
Асистентська педагогічна практика аспірантів/ад’юнктів  
  
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. 
Мета навчальної дисципліни:  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. В 
результаті проходження педагогічної практики у аспірантів/ад’юнктів повинні бути 
сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння 
викладача університету, необхідні для забезпечення провідних аспектів педагогічної 
діяльності: навчальної, методичної, виховної й дослідницької роботи  
Викладачі: керують асистентською педагогічною практикою аспірантів/ад’юнктів 
керівник від кафедри (як правило, науковий керівник аспіранта) та консультант від 
кафедри педагогіки. 
Попередні умови:  
Аспірант має знати:  

- основні поняття і категорії педагогіки та методики викладання у вищих 
навчальних закладах; 

- навчально-методичні комплекси для студентів вищих навчальних закладів; 
- 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 вищих навчальних 

закладах; 
- основи планування освітнього процесу у вищому навчальному закладі; 
- основні положення законодавства України в галузі вищої освіти, програмних 

документів, які стосуються навчання студентів та викладання у ВНЗ; 
- завдання і функції науково-педагогічного працівника; 
- вимоги до підготовки документального супроводу викладання у ВНЗ; 
- основні принципи, методи, види навчання у ВНЗ. 

Аспірант має вміти:  
- визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання; 
- аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні 

комплекси для студентів вищих навчальних закладів; 
- 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; 
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- застосовувати інноваційні методи, прийоми та засоби навчання і виховання 
студентів; 

- підвищувати професійні вміння, вивчати передовий педагогічний досвід. 
Змістові модулі: 

Змістовий модуль 1.  
Навчальна діяльність аспіранта/ад’юнкта-практиканта 
 планування власної викладацької діяльності, підготовка до занять; 
 проведення різних видів 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 предмету, що 

викладається. 
Змістовий модуль 2.  
Методична діяльність аспіранта/ад’юнкта практиканта  
 ознайомлення аспірантів/ад’юнктів з особливостями організації освітнього 

процесу у вищому навчальному закладі (ознайомлення з освітньо-
кваліфікаційною характеристикою фахівця, навчальним планом, розкладом 
занять тощо); 

 ознайомлення з кредитно-модульною 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/ад’юнктів 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/ад’юнктів-
практикантів. 

Змістовий модуль 3.  
Виховна діяльність аспіранта/ад’юнкта-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  помічника куратора академічної групи; 
 планування виховної роботи в академічній групі; 
 відвідання та аналіз виховних заходів, що проводять інші аспіранти/ад’юнкти-

практиканти; 
 підготовка і проведення одного виховного заходу; 
 психолого-педагогічного вивчення як особистості окремих студентів, так і 

колективу групи в цілому; 
 складання психолого-педагогічної характеристики  академічної групи. 

Змістовий модуль 4. 
Науково-дослідна діяльність аспіранта/ад’юнкта-практиканта  

 виконання індивідуальних дослідницьких психолого-педагогічних завдань 
протягом педпрактики та складання відповідного звіту ; 

 участь у роботі методологічних семінарів кафедр. 
Мова викладання: українська. 
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Форма контролю: диференційований залік. 
Місце в структурно-логічній схемі підготовки докторів філософії. 
ОНД.03. 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. Також, важливими є 
безпосередні міждисциплінарні зв’язки з курсом «Професійно-педагогічна 
компетентність викладача вищого навчального закладу». 
Терміни вивчення: На проходження асистентської педагогічної практики на 2-3 році 
навчання відводиться 300 годин/10 кредитів ЄКТС. Зокрема: проведення різних видів 
навчальних занять не менше 50 аудиторних годин на рік. 


