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Розділ 1 «Структура дисципліни та розподіл годин за темами 
(тематичний план)» 

Кількість годин 
3 них * 2 

Назва теми Усього 
годин / 

кредитів лекції 

практичні 
(семінар-

ські) 
заняття 

СРС 

2 о 
Сі, Рн о н А М X? о и 

1 2 3 4 5 6 
Тема 1. Система вищої освіти в 
Україні та за кордоном 8 2 - 6 ДС, ІР 

Тема 2. Управління освітньо- ДС, 
РМГ виховним процесом закладу 10 2 2 6 ДС, 
РМГ вищої освіти. 

ДС, 
РМГ 

Тема 3. Дидактичні основи 10 2 2 6 ТР педагогічного процесу. 10 ТР 

Тема 4. Методи і форми 
організації навчального процесу 10 2 2 6 РМГ 
у закладі вищої освіти. 
Тема 5. Інноваційні та 
інформаційні технології у вищій 12 4 2 6 ІП 
освіті. 
Тема 6. Навчальний процес у 
ЗВО як спосіб реалізації завдань 
професійної підготовки 10 2 2 6 д е 

студентів. 
Тема 7. Педагогічна ТР, 

РМГ майстерність викладача закладу 10 2 2 6 ТР, 
РМГ вищої освіти. 

ТР, 
РМГ 

Тема 8. Педагогічна практика 
як чинник професійного 
становлення майбутнього 20 4 6 10 3 

викладача. 
Разом 90/3 20 18 

Підсумковий контроль - залік 
ДС - дискусія; ТР - Тренінг; ІР - індивідуальна робота; РМГ - робота в малих групах; ІП 
- індивідуальний проект, 3 - звіт з практики 



Розділ 2 «Тематика та зміст лекційних, практичних (семінарських),, 
лабораторних занять, самостійної роботи» 

Результати навчання Навчальна діяльність Робочий 
час, год 

1 
Тема 1. Система вищої освіти в Україні 

та за кордоном 
Знати: 

особливості розвитку 
освіти та педагогічної 

думки в Україні, 
вітчизняну педагогічну 
спадщину; структуру та 

нормативно-правове 
забезпечення вищої освіти 

в Україні, державні 
стандарти освіти 

Вміти: 
виділяти пріоритетні 

напрями розвитку освіти в 
Україні, працювати з 

нормативно-правовою 
базою та стандартами 
освіти; дотримуватися 
принципів академічної 

доброчесності; аналізувати 
системи вищої освіти 
провідних країн світу. 

План лекції: 
1. Освіта України в системі світового і 
європейського простору. 
2. Нормативно-правове забезпечення 
вищої освіти в Україні. 
3. Академічна доброчесність як основа 
сталого розвитку закладів вищої 
освіти. 
4. Міжнародне співробітництво 
України у сфері освіти. 
Список рекомендованих джерел: 
Основний: 1, 4. 
Додатковий: 1,10, 22. 
Інтернет-джерела: 4, 6, 7, 10, 12, 13. 

Самостійна робота аспіратів: 
вивчення матеріалу лекції, перегляд 
відеокейсу «Вища освіта: соціальна 
послуга чи драйвер економічного 
зростання» 
(ЬЦрз://шшш.уоиШЬе.сот/\уа1:с1і?у=6 
1рВгЫе1Мии) та підготовка до 
дискусії; 
виконання індивідуальної роботи 
(есе) на тему: «Освітні системи 
країн світу: практика для України» 
(одна країна на вибір). 

Тема 2. Управління освітньо-виховним 
процесом закладу вищої освіти 



Знати: 
характерні особливості 

освіти як системи; 
принципи та систему 

управління закладом вищої 
освіти та складові системи 
управління якістю; функції 

керівників та їх 
заступників, зміст 

діяльності вченої та 
методичної рад. 

Вміти: 
планувати роботу 

учасників освітньо-
виховного процесу ЗВО, 

вести діяльність, 
орієнтовану на 

студентоцентричний 
підхід. 

План лекції: 
1. Структурно-функціональна модель 

ЗВО. 
2. Планування роботи ЗВО та 

особливості внутрішнього 
контролю. 

