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ВСТУП 

1. Мета дисципліни – Метою асистентської педагогічної практики є ововолодіння 
аспірантами сучасними методами, формами та засобами навчання, формування в 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 викладання дисциплін культурологічної сфери. В результаті проходження 
педагогічної практики у аспірантів бути сформовані конструктивні, організаторські, 
комунікативні й дослідницькі вміння викладача університету, необхідні для 
забезпечення в дисциплінах культурологічної сфери провідних аспектів педагогічної 
діяльності: навчальної, методичної, виховної дослідницької роботи . 

2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати основні культурологічні 
теорії;  основи законодавства України у сфері культури. 
2. Вміти збирати та інтерпретувати інформацію щодо феноменів та явищ культури, 
культурних процесів та подій; застосовувати основні терміни, категорії и класифікації 
культурології в аналізі соціально-культурних явищ та процесів. 
3. Володіти елементарними навичками наукового дослідження та управління 
інформацією; використання іншомовних фахових культурологічних інформаційних 
джерел.` 

4.Анотація навчальної дисципліни: У програмі асистентської педагогічної 
практики аспірантів висвітлюються організаційно-методичні засади їх практичної 
професійної підготовки. Подано необхідні матеріали для навчально-методичного 
забезпечення практики аспірантів з метою опанування ними знаннями, вміннями та 
навичками педагогічної діяльності та їх аплікації до сфери культурології. Метою 
асистентської педагогічної практики аспірантів є оволодіння аспірантами 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 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 керівник від кафедри (як правило, 
науковий керівник аспіранта). 

4. Завдання (навчальні цілі) – формування та розвиток професійно-педагогічних 
навичок та умінь викладача вищої школи; формування у аспірантів навичок та умінь 
проведення науково-дослідницької роботи з психолого-педагогічних та методичних 
проблем, їх адаптація до сфери культурології; створення умов для професійної адаптації 
аспірантів, залучення їх до активної діяльності як викладачів та кураторів академічних 
груп; розвиток у аспірантів практичних умінь здійснювати виховну роботу студентської 
молоді;оволодіння аспірантами комунікативними вміннями, необхідними для 
спілкування зі студентами та викладачами; вироблення у них навичок самостійності у 
підготовці та проведенні різних форм навчально-виховної роботи зі студентами та 
особистої відповідальності за якість та ефективність цієї роботи; вироблення творчого, 
дослідницького підходу до педагогічної діяльності викладачів вищої школи; 



ознайомлення з організацією освітнього процесу у вищому навчальному закладі;  
спостереження за освітнім процесом та аналіз його організації в сфері культурних 
досліджень; визначення та реалізація конкретних цілей та завдань освітнього процесу з 
урахуванням ступеню навчання; здійснення поточного та перспективного планування 
навчальної роботи й організація виконання накресленого плану; 
Вибір та використання ефективних прийомів і методів навчання та контролю за 
пізнавальною діяльністю студентів; аналіз та узагальнення передового досвіду 
викладання;закріплення та практичне застосування теоретичних знань, оволодіння 
сучасними методами та прийомами організації і забезпечення освітнього процесу у ВНЗ; 
аналіз робочих програм навчальних дисциплін з культурології, вироблення 
рекомендацій щодо їх удосконалення; формування професійно значущих якостей, 
професійних умінь та навичок управління навчальною діяльністю студентів; набуття 
умінь самоаналізу педагогічної майстерності. 
Формування інтегральної компетентності: здатність розв’язувати комплексні 
проблеми в галузі професійної та/або дослідницької діяльності, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної 
практики; загальних компетентностей: здатність до пошуку, обробки та аналізу 
інформації з різних джерел; фахової компетентності: здатність до викладацької 
діяльності в умовах формальної та неформальної освіти. 
5. Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація 
4. автономність та відповідальність) 

Методи 
викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання 

Відсоток у 
підсумкові
й оцінці з 
дисциплін
и 

К
Код 

Результат навчання 

 Знати:    
1

1.1 
основні поняття і категорії 
педагогіки та методики 
викладання у вищих навчальних 
закладах; сучасні підходи до 
формування у студентів 
професійної компетентності; 
основні організаційні форми 
реалізації освітнього процесу у 
вищих навчальних закладах; 
основні принципи, методи, види 
навчання у ЗВО, інноваційні 
освітні технології навчання у ЗВО. 

