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вступ

Програма науково-педагогiчноi практики
до ocBiTHbo-HayKoBoi програми пiдготовки
з}iйснюеться пiдготовка fioKToPiB фiлософii. 

** '

е теорiя i практика науковоi

знаннях принципiв пiзнання

аспiрантiв
докторiв

складена

фiлософii
вiдповiдно
за якою

Предметом вивчення навчальноi дисциплiни
та виховноi роботи у вищих навч€lJIьнIlD( закладах.

Мiждисциплiнарнi звОязки rрунтуються на

фiлософського рiвня методологii, концепцiй, наукових пiдходiв суспiльних,
шриродничих i технiчних наук, що використовуються в дисциплiнах професiйноi
та практичноi пiдготовки. Мiжпредметнi зв'язки дисциплiни з iншими наукаМи

дають змогу глибше пiзнати психолого-педагогiчнi факти, явища i процеси, ЩО е

пiдrрунтям для ефективноi ocBiTHboi дiяльностi викJIадача у вищiй школi.
Пр огр ама науково -педагогiчноi практики асгriрантiв складаеться з таких

змiстових модулiв:
1. Навчалъна дiяльнiсть аспiранта пiд час практики.
2. Методична дiяльнiсть аспiранта гriд час практики.

- 3. Виховна дiяльнiеть аспiранта пiд чаФпрактики.,
4. Науково-дослiдна дiяльнiсть аспiранта пiд час практики.

них на базi одержаних
психолого-педагогiчних
вирiшення конкретЕих

1. ].Меmа mа зав0ання новчалLно-пеdazоziчноi пракmuкu аспipанmiB

Меmою науково-педагогiчноi практики аспiрантiв оволодiння
аспiрантами су{асними методами, формами та засобами навчання, форIчтУВанНrI В

навч€tльному закладi знань iз базових
професiйних навичок та BMiHb дJuI

педагогiчного uроцесу' вихованнrI потреби системаТично поновлювати своТ

знання та творчо ik застосовувати в практичнiй дiяльностi. В резУльтатi
проходженнJI науково-педагогiчноi практики у аспiрантiв повиннi бУТИ

формованi коцструктивцi, оргрнiзаторськi, кgмунiкативдi й дослiдницькi вмiння
викjIадача унiверситету, необхiднi для забезпечення провiдних аспектiв

педагогiчноi; дiяльностi: навча_пьноi, методичноТ, виховноi й дослiДницъкоf'

роботи.

1.2. ОсновнLtлlu завdаннямu науково-пеDаzоziчноi пракmuкu €:

о формуваннrI та розвиток професiйно-педагогiчних навичок та Умiнъ
викладача вищо1 школи;

. формуваннrI У аспiрантiв навичок та yMiHb проведення науково-

дослiдницькоТ роботи з психолого-педагогiчних та методичних проблем;

. створення умов для гrрофесiйнот адаптацii аспiрантiв, ЗалrIення ik До

активноi дiяльностi як викладачiв та KypaTopiB академiчних груп;

у вищому
дисциплiн,
навч€шьно-виховних задач в умовах ре€tльного

студентськот молодi;



о оволодiння аспiрантами комунiкативними вмiннями, необхiдними Для

спiлкування зi студентами та викJIадачами;
. вироблення у майбутнiх викладачiв навичок у самостiйнiй пiдготовцi та

проведеннi рiзних фор* навч€Lльно-виховноТ роботи зi сryдентами та осОбИСТОТ

вiдповiдальностi за якiсть та ефективнiсть цiеi роботи;
. формування творчого, дослiдЕицького пiдходу до педагогiчноi

дiяльностi викладачiв вищоi школи;
о ознайомленнrI з органiзацiею освiтнъого процесу у

закладi;
о спостереженнrI за ocBiTHiM гrроцесом та аналiз його
. визначення та решiзацiя конкретних цiлей та

процесу з урахуванням стуtIеню навчання; s -

о здiйснення поточного та гIерспективного планування навчulльноi роботи
й органiзацiя його виконаншI;

. вибiр та використання ефективних прийомiв i методiв Навчання Та

контролю за результатами пiзнавальноi дiялъностi студентiв;
о аналiз та узагальнення передового досвiду викJIаданн;I;

. закрiпленнrl та практичне застосуваннrI теоретиIIних знань, оволодiння

с)л{асними методами та прийомами органiзацii i забезпечення освiтнъого

процесу у ЗВО;
. аналiз робочих програм навч€lJIьних дисциплiн, вироблення

рекомендацiй щодо ik удоскон€шIення;
о формування професiйно значущих якостей, професiйних yMiHb Та

навиtIок управлiння навч€lльною дiялънiстю студентiв;
- . набутт.r yMiHb сайоанаfiiзу педагогiчrfоi ivraйcTepirocTi.