3. Система управління якістю в 
КНТЕУ. 

4. Студентоцентризм як парадигма 
діяльності університету. 

Список рекомендованих джерел: 
Основний: 1-4. 
Додатковий: 10, 21, 22, 24, 26, 27. 
Інтернет-джерела: 3, 6, 7, 12, 13. 

» 

2 

Знати: 
характерні особливості 

освіти як системи; 
принципи та систему 

управління закладом вищої 
освіти та складові системи 
управління якістю; функції 

керівників та їх 
заступників, зміст 

діяльності вченої та 
методичної рад. 

Вміти: 
планувати роботу 

учасників освітньо-
виховного процесу ЗВО, 

вести діяльність, 
орієнтовану на 

студентоцентричний 
підхід. 

Практичне заняття: 
Обговорення теоретичних питань, що 
винесені на лекційне заняття та 
самостійно опрацьовані аспірантами. 
Проведення дискусії на тему 
«Управління ЗВО: виклики 
сьогодення» за допомогою методу 
мультистанцій. 
Презентація індивідуальних проектів 
(ментальних карт) на тему: «Модель 
сучасного студента». 

2 

Знати: 
характерні особливості 

освіти як системи; 
принципи та систему 

управління закладом вищої 
освіти та складові системи 
управління якістю; функції 

керівників та їх 
заступників, зміст 

діяльності вченої та 
методичної рад. 

Вміти: 
планувати роботу 

учасників освітньо-
виховного процесу ЗВО, 

вести діяльність, 
орієнтовану на 

студентоцентричний 
підхід. 

Самостійна робота аспіратів: 
вивчення матеріалу лекції, 
ознайомлення з первинною 
документацією: 
• Стратегія розвитку КНТЕУ /на 

період до 2030 року 
/https://knute.edu.ua/file/MiIxNw==/d 
4ae46014b85e67ca2f6a89a393ee4e2. 
ш 

• Політика у сфері якості КНТЕУ 
https://knute.edu.ua/file/Ni Y4NO==/4 
5d3 a82d6a70a79216Ь391 e5bb 172e5 f. 
pdf 

Підготовка індивідуального проекту 
(ментальна карта) на тему: «Модель 
сучасного студента». 
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Тема 3. Дидактичні основи 
педагогічного процесу 

https://knute.edu.ua/file/MiIxNw==/d
https://knute.edu.ua/file/Ni


Знати: 
основні положення 

організації навчального 
процесу у ЗВО; ліцензійні 

та акредитаційні умови 
провадження освітньої 

діяльності в університеті, в 
тому числі інклюзивного та 

дуального навчання 

Вміти: 
розробляти освітню 

програму, структурно-
логічну схему освітньої 

діяльності, матриці 
відповідності програмних 

компетентностей 
компонентам освітньої 

програми; складати 
індивідуальний план 

роботи викладача. 

План лекції: 
1. Організація навчального процесу у 
ЗВО. 
2. Ліцензійні та акредитаційні умови 
провадження освітньої діяльності в 
університеті. 
3. Особливості організації 
інклюзивного та дуального навчання. 
Список рекомендованих джерел 
Основний'. 1-4 
Додатковий'. 1, 10, 13, 14, 21, 27. 
Інтернет-джерела: 3, 6, 7, 11, 12. 

* 

2 

Знати: 
основні положення 

організації навчального 
процесу у ЗВО; ліцензійні 

та акредитаційні умови 
провадження освітньої 

діяльності в університеті, в 
тому числі інклюзивного та 

дуального навчання 

Вміти: 
розробляти освітню 

програму, структурно-
логічну схему освітньої 

діяльності, матриці 
відповідності програмних 

компетентностей 
компонентам освітньої 

програми; складати 
індивідуальний план 

роботи викладача. 

