


2 



3 

 1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(Витяг з програми навчальної дисципліни  

„Педагогічна практика”) 

 
Характеристика НД 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 
очна ФН заочна ФН 

Кількість кредитів – 4 Нормативна 

Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 3-й 3-й 

Загальна кількість годин – 120 

Спеціальність  

073 «Менеджмент» 

 

Семестр 

6-й 6-й 

Самостійна робота 

120 год. 120 год. 

ІНДЗ:  

Звіт Звіт 

аудиторних – 50 

самостійної навчально-

методичної роботи – 70 

Освітньо-науковий рівень: 

„доктор філософії PhD” 

Вид контролю:  

Залік  

 

 

2. 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. 
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 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; 
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 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. 
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 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. 
 

3. ПРОГРАМА 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 
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методичного досвіду, оволодіння методикою підготовки до занять і 

методикою викладання навчального матеріалу. 

 

Змістовний модуль 2. Організація освітньо-виховного процесу в аудиторії 

(активна 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. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
Кількість годин  Назви змістовних модулів і тем 

Очна і заочна форма 

Змістовний модуль 1. Організація навчально-методичної роботи (пасивна 
складова практики)  
Складання індивідуального календарного плану 
проходження практики. 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. 

5 

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.  

15 

Планування структури, розроблення методики і 
здійснення підготовки до проведення лекційних, 
семінарських, практичних і лабораторних занять. 
Підготовка планів-конспектів занять. 

40 

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 

10 

1. 

Разом за змістовний модуль 1 70 

Змістовний модуль 2. Організація освітньо-виховного процесу в аудиторії (активна 
складова практики) 
Проведення різних за формою навчальних занять: лекцій, 
практичних, семінарських, лабораторних, а також 
консультацій. Налагодження контакту та організація 
педагогічної взаємодії зі студентами 

35 

Впровадження у навчальний процес інноваційних 
освітніх технологій та авторських методик, використання 
сучасних технічних засобів організації навчального 
процесу. Організація і контроль самостійної роботи 
студентів 

5 

Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне ухвалення 
рішень щодо вирішення проблем. Участь в оцінюванні 
якості різних видів робіт студентів, передбачених 
навчальним планом. 

5 

Підготовка, оформлення та захист індивідуального звіту 
й інших документів про проходження педагогічної 
практики. 

5 

2. 

Разом за змістовний модуль 2 50 

Всього на дисципліну: 120 
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7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

  

Назва роботи Кількість годин 

Складання індивідуального календарного плану 
проходження практики. 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. 

5 

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.  

15 

Планування структури, розроблення методики і 
здійснення підготовки до проведення лекційних, 
семінарських, практичних і лабораторних занять. 
Підготовка планів-конспектів занять. 

40 

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 

10 

Разом: 1 70 

 

 

8. АУДИТОРНА РОБОТА 
Назва роботи Кількість годин 

Проведення різних за формою навчальних занять: лекцій, 
практичних, семінарських, лабораторних, а також 
консультацій. Налагодження контакту та організація 
педагогічної взаємодії зі студентами 

35 

Впровадження у навчальний процес інноваційних 
освітніх технологій та авторських методик, використання 
сучасних технічних засобів організації навчального 
процесу. Організація і контроль самостійної роботи 
студентів 

5 

Аналіз педагогічних ситуацій та самостійне ухвалення 
рішень щодо вирішення проблем. Участь в оцінюванні 
якості різних видів робіт студентів, передбачених 
навчальним планом. 

5 

Підготовка, оформлення та захист індивідуального звіту 
й інших документів про проходження педагогічної 
практики. 

5 

Разом за змістовний модуль 2 50 
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8. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

 Головні документи педагогічної практики визначають зміст навчального 

процесу на різних етапах проходження практики, основні вимоги до аспірантів-

практиків та вміщують форми контролю за їх виконанням. До документів 

педагогічної практики відносяться: 

 Протокол засідання кафедри; 

 Індивідуальні звіти аспірантів про проходження практики. 

 Індивідуальні звіти аспірантів-практикантів є основним звітним 

документом практиканта. На основі усного звіту та письмового індивідуального 

звіту на засіданні кафедри затверджується загальна оцінка практики. 