1.3, 3zidHo з BlдMozaMtl ocBimHbo-HшyшoBoi проzрама аспiранmu повuннi:

знаmu:
о ocHoBHi поняття i категорii педагогiки та методики викJIадання у Вищих

навч€lJIьних закJIадах ;

о навч€UIьно-методичнi комплекси дJUI студентiв вищих навчаJIъних"

закладiв;
О сучаснi пiдходи до форшгування у студентiв професiйноi компетентностi;
. iнновацiйнi ocBiTHi технологiI навчання у вищих навчаIIьних закJIадах;

о форми, види i способи контролю й оцiнювання рiвня сформОВаНОСТi

професiйних комlrетентностей;
. ocHoBrii органiзdцiйнi'форми реалiйцiт освiтйъого процесу У Вищих

навч€tльних закладах;
. основи планування освiтнього процесу у вищому навч€tпьному заклад1;

. ocHoBHi положеннЯ законодавства УкраiЪи в галузi вищоi освiти,

програмних документiв, якi стосуються навчаннrI студентiв та викJIадання у
ЗВО;

. завдання i функцii науково-педагогiчного працiвника;

вищому навч€tлъному

органiзацii;
завдань освiтнього



о вимоги до пiдготовки документ€Llrьного супроводу викJIадання У ЗВо;
. ocHoBHi принципи, методи,види навчання у ЗВо.
вмimа:

навчання;
- . аналiзувати,

методичнi комплекси для студентiв ЗВО;
о контролювати й оцiнювати piBeHb сформованостi Bcix складникiв

професiйноi компетентностi ;

. планувати й реалiзовувати рiзнi форми органiзацiт освiтнього процесу У
вищому навчztпьЕому закладi;

. плаIIувати (проектувати) вивченнrI навч€Iлъних дисциплiн;

. вiдбирати, структурувати змiст навчuLльного матерiаlгу для проведеннrI

рiзних видiв навччlлъних занrIть;
. використовувати знанIuI про iндивiдуально-вiковi особливостi молодi

цри проведеннi занятъ;
. застосовувати iнновацiйнi методи, прийоми та засоби навчаннrI i

вихованнrI студентiв;
" . IIрацювати з навч€lльною, науковою, методичною лiтераТУрою;

о пiдвищувати професiйнi вмiння, вивчати передовий педагогiчний

досвiд.

1.4. Спiввidношення резульmаmiв навчання duсцuплiнu iз
пр о zp шrwн uлru кол|пеmенmно сmя"|v, u

J{b Програмна компетентнiсть
Вiдповiднiсть
дисциплiни

компетентностi
зк - загальна компетентнiсть

зк2 Навuчкu вuкорuсmання HoBimHix iнфорпtацiйнtlх i колlунiкацiйнuх
mехнолоziй

+

зкз ЗOаmнiсmь провеdення саuосmiйнuх dослidжень на сучас!9п4у ]ЦЦ +

зк5 З d аmн i с mь z е н е ру в аtцu н о в i .i d е i (кр е аmuв н i с lpb) +

зкб З d аmн i сmь пр ацю в аmu в лl i жн ар о d н о л,tу н ау ко в о 74у пр о с m о р i +

зк7 З d аmн i с mь р о з р о б ляmu m а у пр а в ляmu н ау к о в l,tJvt u пр о е кm а.rlu +

ФК - фаховi компетентностi
Фк2 Уллiння збuраmu, опрацьовуваmu mа аналtiзуваmu правовi dэюерела

(норлwаmuвно-правовi акmu, doKmpuHaltbHi dасерела, суdову
пракmuку)