Практичне заняття: 
Обговорення теоретичних питань, що 
винесені на лекційне заняття та 
самостійно опрацьовані аспірантами. 
Вирішення кейсів з організації 
навчального процесу в ЗВО 

2 

Знати: 
основні положення 

організації навчального 
процесу у ЗВО; ліцензійні 

та акредитаційні умови 
провадження освітньої 

діяльності в університеті, в 
тому числі інклюзивного та 

дуального навчання 

Вміти: 
розробляти освітню 

програму, структурно-
логічну схему освітньої 

діяльності, матриці 
відповідності програмних 

компетентностей 
компонентам освітньої 

програми; складати 
індивідуальний план 

роботи викладача. 

Самостійна робота аспіратів: 
вивчення матеріалу лекції, 
• ознайомлення з Положенням про 
акредитацію освітніх програм, за 
якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zO 
880-19); 
• складання матриці відповідності 
програмних компетентностей 
компонентам освітньої програми; 
• створення структурно-логічної 
схеми освітньої програми. 
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Тема 4. Методи і форми організації навчального 
процесу у закладі вищої освіти 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/zO


І 

Знати: 
методи, засоби та форми 

організації навчання у 
закладах вищої освіти 

Вміти: 
розробляти науково-

методичне забезпечення 
навчального процесу, 

складові НМКС та НМКД 

План лекції: 
1. Методи і засоби навчання у закладі 
вищої освіти. 
2. Форми організації навчання у вищій 
школі. 
3. Науково-методичне забезпечення 
навчального процесу у ЗВО. 
Список рекомендованих джерел 
Основний: 1-4 
Додатковий: 2, 5, 10,13, 14, 19, 20, 26, 
29,31. 
Інтернет-джерела: 2, 4, 9, 14. 

* 

2 

Знати: 
методи, засоби та форми 

організації навчання у 
закладах вищої освіти 

Вміти: 
розробляти науково-

методичне забезпечення 
навчального процесу, 

складові НМКС та НМКД 

Практичне заняття: 
Обговорення теоретичних питань, що 
винесені на лекційне заняття та 
самостійно опрацьовані аспірантами. 
Використання методу критичного 
мислення «Шість капелюхів» при 
обговоренні питання формату 
проведення лекцій у сучасних ЗВО 

2 

Знати: 
методи, засоби та форми 

організації навчання у 
закладах вищої освіти 

Вміти: 
розробляти науково-

методичне забезпечення 
навчального процесу, 

складові НМКС та НМКД 

Самостійна робота аспіратів: 
• вивчення матеріалу лекції, 
• перегляд відеоролика «У чому 

полягає метод 6 капелюхів?» 
(https://www.youtube.com/watch?v=r 
У8І02ТКНЬ8) 

• розробка силабусу дисципліни 
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Тема 5. Інноваційні та інформаційні 
технології у вищій освіті 

https://www.youtube.com/watch?v=r


Знати: 
сучасні інноваційні та 

інформаційні технології 
навчання у закладі вищої 

освіти 

Вміти: 
застосовувати 

прогресивні освітні 
практики, інструменти та 

технології під час 
проведення лекційних, 

семінарських, практичних 
занять, самостійної роботи 
студентів; використовувати 

можливості сервісів 
Google, OFFICE 365, 

платформи Moodle тощо у 
дистанційній освіті 

План лекції № 1: 
1. Сутність та характеристика 
сучасних технологій навчання у ЗВО. 
2. Креативне мислення у викладацькій 
діяльності. 
3. Діджиталізація, гейміфікація, 
«Agile» і «Scrum» технології навчання. 

План лекції № 2: 
1. Техніки та методи фасилітації. 
2. Тренінгові технології у формуванні 

професійних компетентностей 
майбутніх фахівців. 

3. Інформаційні технології навчання у 
ЗВО. 

Список рекомендованих джерел 
Основний: 1, 2, 4. 
Додатковий: 2,4, 5, 7, 12,14, 15, 17-20, 
25,29-31. 
Інтернет-джерела: 2, 4, 8, 9, 14. 

Практичне заняття: 
Обговорення теоретичних питань, що 
винесені на лекційне заняття та 
самостійно опрацьовані аспірантами. 
Апробація методів та технік 
фасилітації ("Ранжування", 
"Акваріум", "ОШО", «Шість 
капелюхів», "Хто? Що? Де? Коли? 
Як? ") на визначену тему. 