науково-дослідна 

діяльність, 

методична 

діяльність 

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
самостійна 
робота 

10 

1
1.2 

форми, види і способи контролю й 
оцінювання рівня сформованості 
професійних компетентностей у 
сфері культурології; 

науково-

дослідна діяльність, 

методична 

діяльність 

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
проведення 
аудиторних 
занять, 
самостійна 
робота 

10 

1
1.3 

вимоги до підготовки 
документального супроводу 
викладання у ВНЗ; основи 

науково-

дослідна діяльність, 
Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 

10 



планування освітнього процесу у 
вищому навчальному закладі; 
завдання і функції науково-
педагогічного працівника; 

методична 

діяльність 
практики, 
самостійна 
робота 

1
1.4 

основні положення законодавства 
України в галузі вищої освіти, 
програмних документів, які 
стосуються навчання студентів та 
викладання у ВНЗ 

науково-дослідна 

діяльність, 

методична 

діяльність 

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
самостійна 
робота 

10 

 Вміти:    
2

2.1 
визначати й аналізувати цілі, 
зміст, принципи, методи і 
прийоми навчання; аналізувати, 
обирати й ефективно 
використовувати навчально-
методичні комплекси для 
студентів ЗВО; планувати й 
реалізовувати різні форми 
організації освітнього процесу у 
вищому навчальному закладі;  
відбирати, структурувати зміст 
навчального матеріалу для 
проведення різних видів 
навчальних занять; 

навчальна 

діяльність аспіранта, 

методична 

діяльність 

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
проведення 
аудиторних 
занять, 
самостійна 
робота 

10 

2
2.2 

контролювати й оцінювати рівень 
сформованості всіх складників 
професійної компетентності у 
сфері культурології; планувати 
(проектувати)вивчення 
навчальних дисциплін з 
урахуванням логіки культурних 
досліджень; 

навчальна 

діяльність аспіранта, 

методична 

діяльність 

проведення 
аудиторних 
занять, 
самостійна 
робота 

10 

2
2.3 

працювати з навчальною, 
науковою, методичною 
літературою; підвищувати 
професійні вміння, вивчати 
передовий педагогічний досвід; 

методична 

діяльність, науково-

дослідна діяльність 

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
самостійна 
робота 

10 

1
2.4 

використовувати знання про 
індивідуально-вікові особливості 
молоді при проведенні занять; 
застосовувати інноваційні методи, 
прийоми та засоби навчання і 
виховання студентів 

навчальна 

діяльність аспіранта, 

науково-дослідна 

діяльність,  

діяльність аспіранта 

як куратора 

академічної групи 

проведення 
аудиторних 
занять, 
самостійна 
робота 

10 

 комунікація:    
3

3.1 
Здійснювати та організовувати 
педагогічну комунікацію з 

навчальна 

діяльність, 

діяльність аспіранта 

проведення та 
відвідування 

 



урахуванням специфіки сфери 
культурології 

як куратора 

академічної групи 
аудиторних 
занять 

 автономність та 
відповідальність: 

   

4
4.1 

самостійно шукати та критично 
опрацьовувати літературу із 
культурних досліджень 
досліджень (зокрема іноземною 
мовою), вільно володіти методами 
її педагогічного викладання, 
аналізу та синтезу наукової 
інформації 

методична 

діяльність, науково-

дослідна діяльність,   

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
проведення 
аудиторних 
занять, 
самостійна 
робота 

 

