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ВСТУП 

Робоча програма асистентської педагогічної практики складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки докторів філософії з філософії. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є теорія і практика навчально-виховної роботи у ЗВО. 

Міждисциплінарні зв’язки ґрунтуються на знаннях принципів пізнання філософського рівня 

методології та загальнонаукового рівня методології, що використовуються в дисциплінах 

професійної та практичної підготовки. 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.  

1.Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого, конкурентноспроможного 
фахівця, здатного до педагогічної роботи в ЗВО, забезпечення формування 
професійних навичок і вмінь для вирішення конкретних навчально-методичних 
завдань та успішного викладання філософських дисциплін, формування потреби 
постійного професійного самовдосконалення. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати концептуально-

теоретичні та історико-філософські основи філософських дисциплін, форми, 
методи і методику їх викладання в ЗВО, інноваційні освітні технології 
навчання у ЗВО; основні організаційні форми реалізації та основи планування 
освітнього процесу в ЗВО, основні положення законодавства в сфері вищої 
освіти; програмні документи, що які стосуються навчання студентів у ЗВО; 
завдання і функції науково-педагогічного працівника. 

2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати 
науково-методичну інформацію; відбирати і структурувати зміст навчального 
матеріалу для лекційних, семінарських, практичних заніть зі студентами; 
ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за допомогою обраних 
теоретичних і практичних підходів, методів; готувати і проводити різні види 
навчальних занять з філософських дисциплін.  

3. Володіти елементарними навичками науково-методичної роботи, 
застосування як традиційних, так і інноваційних методів і технологій 
навчання; підвищувати професійні вміння; здійснення різних видів 
аналітичної роботи, управління інформацією для підготовки до педагогічної 
діяльності; використання інформаційних джерел та комунікації в 
професійному середовищі.   

3.Анотація навчальної дисципліни: асистентська педагогічна практика належить до 

переліку обов’язкових компонентів програми підготовки доктора філософії з філософії і 

складається з двох модулів: навчальна (5 кредитів, 150 годин) та методична (5 кредитів, 150 

годин) діяльність аспіранта-практиканта. Зміст асистентської педагогічної практики 

відображає сучасну парадигму освітньої діяльності викладача вищої школи і передбачає 

широке застосування проблемно-пошукових і дослідницьких стратегій при організації 

освітнього процесу. 

4.Завдання (навчальні цілі) – спрямовані на формування інтегральної 
компетентності: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері філософії, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та вдосконалення 
професійної практики; загальних і фахових компетентностей: здатність генерувати нові 

ідеї (креативність), вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність здійснювати науково-

педагогічну діяльність у вищій освіті, володіти сучасними методиками викладання.   



Основними завданнями є:  формування та розвиток професійно-педагогічних навичок та 

умінь викладача вищої школи; оволодіння аспірантами комунікативними вміннями, 

необхідними для спілкування зі студентами та викладачами; вироблення у майбутніх 

викладачів навичок самостійності у підготовці та проведенні різних форм навчально-

виховної роботи зі студентами та особистої відповідальності за якість та ефективність цієї 

роботи;  ознайомлення з організацією освітнього процесу у вищому навчальному закладі;  

спостереження за освітнім процесом та аналіз його організації;  визначення та реалізація 

конкретних цілей та завдань освітнього процесу з урахуванням ступеню навчання;  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 

дисциплін, вироблення рекомендацій щодо їх удосконалення;  набуття умінь самоаналізу 

педагогічної майстерності. 

