групі; відвідання та аналіз виховних 

заходів, що проводять інші здобувачі-практиканти;  підготовка і проведення однієї 

кураторської години. 

Проблемно-пошукове завдання 

Підготувати виступ на засідання кафедри педагогіки щодо новітніх форм 

здійснення індивідуальної та самостійної роботи зі студентами.  

 

Змістовий модуль 2. Науково-дослідна діяльність здобувача-

практиканта. 



 

 

2.1. Ознайомлення із системою роботи і науково-методичною базою випускової 

кафедри. 

Участь у роботі методологічних семінарів випускової кафедри;  складання 

відповідного звіту. 

2.2. Здійснення апробування результатів теоретичної й практичної частин 

наукового дослідження здобувача.  

Запровадження методик науково-дослідної роботи, сучасних методів наукових 

досліджень для реалізації наукового проєкту/експерименту. 

Виклад здобутих результатів у вигляді звітів, публікацій, доповідей. 

Проблемно-пошукові завдання  

Скласти порівняльну таблицю етапів підготовки викладача до лекції й семінарсько-

практичного заняття. 

Розробити наочні матеріали (мультимедійної презентації) до залікових лекцій та 

практичних занять. 

Розробити конспект залікового позааудиторного виховного заходу. 
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