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ВСТУП 
 

Програма нормативної  навчальної дисципліни „Педагогічна практика” 

складена відповідно до вимог освітньо-наукової програми підготовки 

доктора філософії з галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за 

спеціальністю 073 «Менеджмент», Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016р. 

«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» та Положення про педагогічну практику аспірантів Львівського 

національного університету імені Івана Франка від 30.05.2018р. 

Педагогічна практика є складовою частиною навчання в аспірантурі 

для професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності докторів 

філософії у вищій школі та отримання практичних вмінь, навиків і досвіду. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є практична педагогічна 

діяльність як викладача, адаптація до освітнього середовища вищого 

навчального закладу. 

Місце дисципліни у структурі курсу: аспіранти вивчають дану 

дисципліну на третьому році навчання. 

 
 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

1.1. Метою викладання нормативної навчальної дисципліни „Педагогічна 

практика” є вдосконалення знань та формування в аспірантів системи умінь і 

навиків самоорганізації науково-педагогічної діяльності, набуття 

педагогічного досвіду організації освітньо-виховного процесу, навчально-

методичної роботи у вищому навчальному закладі. 

1.2. Основними завданнями викладання дисципліни „Педагогічна практика” 

є теоретична та практична підготовка аспірантів з питань:  

 Відвідування й аналізу навчальних занять, проведених викладачами у 

закладі вищої освіти. 



 Визначення концептуальних засад організації педагогічної діяльності у 

вищій школі. 

 Ознайомлення з робочою програмою, змістом навчального курсу (за 

фахом). 

 Планування структури, розроблення методики й здійснення підготовки до 

проведення лекційних, семінарських, практичних, лабораторних занять. 

 Підготовка навчально-методичного забезпечення освітнього процесу у 

вищій школі. 

 Написання конспектів навчальних занять. 

 Налагодження контакту й організація педагогічної взаємодії зі студентами. 

 Проведення різних за формою навчальних занять. 

 Здійснення аналізу проведених колегами та самостійно організованих 

навчальних занять; 

 Організація самостійної роботи студентів. 

 Впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій та 

авторських методик. 

 Вироблення індивідуального стилю організації педагогічної взаємодії та 

навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

 Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне прийняття рішень щодо 

вирішення проблем. 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранти повинні 

оволодіти такими науково-педагогічними компетентностями: 

 Предметними, що є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю; 

 Передовими концептуальними та методологічними знаннями у галузі 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних 

галузей; 

 Розробкою та реалізацією проектів, включаючи власні дослідження, які 

дають можливість переосмислити наявні та створити нові цілісні знання 



розвя’зувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші 

завдання; 

 Критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей; 

 Спілкування у діалоговому режтмі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю у певній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

Знаннями: 

 Особливості організації роботи кафедри менеджменту (плани роботи, 

документацію, тематику науково-методичних семінарів, матеріальну 

базу тощо); 

 Зміст навчальних програм, календарно-тематичних планів окремих 

фахових дисциплін, напрямів науково-дослідної роботи кафедри; 

 Особливості підручникової бази, стан забезпечення студентів навчально-

методичною літературою; 

 Стан обладнання та оформлення навчальних кабінетів, лабораторій, 

аудиторій; 

 Особливості організації і проведення засідань кафедри, науково-

методичних семінарів; 

 Особливості методики проведення лекційних, лабораторних, практичних 

занять. 

Вміннями: 

 Вміти аналізувати робочі на навчальні програми фахових дисциплін, 

самостійно планувати структуру навчальних занять та розробляти 

методику їхнього проведення, здійснювати підготовку навчальних 

занять, організовувати навчально-виховний процес як взаємодію 

викладач-студент, оцінювати результати навчання відповідно до 

поставлених цілей, аналізувати проблемні ситуації, ухвалювати рішення 

щодо їхнього вирішення. 

 Критично аналізувати проведені заняття за визначеними критеріями, 

оцінювати власні педагогічні дії та дії студентів на кожному етапі 

процесу навчання відповідно до поставленої мети, робити висновки та 



самостійно ухвалювати рішення щодо вдосконалення кожного етапу 

заняття, застосовувати методи об’єктивної діагностики знань студентів. 

 Організовувати діалогічне спілкування зі студентами, застосовувати 

доцільні добудови для встановлення контакту з ними, стимулювати до 

активної роботи на заняттях, конструктивно спілкуватись з викладачами 

під час аналізу проведених навчальних занять. 

 Оволодіти методикою проведення лекційних, семінарських, 

практичних і лабораторних занять; новітніми педагогічними 

технологіями, активними та інтерактивними методами навчання, 

високою педагогічною культурою та професіоналізмом. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 120 годин / 4 кредити 

ECTS. 

     

 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ТА ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Організація навчально-методичної роботи (пасивна 

складова практики) 

1. Складання індивідуального календарного плану проходження 

практики. 

2. Ознайомлення з нормативними документами, які регламентують 

освітній процес у закладах вищої освіти, кафедри та науково-

педагогічних працівників. Вивчення концептуальних засад організації 

науково-педагогічної діяльності у вищій школі. 

3. Ознайомлення із навчально-методичним забезпеченням (програмами, 

робочими навчальнми програмами, семестровими планами, 

модульними комплексами, тематиками контрольних, самостійних, 



курсових та інших індивідуальних робіт, передбачених начальним 

планом) та змістом навчальних дисциплін за фахом.  

4. Планування структури, розроблення методики і здійснення підготовки 

до проведення лекційних, семінарських, практичних і лабораторних 

занять. Підготовка планів-конспектів занять (обсяг лекції складає 10-15 

сторінок тексту, методичних розробок – 3-5 сторінок). 

5. Відвідування аудиторних занять та консультацій, які проводять 

провідні викладачі кафедри, а також занять інших практикантів з 

метою вивчення методичного досвіду, оволодіння методикою 

підготовки до занять і методикою викладання навчального матеріалу. 

 

Змістовний модуль 2. Організація освітньо-виховного процесу в 

аудиторії (ак тивна складова практики). 

 

1. Проведення різних за формою навчальних занять: лекцій, практичних, 

семінарських, лабораторних, а також консультацій. Налагодження 

контакту та організація педагогічної взаємодії зі студентами. 

2. Впровадження у навчальний процес інноваційних освітніх технологій 

та авторських методик, використання сучасних технічних засобів 

організації навчального процесу. Організація і контроль самостійної 

роботи студентів. 

3. Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне ухвалення рішень щодо 

вирішення проблем. Участь в оцінюванні якості різних видів робіт 

студентів, передбачених навчальним планом. 

4. Підготовка, оформлення та захист індивідуального звіту й інших 

документів про проходження педагогічної практики. 
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4. ФОРМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ УСПІШНОСТІ 

НАВЧАННЯ 

 

Формою підсумкового контролю з навчальної дисципліни „Педагогічна 

практика” є семестровий залік, який передбачає оцінення теоретико-

методичної і практичної підготовки аспіранта з питань ведення науково-

педагогічної діяльності та організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі. Підведення підсумків педагогічної практики 

здійснюється на засіданні кафедри перед членами комісії і у присутності 

завідувача кафедри. 

 

 

5. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ 

 

До засобів діагностики знань, вмінь і навиків аспірантів з навчальної 

дисципліни „Педагогічна практика” належать: перелік теоретичних положень 

щодо самоорганізації науково-педагогічної діяльності та організації 

навчального процесу у вищих навчальних закладах, завдання для 

індивідуальних робіт та самостійної роботи, які наведено у робочій програмі 

навчальної дисципліни. 

 
 

 
Автор:   __________________             доц. Жук О.П. 