Самостійна робота аспіратів: 
• вивчення матеріалу лекції, 
• створення інтерактивних 

навчальних матеріалів за допомогою 
веб-сервісу Learning Apps 

• підготовка відеолекці на тему свого 
дисертаційного дослідження 
засобами Power Point 
(https://www.youtube.com/watch?v=Tu 
9X-uRYyds) 
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https://www.youtube.com/watch?v=Tu


Тема 6. Навчальний процес у ЗВО як 
спосіб реалізації завдань професійної підготовки студентів 

Знати: 
види та структуру 

самостійної роботи 
студентів, особливості 
науково-дослідної та 

індивідуальної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Вміти: 
складати завдання для 

самостійної роботи 
студентів; визначати 
актуальні напрями 
науково-дослідної 

складової навчального 
процесу;забезпечувати 
організацію зворотного 
зв'язку зі студентами та 

розробляти критерії 

План лекції: 
1. Самостійна навчально-пізнавальна 
діяльність студентів. 
2. Науково-дослідна робота студентів 
як складова фахової підготовки. 
3. Система оцінювання та рефлексія у 
навчальному процесі. 
Список рекомендованих джерел 
Основний: 1,3,4. 
Додатковий: 1,9, 10, 13, 21, 24. 
Інтернет-джерела: 3, 6, 7, 9. 

2 

Знати: 
види та структуру 

самостійної роботи 
студентів, особливості 
науково-дослідної та 

індивідуальної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Вміти: 
складати завдання для 

самостійної роботи 
студентів; визначати 
актуальні напрями 
науково-дослідної 

складової навчального 
процесу;забезпечувати 
організацію зворотного 
зв'язку зі студентами та 

розробляти критерії 

Практичне заняття: 
Обговорення теоретичних питань, що 
винесені на лекційне заняття та 
самостійно опрацьовані аспірантами. 
Використання методу фасилітації 
«Світове кафе» при обговоренні 
питання «Низька мотивація 
студентів до навчання: шляхи 
подолання». 

2 

Знати: 
види та структуру 

самостійної роботи 
студентів, особливості 
науково-дослідної та 

індивідуальної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Вміти: 
складати завдання для 

самостійної роботи 
студентів; визначати 
актуальні напрями 
науково-дослідної 

складової навчального 
процесу;забезпечувати 
організацію зворотного 
зв'язку зі студентами та 

розробляти критерії 

Самостійна робота аспіратів: 
вивчення матеріалу лекції, 
складання таблиці «Ролі викладача в 
організації самостійної роботи 
студента»: 

6 

Знати: 
види та структуру 

самостійної роботи 
студентів, особливості 
науково-дослідної та 

індивідуальної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Вміти: 
складати завдання для 

самостійної роботи 
студентів; визначати 
актуальні напрями 
науково-дослідної 

складової навчального 
процесу;забезпечувати 
організацію зворотного 
зв'язку зі студентами та 

розробляти критерії 

технологія ціль характеристика ролі 

6 

Знати: 
види та структуру 

самостійної роботи 
студентів, особливості 
науково-дослідної та 

індивідуальної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Вміти: 
складати завдання для 

самостійної роботи 
студентів; визначати 
актуальні напрями 
науково-дослідної 

складової навчального 
процесу;забезпечувати 
організацію зворотного 
зв'язку зі студентами та 

розробляти критерії 

коучинг ... 

6 

Знати: 
види та структуру 

самостійної роботи 
студентів, особливості 
науково-дослідної та 

індивідуальної роботи 
здобувачів вищої освіти 

Вміти: 
складати завдання для 

самостійної роботи 
студентів; визначати 
актуальні напрями 
науково-дослідної 

складової навчального 
процесу;забезпечувати 
організацію зворотного 
зв'язку зі студентами та 

розробляти критерії 

... 

6 

Тема 7. Педагогічна майстерність викладача закладу вищої освіти 



Знати: План лекції: » 
Ролі та функції науково- 1. Роль, місце та функції науково-

педагогічного працівника, педагогічного працівника у еволюції 
його завдання, права та суспільства. 

обов'язки; основи 2. Модель професійного педагога: 
професійно-педагогічному компетенції та ролі. 