4
4.2 

вирішувати самостійно 
комплексні завдання, пов’язанні із 
освітнім процесом у сфері 
культурних досліджень  

навчальна 

діяльність аспіранта, 

науково-дослідна 

діяльність 

Звіт та план з  
аспірантської 
педагогічної 
практики, 
проведення 
аудиторних 
занять 

 

   
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  
               Результати навчання дисципліни  

 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 
1

.2
 

1
.3

 
1

.4
 

2
.1

 
2

.2
 

2
.3

 
2

.4
 

3
.1

 
4

.1
 

4
.2

 

ПРН 3 практично застосовувати іноземну мову у 

науковій роботі, науково-педагогічній та інноваційній 

діяльності та написання іноземною мовою власних наукових 

творів різного змісту та обсягу (наукова стаття, автореферат, 

тези конференції, наукова доповідь, запит на науковий грант, 

договір про співпрацю, звіт з наукової роботи, дисертація 

тощо) 

 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

+
+ 

    + +
+ 

+ 

ПРН 4 адмініструвати та використовувати інтернет-

технології та інші типи комунікацій для організації та 

забезпечення наукової, педагогічної та інноваційної 

діяльності в культуротворчому процесі. 

    =
+ 

 

+
+ 

=
+ 

 

+
+ 

=
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= 
 

+
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7. Схема формування оцінки: 

 
7.1 Форми оцінювання здобувачів: 
      Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Засобами діагностики 
успішності навчання є аналіз результатів навчальної і методичної роботи здобувачів. 
 Навчальна діяльність здобувача-практиканта передбачає: планування власної 
викладацької діяльності, підготовку до проведення семінарських, практичних занять зі 



студентами; проведення різних видів навчальних занять (семінарських, практичних,) з 
дисциплін зі студентами; перевірку письмових робіт студентів; участь (разом з 
лектором) у проведенні заліків та іспитів для студентів відповідної спеціальності; 
відвідування лекцій і семінарських занять викладачів; відвідування навчальних занять 
колег-практикантів; участь в аналізі відвіданих занять; проведення консультацій для 
студентів, тощо.  
Методична діяльність здобувача-практиканта передбачає: підготовку навчально-
методичного забезпечення проведення занять з дисциплін у галузі релігієзнавства; 
розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів; підготовку навчально-
методичного забезпечення проведення модульних контрольних робіт; участь у 
засіданнях кафедри, у роботі методологічних семінарів кафедри, тощо.  
Звіт з асистентської педагогічної практики передбачає: оформлення звітної 
документації. 
 Оцінювання результатів практичної підготовки здійснюється за 100-бальною шкалою:  
1. Навчальна діяльність здобувача: – до 45 балів;  
2. Методична діяльність здобувача: – до 25 балів, 
3. Діяльність аспіранта як куратора академічної групи: – до 20 балів, 
4 Науково-дослідна    діяльність аспіранта– до 10 балів.  
За результатами практики здобувачам виставляються оцінки. Оцінка виставляється 
окремо за кожен вид роботи, а саме: 
 • за навчальну роботу 0-45 балів (якість проведених здобувачем занять; кількість 
відвіданих ним занять викладачів та своїх колег-практикантів, участь в їх аналізі), з них 
10-27 бали – керівник практики, 7 -18 балів – під час заліку; 
 • за методичну роботу 0-45 балів (якість зданого плану-конспекту одного заняття, 
рівень і якість виступу на науково-методичному семінарі), з них 10- 27 балів – керівник 
практики, 7-18 балів – під час заліку.  
• при оцінюванні роботи здобувачів-практикантів береться до уваги культура 
оформлення звітної документації: 0-10 балів, з них 2-6 балів – керівник практики, 1-4 
балів – під час заліку.  
Загальна оцінка виставляється як сума балів з навчальної та методичної роботи 
здобувача-практиканта, а також оформлення звіту практики. 
 Підсумкове оцінювання проводиться у формі диференційованого заліку. Максимальна 
кількість балів, які можуть бути отримані здобувачем, 40 балів за 100 бальною шкалою. 
Форма проведення – усна, захист перед комісією з членів кафедри. На основі оцінки 
захисту звіту про практику й аналізу звітної документації комісія з членів кафедри 
виставляє оцінку в межах 0-40 балів. Рішення комісії ухвалюється висновком кафедри. 
 