Індивідуальний звіт містить: 

 щоденник, який фіксує усі форми щоденної роботи під час практики; 

 тексти лекцій, які прочитав практикант, із рецензією керівника практики; 

 методичні роробки відповідних практичних занять; 

 Звіт щодо виконання індивідуального плану роботи практиканта; 

 рецензії на заняття практикантів, які відвідав аспірант; 

 відгук наукового керівника про навчально-методичну роботу аспіранта; 

 рекомендації про вдосконалення практики. 

 У відділ аспірантури і докторантури аспірант подає на наступний день 

після захисту практики загальний звіт про проходження практики та заліковий 

лист результатів педагогічної практики, зразки яких є у додатках до Положення 

про педагогічну практику аспірантів Львівського національного університету 

імені Івана Франка від 30 травня 2018 р. 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Підчас вивчення студентами навчальної дисципліни „Педагогічна 

практика” застосовують такі методи навчання:  

- Наочні: презентації до лекцій, роздаткові матеріали, плани-

конспекти лекцій та пракичних занять, відеоматеріали навчального 

характеру.  

- Практичні: практичні ситуації налагодження педагогічної взаємодії 

із студентами, завдання для ухвалення педагогічних, 

організаційних, навчально-виховних рішень, завдання для 

підготовки індивідуального звіту про проходження практики. 

 

 

10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

У процесі вивчення дисципліни „Педагогічна практика” 

використовуються методи поточного та підсумкового контролю.  

Поточний контроль здійснюється керівником практики протягом 

проходження аспірантами педагогічної практики шляхом оцінки їх 

систематичної роботи, залікових навчальних занять. 

Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження ппрактики 

шляхом оцінювання цілісної системної педагогічної діяльності практиканта 

протягом конкретного періоду. Кінцевим результатом науково-педагогічної 

практики є захист її результатів пеед комісією у формі звітного засідання 

кафедри. Під час захисту практики враховується правильність, вичерпність і 

переконливість відповідей аспіранта, якість оформлення звіту. 

Результати педагогічної практики керівник практики заносить до 

заліково-екзаменаційної відомості. Диференційованій оцінці з боку керівника 

практики підлягають усі завдання, які виконує практикант. Лекції і практичні 

заняття оцінюються як за змістом, так і за дотриманням методики викладання. 
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Оцінки заносяться у щоденник практики. Кінцева узагальнена оцінка 

затверджується базовою кафедрою. Вона повинна враховувати рівень 

виконання завдань практики та зміст наданих документів. 

 

 

11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЩО ПРИСВОЮЄТЬСЯ АСПІРАНТАМ 

 

Оцінювання знань та вмінь аспірантів за результатами прохлдження 

педагогічної практики відбувається за 100 бальною шкалою та передбачає 

врахування таких складових: 

1. Поточної успішності згідно плану-графіку проходження практики. 

2. Підсумкової успішності  підготовка та захист індивідуального звіту. 

 

Розподіл балів, які отримують аспіранти за різні етапи та види робіт  

під час проходження педагогічної практики  

№ п/п Вид роботи Кількість балів 
(максимальна) 

1. Проведення  аудиторних навчальних занять 50 

2. Підготовка конспекту лекцій (семінарських занять) та 

матеріалів до них 

20 

3. Підготовка методичних вказівок до виконання 

індивідуальних робіт студентами та самостійної роботи 

10 

4. Відгук керівника практики та рецензії на відвудувані 

аудиторні заняття 

10 

5 Підготовка індивідуального звіту про проходження 

практики та його захист  

10 

 Всього: 100 

 

Оцінювання знань аспірантів здійснюється за 100-бальною шкалою 

(університету, національною та ECTS):  
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Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 
Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 
Задовільно  

0-50 FX Не достатньо Незадовільно 

 

 

12. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

До системи методичного забезпечення нормативної дисципліни 

„Педагогічна практика” належать:  Положення про педагогічну практику 

аспірантів Львівського національного університету імені Івана Франка, 

затверджене Вченою радою Університету 30.05.2018р., протокол № 49/5, 

програма курсу та робоча навчальна програма дисципліни. 
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