спілкуванні викладачів і 3. Професійні кризи та деформації 
студентів розвитку педагога. 

Список рекомендованих джерел 
2 

Вміти: Основний: 1, 3, 4. 
робити самопрезентацію як Додатковий: 2, 3, 9, 11, 13, 16, 21, 23, 

викладача та науковця, 24. 
розробляти портфоліо; Інтернет-джерела: 1,3. 

ефективно взаємодіяти зі Практичне заняття: 
студентами у процесі Обговорення теоретичних питань, що 

навчання винесені на лекційне заняття та 
самостійно опрацьовані аспірантами. 
Проведення тренінгу: «Викладач — 2 
студент: особливості ефективної 
взаємодії у процесі навчання», 
презентація портфоліо 

Самостійна робота аспіратів: 
вивчення матеріалу лекції, 
• Перегляд відеоролика «10 кроків 

зростання педагогічної 
майстерності» 
^1lttps://www.youtube.com/watch?v=8 6 
СБУЕХЗУєЬЄ) 

• Розроблення портфоліо викладача і 
науковця 

• Самооцінка компетенцій викладача 
(анкетування) 

Тема 8. Педагогічна практика як чинник професійного становлення 
майбутнього викладача* 

http://www.youtube.com/watch?v=8


• 

Знати: Проведення лекційних занять з 4 , 
порядок реалізації використанням сучасних технологій 

основних положень і вимог та інтерактивних методів навчання 
документів, що 

регламентують діяльність Список рекомендованих джерел 
університету; Основний: 1, 2, 4. 

порядок організації, Додатковий: 10, 13, 19, 20, 24, 29, 31. 
планування, ведення і Інтернет-джерела: 2 - 4, 6, 14. 

забезпечення освітнього 
процесу з використанням 

сучасних технологій 
навчання; 

види навчальної роботи; 
сутність основних 

принципів, методів і форм 
організації освітнього 

процесу; 
цілі і завдання навчальної 

дисципліни, по якій 
проводилися заняття в ході 

практики; 
методичні прийоми, що 

застосовуються при 
проведенні конкретного 
виду навчальної роботи; 
сучасні форми і методи 

оцінки освітніх 
результатів. 

Вміти: -

проектувати педагогічну 
діяльність; здійснювати 

аналіз і самоаналіз 
проведених навчальних 

занять; дохідливо доносити 
до студентів зміст тем 

діяльність; здійснювати 
аналіз і самоаналіз 

проведених навчальних 
занять; дохідливо доносити 

до студентів зміст тем 

Практичне заняття: 
Проведення практичних 
(семінарських), лабораторних занять з 
використанням сучасних технологій, 
інтерактивних методів та форм, 
елементів дистанційного навчання 
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навчальної дисципліни, що 
вивчається; 

організувати роботу групи 
студентів при проведенні 

семінарських занять; 
здійснювати організацію 

самостійної роботи 
студентів і контролювати її 

результати. 

Самостійна робота аспіратів: 
• складання силабусу та навчально-

методичного забезпечення 
дисципліни (програма, робоча 
програма, збірник тестових завдань, 
збірник задач, збірник ситуаційних 
вправ (кейсів), методичні 
рекомендації до самостійної роботи 
студентів тощо); 

• розроблення системи оцінювання 
студентів; 

• розроблення плану та конспектів 
навчальних занять; 

• підготовка та проведення лекцій 
(проблемні, лекції-візуалізації, 
бінарні (лекції-дискусії), лекції із 
заздалегідь запланованими 
помилками, лекції-прес-конференцїї, 
відео тощо). 

• підготовка та проведення 
практичних (семінарських), 
лабораторних занять за допомогою 
прогресивних освітніх практик, 
інструментів та технологій навчання. 

• розроблення завдань та проведення 
контролю знань студентів 

• підготовка звіту про проходження 
педагогічної практики 

Разом 

10 

90 

* Педагогічна практика є частиною Навчального плану підготовки 
аспірантів, затвердженого Вченою радою КНТЕУ та являє собою вид практичної 
діяльності здобувачів по здійсненню навчально-виховного процесу у вищій 
школі, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної 
діяльності студентів, науково-методичну роботу, здобуття вмінь і навиків 
практичної викладацької діяльності. 