+

Фкб Знання dокmрuнальнuх пiDхоdiв у
форлlулювання 74еmu власно?о науково?о
з аzальноцuв iлiз ацiйн о 2о проце су

, zалузi dослidэюення,
dослidэюення як склаOовоi +

Фк9 Веdення diалоzу й арzуменmування пid час HayчoBux i diловttх

duсtусiй, переzоворiв, cydoBtlx dебаmiв, публiчноzо вuсmупу в cydclx

mа iHu,tttx opaaHclx

+



1.5. Резульmаmш навчання за duсцuплiною:

Результат навчання
(1. знати;2. вмiти; 3 - комунiкацiя; 4.

aBToHoMHicTb та вiдповiдальнiсть)

Форми (таlабо
методи i технологil)

викладаппя i
навчання

Методи оцiнювання
та пороговий

критерiй
оцiнювапня (за
необхiдностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй

оцiнцi з

дисциплiниКод Результат навчанпя

1.] Знаmu; 1.

методологiТ

прчlвовими та
джерелalNIи,
використовуються

Знати функцii
наукових

1ншими
що

при

дослiджень; методи емпiричного
та теоретичного дослiдження;
змiст основних категорiй
методологii наукових
дослiджень; органiзацiйно-
правовi . форми "Еаукових
дослiджень; пiдходи щодо
нчшисання науковоi роботи;
роботу Еад науковими,
iнформацiйними, нормативно-

здiйсненнi наукових дослiджень

CeMiHapcbKi
заняmmя,

самосmiйна
робоmа, учасmь у
HayчoBtlx захоdах

зво

Захuсm пракmuкu,
залiк, Рецензування
звimнuх doKyMeHmiB

керiвнuколl
пракmuкu

]0%

1.2 Знаmu: правовi засади
академi.шrоi добросовiсностi;
питання академiчноi
мобiльностi; питання
професiйноi етики

CeMiHapcbKi
заняmmя,

самосmiйна
робоmа, учасmь у
HayKoBoIx захоdах

зво

Захuсm пракmuкu,
залtiк. Рецензування
звimнuх doKyweHmiB

KepiBHuKolп
пракmuкu

10%

2.1. Влlimu: оцiнювати та визЕачати

роль й призначення об'ектiв
iнтелекryа;rьноi власностi у
розрiзi здiйснення науково-
дослiдноi дiяrьностi

Селliнарськi"
заняmmя,

самосmiйна
робоmа, учасmь у
HayчoBllx захоdах

зво

Захuсm пракmuкLц
залiк. Рецензування
звimнlж dокуменmiв

керiвнuкол,t
пракmuкu

15%

2.2. Вмimu: дослiджувжи та робити
висновки щодо змiсту прttвових
концепцiй, доктрин тлумачення
cyTHocTi прав, у тому числi прав
на результати творчоi дiяльностi;
аналiзlъати особливостi
становлення системи правового

регуJIювання вiдносин у сферi
науковоТ дiяльностi, вищоi
освiти та iнтелектуальноi
власностi { } 1

CeMiHapcbKi
заняmmя,

са*tосmiйна

робоmа, учасmь у
HayчoBllx захоdах

зво

Захuсm пракmuкu,
залiк. Рецензування
звimнuх dокулленmiв

керiвнuколl
пракmuкu

]0%

3.1. Гршлотно i то.шrо форл,tулюваmu
mа вuсловлюваmu cBoi позицii,
належним чином ix
обгрунтовувати та брати ylacTb в
аргуI\4ентованiЙ професiЙнiЙ
дискусii гtри аналiзi об'ектiв

CeMiHapcbKi
заняmпlя,

самосmiйна
робоmа, учасmь у
HayKoBlIx захоdах

зво

Захuсm пракmuкu,
залiк. Рецензування
звimнuх dокуменmiв

KepiBHuKotп
пракmuкu

10%



Еауково1 дlяльност1, результатlв
iнтелектуальноi власно cTi

з.2. Браmu участь в
дискусiйних

обговореннi

правозастосування та
наукових дослiджень

питань
виконаЕня

Сел,tiнарськi
заняmmя,

самосmiйна
робоmа, учасmь у
HayKorllx захоdслс

зво

Захuсm пракmuкu,
залiк. Рецензування
звimнlж dокуменmiв

керiвнuкол,t
пракmuкu

10%

4.1. Дна,пiзуваmu iнформацiю , з

цершоджерел, оцiнювати if з

позицiй наступностi та новизни,
використов}tsати cl^racHi
iнформацiйнi технологii i бази