5.Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

( 1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;  

4) автономність і відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Мати передові концептуальні та 

методологічні знання з 

філософії і на межі предметних 

галузей, основні поняття і 

категорії педагогіки та 

методики викладання у вищих 

навчальних закладах, основні 

організаційні форми реалізації 

освітнього процесу у ЗВО. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота 

Навчально- 

методична 

діяльність, 

педагогічне 

спостереження, 

аналіз проведених 

занять, підготовка 

звітної 

документації 

30 

1

1.2 

Знати принципи та 

концептуальні ідеї методики 

викладання філософських 

дисциплін. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота  

Так само  

1

1.3 

Сучасні підходи до формування 

у студентів професійної 

компетентності. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота  

Так само  

 Вміти:    

2

2.1 

Визначати й аналізувати цілі, 

зміст, принципи, методи і 

прийоми навчання; • 

аналізувати, обирати й 

ефективно використовувати 

навчальнометодичні комплекси 

для студентів вищих 

навчальних закладів. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само 30 

2

2.2 

З нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

Так само  



методологічну базу педагогічної 

діяльності. 

робота 

2

2.3 

 Планувати й реалізовувати 

різні форми організації 

освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само  

1

2.4 

Відбирати, структурувати зміст 

навчального матеріалу для 

проведення різних видів 

навчальних занять. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само  

1

2.5 

Застосовувати інноваційні 

методи, прийоми та засоби 

навчання і виховання студентів. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само  

 Комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до 

комунікації у фаховій спільноті. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само 20 

3

3.2 

Здатність до використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Практичні заняття, 

самостійна робота 

Так само  

2

3.3 

Використовувати результати 

наукових досліджень інших 

галузей науки для досягнення 

цілей власного науково-

педагогічного проекту. 

Самостійна робота  Так само  

3

3.4 

Здатність вести полеміку 

стосовно питань проведення 

занять з філософії у різних 

форматах. 

Практичні заняття Так само  

 Автономність і відпові-

дальність: 

   

4

4.1 

Приймати самостійні рішення 

щодо вибору методів та форм 

педагогічної діяльності в галузі 

філософії. 

Самостійна робота Так само 20 

4

4.2 

Продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням етичних цінностей 

сучасної світової культури 

(екологічних, моральних, 

правових,  релігійних та ін.). 

Самостійна робота Так само  

4

4.3 

Демонструвати академічну 

доброчесність і 

відповідальність. 

Самостійна робота Так само  

   
 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 



               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

 

1.Знати теоретичні основи філософської науки і 

суміжних галузей гуманітаристики та суспільних 

наук, знати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки. 

+   +         +    

2. Демонструвати спеціалізовані знання в межах 

певної філософської проблематики, сполучати 

системну обізнаність з відповідною спеціальною 

(науково-дослідницькою) літературою. 

  +        +      

3.Розробляти нові підходи  і методи та 

застосовувати їх для ефективного вирішення 

пізнавальних задач.  

 +   + +         +  

4.Володіти іноземною мовою на достатньому для 

фахового спілкування рівні. 

         +       

5. Розробляти алгоритми розв’язання задач, 

демонструвати самостійність міркувань та 

умовиводів у нестандартних пізнавальних 

ситуаціях.  

     +  +       +  

6. Розробляти методологічні схеми та пізнавальні 

засоби, що властиві обраній філософській 

спеціальності, застосовувати їх для ефективного 

вирішення пізнавальних задач. 

 +               

7.Здійснювати інтелектуальний пошук та 

застосовувати інноваційні підходи. 

      +     +   +  

8. Критично працювати  з філософськими 

текстами, застосовувати різні методи їх аналізу та 

інтерпретації. 

    + +           

9.Генералізувати тексти в загальну смислову 

структуру, виявляти  слабкі місця, логічну чи 

смислову уразливість аргументації. 

       +   +      

10.Застосовувати різні стратегії та моделі 

викладання у фаховій галузі, дотримуватись 

академічної доброчесності у наукових 

дослідженнях. 

             +  + 

11. Розробляти аргументативні стратегії, доказово 

й обґрунтовано викладати результати наукового 

дослідження.  

 +      +    +     

12. Моделювати проведення відкритих дискусій 

за обраною темою із фахової проблематики та 

        +    +    



власну стратегію участі. 

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

Засобами діагностики успішності навчання є аналіз результатів навчальної і  методичної роботи 

аспірантів. Оцінка результатів практичної підготовки здійснюється за 100-бальною шкалою.  