В процесі проходження педагогічної практики аспіранти повинні оволодіти 
основами науково-методичної та навчально-методичної роботи: навиками 
структурування та психологічно грамотного перетворення наукових знань в 
навчальний матеріал, систематизації навчальних та виховних задач; методами та 
засобами складання задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового 
переказу предметного матеріалу, різноманітними освітніми технологіями. 



У ході відвідування занять викладачів відповідних дисциплін, аспіранти 
повинні ознайомитися з різними способами структурування і представлення 
навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності, 
особливостями професійної риторики, з різними способами та прийомами 
оцінювання навчальної діяльності у вищій школі. 

Цілі і завдання практики 
Педагогічна практика є важливим компонентом і складовою частиною 

освітнього процесу аспірантів. Даний вид практики виконує функції загально 
професійної підготовки в частині підготовки аспірантів до викладацької 
діяльності у ЗВО. 

Ціль педагогічної практики - знайомство аспірантів із принципами 
організації освітнього процесу у КНТЕУ, особливостями викладання дисциплін, 
що відповідають напрямкові і спрямованості підготовки аспіранта 
(спеціальності), оволодіння видами педагогічної діяльності у ЗВО, підготовка 
аспірантів до здійснення освітнього процесу у КНТЕУ. 

Завдання практики: 
закріплення теоретичних знань, умінь і навичок, отриманих аспірантами в 

процесі вивчення дисциплін спеціальності; 
оволодіння методикою підготовки і проведення різноманітних форм 

навчальної роботи; 
формування професійних педагогічних умінь і навичок; 
оволодіння методикою аналізу навчальних занять; 
формування уявлення про сучасні освітні інформаційні технології; 
прищеплювання навичок самоосвіти і самовдосконалення, сприяння 

активізації педагогічної діяльності аспірантів; 
закріплення навичок самостійної роботи в процесі підготовки до 

проведення практичних занять і ділових ігор зі студентами; 
становлення навичок педагогічної майстерності, уміння викласти матеріал 

у доступній і зрозумілій формі; 
залучення до проектування і реалізації основних освітніх програм нового 

покоління; 
знайомство з досвідом викладання дисциплін провідними викладачами 

КНТЕУ. 
Педагогічна практика є одним з компонентів підготовки аспірантів як 

дослідників, аналітиків і науково-педагогічних працівників. У результаті 
педагогічної практики аспірант повинен одержати додаткові знання, уміння і 
навички. 

У ході проходження практики аспірант повинен опанувати навички 
самостійної педагогічної діяльності в галузі на основі: 

- добору змісту і побудови занять у ЗВО з урахуванням закономірностей 
педагогіки і психології, сучасних вимог дидактики (науковість); 

- актуалізації і стимулювання творчого підходу аспірантів до проведення 
занять з опорою на розвиток студентів як суб'єктів освітнього процесу 



(креативність). 
Методична новизна педагогічної практики складається в передачі 

аспірантам нових педагогічних прийомів, що використовуються у ході 
викладання керівником практики, а також у поєднанні наукових інтересів 
аспіранта і спрямованості навчальної дисципліни, заняття по якій проводить 
аспірант у ході практики. 

Педагогічна практика організовується на основі реалізації принципів 
креативності і науковості: 

- креативність припускає актуалізацію і стимулювання творчого підходу 
аспірантів до підготовки і проведення різних видів навчальної роботи; 

- науковість передбачає добір змісту і побудови навчальних занять у вищих 
навчальних закладах з урахуванням закономірностей педагогічного процесу. 

Місце і час проведення педагогічної практики 
Проходження педагогічної практики передбачається для аспірантів на 

першому році навчання в межах вивчення дисципліни «Педагогіка вищої освіти» 
і становить 20 академічних годин, у тому числі: 10 годин навчально-методичної 
роботи (підготовка до занять, методична робота, відвідування та аналіз занять, 
відвідування консультацій); 10 годин - аудиторне навантаження (проведення 
лекцій, семінарів (практичних), лабораторних занять). 