7.2. Організація оцінювання: 
 Здобувач може бути недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо під час 
практичної підготовки він: 1) не досяг мінімального порогового рівня оцінки (60%) тих 
результатів навчання, які не можуть бути оцінені під час підсумкового контролю; 2) 
набрав кількість балів, недостатню для отримання позитивної оцінки навіть у випадку 
досягнення ним на підсумковому контролі максимально можливого результату.  
Керівник практики на основі аналізу проведених здобувачем навчальних занять, 
перевірки й оцінки звітної документації виставляє оцінку від 0 до 60 балів (у тому числі: 
за навчальну роботу –до 27 балів, за методичну – до 27 балів, за звіт – до 6 балів).  
Під час заліку комісія на основі оцінки захисту звіту про практику, аналізу звітної 
документації виставляє оцінку в межах 0-40 балів. 
Підсумкова оцінка виставляється як сума балів, запропонована керівником практики та 
оцінки за захист практики. 
7.3.Шкала відповідності оцінок: 



 
Відмінно / Excellent 90-100 
Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 
Незадовільно / Fail 0-59 
Зараховано / Passed 60-100 
Не зараховано / Fail 0-59 



СТРУКТУРА  асистентської практики 

ТЕМАТИЧНИЙ  ПЛАН  ЗАНЯТЬ 

№ 
п/п 

Назва  лекції 
Кількість годин 

В-ня 
лекцій 

Семінари  
Самостійн
а робота 

Частина 1. Змістовий модуль 1. Навчальна діяльність аспіранта 112 год 

1 планування власної викладацької діяльності   20 
2 підготовка до занять   30 

3 
перевірка письмових робіт студентів;-
проведення консультацій для студентів; 

  10 

4 
проведення психолого-педагогічного 
аналізу відвіданих занять 

  2 

5 
Проведення аудиторних занять  у 
закріплених групах 

 50  

Змістовий модуль 2. Методична діяльність аспіранта практиканта 70 год 

5 

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

  4 

6 

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) в межах плану педагогічної діяльності; 

  30 

7 
відвідування та аналіз занять викладачів 
кафедри 

10   

8 
ознайомлення з кредитно-модульною 
організацією курсу, що доручено викладати;  

  2 

9 

ознайомлення зі змістом освітньої 
специфіки культурологічних дисциплін 
(навчальні програми з дисциплін та робочі 
програми з навчальних дисциплін, 
підручники, посібники, методичні 
рекомендації) 

  4 

10 
участь у роботі методологічних 
обговореннях педагогічного процесу на 
засіданнях кафедри 

  26 

11 виготовлення дидактичного матеріалу   4 
Змістовий модуль 3. Діяльність аспіранта як куратора академічної групи 52 год 

12 

ознайомлення зі змістом освіти сфери 
культурології та її виховними настановами 
куратора академічної групи 
 

  4 

13 
комунікація зі студентами підчас 
кураторської роботи 

  10 

14 відвідання та аналіз виховних та наукових, 
громадських заходів, що проводить кафедра 

  38 



Змістовий    модуль    4.Науково-дослідна    діяльність аспіранта 56 год 

16 
виконання індивідуальних дослідницьких 
психолого-педагогічних завдань протягом 
педпрактики 

  8 

17 складання відповідного звіту    48 

 ВСЬОГО 10 90 200 

Загальний обсяг 300  год., в тому числі: 

Відвідування лекцій – 10 год. 
Семінари   – 50 год. 
Самостійна робота  - 200 год. 
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