даних при проведеннi наукових
дослiджень

CeMiHapmKi,
заняmfпя,

самосmiйна
робоmа, учасmь у
Hayчo*llx захоdах

зво

Захшсm пракmuкu,
залiк. Рецензування
звimнuх dокулленmiв

керiвнuкол,t
пракmuкu

10%

4.2. Вuзначаmu mа dослidэюуваmu
проблеми розвитку науки,
входженЕя УкраiЪи в

европейський дослiдницький
простiр до Свропейський простiр
вищоi освiти

CeMiHapcbKi
заняmmя,

салl,tосmiйна

робоmа, учасmь у
Hayчorltx захоdах

зво

Захuсm пракmuкu,
залiк. Рецензування
звimнuх dокул,ленmiв

KepiBHuKotп
пракmuкu

10%

4.3. Формувати правовi позицii для

розв'язання проблем i
практиtIних ситуацiй *у сферi
науковоi дiяльностi та
iнтелектуальноi власностi

CeMiHapcbKi
заняmlпя,

саллосmiфа_

робоmа, учасmь у
Hayчorllx захоdах

зво

Захuсm пракmuкLt,
залiк. Рецензування
звimryьм dокуменmiв

керiвнuкол,t
пракmuкu

I5%

1. 6. Спiв BidHo шення р езульmаmiв навчання dac щuплiн u iз пр о zp амнLlмu

резульmшmамu ншвчання

-----=-\ 
Результати навчання

------_ дисциплiни(код)
Програмнi результат}----=-=-_

"Ъu"Ъ"rr" 
(назва) -*.----=-_

1.1 1.2 2.1
,, ,, 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3.3

Програмнi резyльтати навчання (Спецiа,lьнiсть 08 1 кПраво>

ПРН 1 Влtiння засmосовуваmu HoBi цiлiснi
зflання у власнl,tх цауковtlх dоачidэюернstх
mа у проф е сiйнiй пракmuцi

+ + + + + + +

ПРН 5 Впtiння спiлкуваmuся в diалоzоволlу
peacu*ti з uruрокою науковою спiльноmою
mа zрол|аdськiсmю в zалузi HayKoBot mа
професiйноi diяпьносmi, в mол,rу чuслi i на
л,tiжнароdнолtу piBHi, dепtонсmруючu

сuсmемнuй науковuй свimоzляd mа
кульmурнuй круzозiр.

+ +

ПРН 8 Знання прuнцuпiв фiнансування
науко в о -d о слidн о t ро б оmu mа сmрукmурu
кошmорuсiв на tt вttконання, вл,tiння

пidzоmуваmu запum на оmрuJчлання

фiнансування, звimну d окуменmацiю

+



ПРН l0 Влиiння iнiцiюваmu,
qрzанiзовуваmu m\а провоdumч кол,tпрекснi

d о слiduсення у сферi iнmелекmуальноt
власно сmi, в zапузi науково-d ослidнuцькоt
mа iнновацiйноi diяльносmi, якi прuвоdяmь
dо оmрuлtання HoBlIx знань

+ + + + +

ПРН 11 Вллiння форл,tуваmu коtианdу
dослidнuкiв dля вuрiuлення локальноt
з аdачi (ф орл,tулювання d ослidнuцькоt
проблемu, робочuх ziпоmез, збору
iнфорлtлацit, пiDzоmовкu пропозuцiй).

+ + + +

ПРН 14 Зdаmнiсmь вuкорuсmовуваmu
сучаснi iнфорллацiйнi mа коtпунiкаmuвнi
mехнолоzit прu спiлкуваннi, облliнi
iнформацiею, зборi, аналiзi, обробцi,
iнmерпреmацii dэюерел; зdiйснюваmu
публiкацiю duсерел з dоmрuлланняJl4

бсновнuх археоzрhфiчнtlх праёuл 1

+ + +

ПРН 1б Впtiння iнiцiюваmu,
орzанiз о вув аmu mа пр о в о dumu KoMruteKcHi

d о слid эю ення у с ф epi iнmел е кmу a"tbH ot
власно cmi, в zалузi науково-d ослidнuцькоt
mа iнновацiйноt diя,цьносmi, якi прuвоOяmь
dо оmрuллання HoBllx знань.