Місце проходження практики, строки, її зміст та форма планується 
завідувачем кафедри та науковим керівником і відображається в Індивідуальному 
навчальному плані аспіранта на початку навчального семестру. 

Аспіранти мають право проходити педагогічну практику у відокремлених 
структурних підрозділах КНТЕУ (інститутах, коледжах, училищах), з наступним 
поданням щоденника практики та розгорнутої характеристики від 
відповідального куратора з місця проходження практики. 

У період практики аспіранти дотримуються усіх правил внутрішнього 
розпорядку і техніки безпеки, установлених на кафедрах стосовно до освітнього 
процесу. 

Структура і зміст практики. 
Педагогічна практика аспірантів передбачає такі види діяльності: 

ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу; 
вивчення досвіду викладання провідних викладачів КНТЕУ під час 

відвідування аудиторних занять з навчальних дисциплін; 
розроблення змісту навчальних занять, методична робота з дисциплін, що 

викладаються на кафедрі; 
самостійне проведення навчальних занять з дисципліни (семінарів, 

практичних занять у присутності викладача), що викладається на освітньому 
ступені «бакалавр» або «молодший бакалавр». 

У ході практики аспіранти виконують наступні види педагогічної діяльності: 
навчально-методичну, навчальну і організаційно-виховну. 

Програма практики містить у собі підготовчий, основний, заключний етапи. 
1. Організаційно-підготовчий етап. 



1.1. Підготовка індивідуального плану виконання програми практики, 
відповідно до завдання керівника практики. 

1.2. Знайомство з інформаційно-методичною базою практики. 
1.3. Комплексний аналіз нормативних документів, що визначають вимоги до 

підготовки й організації освітнього процесу. 
1.4. Визначення дисципліни і її модуля, за якими будуть проведені навчальні 

заняття, підготовлені дидактичні матеріали. 
2. Основний етап. 
2.1. Відвідування й аналіз занять провідних викладачів кафедри по різних 

навчальних дисциплінах. 
2.2. Проектування, конструювання й організація навчального процесу. 
2.3. Підготовка інформації, необхідної для розробки методичного 

забезпечення навчальної дисципліни (аналіз навчального плану напрямку, аналіз 
робочої програми дисципліни). 

2.4. Підготовка сценарію заняття і дидактичних матеріалів, необхідних для 
реалізації навчальних занять. 

2.5. Проведення занять і самоаналіз занять. 
2.5. Професійно-орієнтована робота. 
3. Заключний етап 
3.1. Підготовка та оформлення звіту з практики. 
3.2. Захист звіту за результатами практики. 

Зміст практики визначається індивідуальною програмою, що 
розробляється аспірантом і затверджується науковим керівником. Програма 
педагогічної практики для кожного аспіранта конкретизується і доповнюється в 
залежності від специфіки і характеру виконуваної роботи і відбивається в 
індивідуальному навчальному плані аспіранта. Програма повинна бути тісно 
пов'язана з можливістю наступної викладацької діяльності осіб, що закінчують 
аспірантуру, у тому числі і на кафедрі, що здійснює підготовку аспіранта, та 
темою дисертаційного дослідження. Разом з керівником аспірант визначає 
дисципліну і тему, за якою він повинен провести аудиторні заняття для студентів 
очного або заочного відділення. 

Керівництво і контроль за проходженням практики 
Загальне керівництво та контроль за проходженням практики аспіранта 

покладається на завідувача випускової кафедри, за якою закріплений даний 
аспірант. 

Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням плану практики 
аспіранта здійснюється його науковим керівником, який: 

забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів практики (в 
Індивідуальному навчальному план аспіранта вказуються дати проведення 
занять, академічна група, тема, вид занять); 
затверджує загальний план-графік проведення практики, його місце в 
системі індивідуального планування роботи аспіранта; 
визначає дисципліни, навчальні групи для проведення педагогічної практики 



на освітньому ступені «бакалавр» або «молодший бакалавр»; 
надає методичну допомогу в плануванні та організації навчально-
викладацької діяльності аспіранта; 
контролює роботу практиканта, відвідування занять та інші види його роботи 
зі студентами, вживає заходів щодо ліквідації недоліків в організації 
практики; 
готує відгук про проходження практики. 

Обов'язки керівника практики: 
разом з аспірантом формує індивідуальне завдання на практику; 
пояснює мету і завдання практики, її програму і форму звітності, основні 
вимоги до оформлення звіту; 
здійснює постановку задач по самостійній роботі аспірантів у період 
практики з видачею індивідуальних завдань, здійснює відповідну 
консультаційну допомогу; 
допомагає аспірантам із питань, пов'язаних із проходженням практики й 
оформленням звіту; 
визначає обсяг і характер навчальних доручень аспіранта; 
консультує з питань структури і змісту навчальних занять, і затверджує план 
заняття; 
консультує з питань підбору і підготовки методичного забезпечення. 
Завдання формується керівником практики, виходячи з цілей практики з 

урахуванням специфіки підготовки аспіранта за основною освітньо-науковою 
програмою. Завдання є підставою для підготовки індивідуального навчального 
плану аспіранта по виконанню програми практики. 

Обов'язки аспіранта. 
Протягом педагогічної практики аспірант зобов'язаний: 
ретельно дотримуватися встановлених термінів практики; 
виконувати програму практики відповідно до календарного плану; 
регулярно зустрічатися з керівником практики, повідомляти про поточну 
роботу і про результати роботи навчальної групи; 
у визначений термін підготувати і захистити звіт про педагогічну практику. 
Педагогічна практика вважається завершеною за умови виконання 

аспірантом усіх вимог програми практики. 
Підведення підсумків. Порядок оформлення звіту з педагогічної 

практики. 
За результатами проходження педагогічної практики аспірантом 

складається звіт (Додаток), що містить період проходження, загальний обсяг 
годин; сітку занять (дати проведення, академічна група, тема, вид занять); відгук 
наукового керівника про проходження практики, провідного викладача; відзиви 
членів кафедри щодо проведеного відкритого заняття; витяг з протоколу 
засідання відповідної кафедри про затвердження звіту. 

Звіт та протокол засідання відповідної кафедри про його затвердження 
подаються аспірантом до відділу аспірантури і докторантури до завершення 



другого року навчання. 
Зазначена документація зберігається в Особовій справі аспіранта і 

розглядається під час його атестації. 
Завідувач кафедри несе особисту відповідальність за недотримання 

вищезазначених вимог щодо організації і проходження педагогічної практики 
аспірантів. 
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Період проходження: день/місяць - день/місяць рік 
Загальний обсяг годин: 

План проходження практики 
Зміст роботи День Зміст роботи 

1 2 3 4 5 
Перший тиждень 
Складання індивідуального плану проходження практики 
Знайомство з організацією навчально-виховного процесу 
кафедри 
Відвідування аудиторних занять викладачів кафедри 
Розробка змісту навчальних занять та методична 
підготовка 
Самостійне проведення навчальних занять 
Другий тиждень 
Розробка змісту навчальних занять та методична 
підготовка 
Самостійне проведення навчальних занять 
Участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів 
Індивідуальна робота зі студентами 

Третій тиждень 
Підготовка звіту про педагогічну практику 

Стислий опис змісту педагогічної практики 
1. Знайомство з організацією навчально-виховного процесу. 
2. Вивчення досвіду викладання провідних викладачів університету та його 

відокремлених структурних підрозділів під час відвідування аудиторних занять з 
навчальних дисциплін. 

3. Розробка змісту навчальних занять, методична робота з дисципліни. 
4. Самостійне проведення навчальних занять з дисципліни (семінарів, 

практичних занять у присутності провідного викладача), самоаналіз. 

Проведені заняття 
Дата і час 

проведення 
Академічна 

група 
Тема заняття Вид занять 



5. Участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів. 
6. Індивідуальна робота зі студентами. 

Дата Підпис 
Додаток 

В І Д Г У К 1 

про проходження практики 

аспірантом_ 
П.І.П. аспіранта 

спеціальність 

рік навчання _ _ _ 

кафедра 
« » 

Керівник практики 

1 Заповнюється науковим керівником чи керівником практики 

/П.І .П./ 