+ + + + + +

кредитiв еКТС. Зокрема: провеdення рiзнuх BudiB навчсlльнl,tх заняmь не л4енше 1В

zоd., iHu,ti вudu робim, у mоJиу чuслi i самосmiйна робоmа - 222 zоd.

Науково-пеdаzоziчна пракmuка провоdumься на dруzолwу роцi навчаннЯ В

аспiранmурi.

2. Форма пiдсумкового контролю успiшностi навчання _ залiк.

3. Засобами дiагностики успiшцостi навчання е аналiз результатiв" }

навч€шьноi, методичноi, виховноi та науково-дослiдноi роботи аспiрантiВ.
Оцiнка резулътатiв практичноi пiдготовки здiйснюетъся за 100-баЛЬНОЮ

шкалою:
- навч€lJIьна дiяльнiсть аспiранта- до 40 балiв,
- методична дiяльнiсть аспiранта- до 20 балiв,
- науково-дослiдна дiялънiсть аспiранта- до 20 балiв,
- дiялънiсть аспiранта як куратора академiчноi групи - до 20 балiв.

4. Iнформацiйнuй,обсяа науково-пеdааоziчноi пракmuкu

Змiстовий модуль 1. Навчальна дiяльнiсть аспiранта
- планування власноТ викJIадацькоi дiяльностi, пiдготовка до занять;

На проходження науково-педагогiчноi практики вiдводитъся 240 годин/8

f-



- проведення рiзних видiв навчzllrьних занять за розкJIадом у закрiпленiй
академiчнiй групi;

- проведення психолого-педагогiчного аналiзу вiдвiданих занrIть;

- пiдготовка роздаваJIьного дидактичного MaTepialry;
- перевiрка писъмових робiт отудентiв;
- проведеЕня консультацiй для студентiв;
- пiдготовка i проведення одного позааудиторного заходу з предмету, що
викладаеться.

4&dtr

Змiстовий модуль 2. Методична дiяльнiсть аспiранта
* ознайомлення аспiрантiв з особливостями органiзацii освiтнього

процесу у ЗВО, освiтньо-квшiфiкацiйною характеристикою фахiвця, навчЕtIIьним

планом, розкJIадом занять тощо;
- ознайомлення з кредитно-модульною органiзацiсю курсу, що доручено

викладати;
_ ознайомленнrI зi змiстом освiти з обраного фаху (навчальнi програми з

дисциплiн та робочi програми з навч€tJIьних дисциплiн, пiдр1^lники, посiбники,
методичнi рекомендацii);

- )лIасть аспiрантiв у засiданнях кафедр, методичних секцiй, в роботi
ceMiHapiB викJIадачiв тощо;

- скJIадання робочоi навч€tlrьноi програми курсу, що доручено гIроводити

- вiдвiдування та аналiз занять викJIадачiв кафедри та аспiрантiв

Змiстовий модуль 3. Виховна дiяльнiсть аспiранта
- ознайомлення з органiзацiею виховноi роботи в унiверситетi;_ ознайомлення з комплексним планом органiзацiйно-виховноi роботи в

унiверситетi, планом виховноi роботи на факулътетi, в академiчнiй групi;
- виконаннrI обов'язкiв куратора академiчноТ груuи;
- планування виховноi роботи в академiчнiй групi;
- вiдвiдання та аналiз виховних заходiв, що проводять iншi аспiранти;

il}- пiдготовка i проведення одного виховного заходу;
- проведення психолого-педагогiчного вивчення як особистостi окремих

студентiв, так i колективу групи в цiлому;
_ складанIuI психологоJпедагогiчноТх8раtктеристИки академiчноТ групи.

Змiстовий модуль 4. Науково-дослiдна дiяльнiсть аспiранта
- виконаннrI iндивiдуальних дослiдницьких психолого-педагогiчних

завдань протягом практики та скJIадання вiдповiдного звiту (теми завдань За

вибором);
- rIасть у роботi методологiчних ceMiHapiB кафедр.
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