• Навчальна діяльність – до 45 балів.  Навчальна діяльність - планування власної викладацької 

діяльності, підготовка до занять;  проведення різних видів навчальних занять за розкладом у 

закріпленій академічній групі;  виготовлення презентаційного матеріалу;  перевірка письмових робіт 

студентів;  проведення консультацій для студентів; підготовка і проведення одного позааудиторного 

заходу з предмету, що викладається. 

• Методична діяльність – до 45 балів. Методична діяльність: ознайомлення аспірантів з особливостями 

організації освітнього процесу участь аспірантів у засіданнях кафедр, методичних секцій, в роботі 

семінарів викладачів тощо; складання робочої навчальної програми курсу; відвідування та аналіз 

занять викладачів кафедри та аспірантів. 

• Звіт з асистентської педагогічної практики – до 10 балів: виконання індивідуальних дослідницьких 

психолого-педагогічних завдань протягом практики та складання відповідного звіту. 

 

7.2. Підсумкове оцінювання здійснюється у формі диференційованого заліку.  

Максимальна кількість балів, отриманих на заліку – 40 балів. Керівник практики на основі аналізу 

проведених аспірантом навчальних занять, перевірки і оцінки звітної документації виставляє оцінку 

від 0 до 60 балів ( у тому числі за навчальну роботу – до  27 балів, за методичну роботу – до 27 балів, за 

звіт – до 6 балів). 

Підсумкова оцінка виставляється як сума балів, запропонованих керівником практики, і балів, 

отриманих на заліку. 

 
7.3.Шкала відповідності оцінок: 
 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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ВСТУП 

Робоча програма асистентської педагогічної практики складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки докторів філософії з філософії. Предметом вивчення 

навчальної дисципліни є теорія і практика навчально-виховної роботи у ЗВО. 

Міждисциплінарні зв’язки ґрунтуються на знаннях принципів пізнання філософського рівня 

методології та загальнонаукового рівня методології, що використовуються в дисциплінах 

професійної та практичної підготовки. 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.  

1.Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного 
фахівця, здатного до педагогічної роботи в ЗВО, забезпечення формування 
професійних навичок і вмінь для вирішення конкретних навчально-методичних 
завдань та успішного викладання філософських дисциплін, формування потреби 
постійного професійного самовдосконалення. 

2.Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. До початку вивчення цього курсу здобувачі мають знати концептуально-

теоретичні та історико-філософські основи філософських дисциплін, форми, 
методи і методику їх викладання в ЗВО, інноваційні освітні технології 
навчання у ЗВО; основні організаційні форми реалізації та основи планування 
освітнього процесу в ЗВО, основні положення законодавства в сфері вищої 
освіти; програмні документи, що які стосуються навчання студентів у ЗВО; 
завдання і функції науково-педагогічного працівника. 

2. Вміти здійснювати аналітично-пошукову роботу; збирати та інтерпретувати 
науково-методичну інформацію; відбирати і структурувати зміст навчального 
матеріалу для лекційних, семінарських, практичних заніть зі студентами; 
ставити конкретні цілі і завдання та реалізовувати їх за допомогою обраних 
теоретичних і практичних підходів, методів; готувати і проводити різні види 
навчальних занять з філософських дисциплін.  

3. Володіти елементарними навичками науково-методичної роботи, 
застосування як традиційних, так і інноваційних методів і технологій 
навчання; підвищувати професійні вміння; здійснення різних видів 
аналітичної роботи, управління інформацією для підготовки до педагогічної 
діяльності; використання інформаційних джерел та комунікації в 
професійному середовищі.   

3.Анотація навчальної дисципліни: асистентська педагогічна практика належить до 

переліку обов’язкових компонентів програми підготовки доктора філософії з філософії і 

складається з двох модулів: навчальна (5 кредитів, 150 годин) та методична (5 кредитів, 150 

годин) діяльність аспіранта-практиканта. Зміст асистентської педагогічної практики 

відображає сучасну парадигму освітньої діяльності викладача вищої школи і передбачає 

широке застосування проблемно-пошукових і дослідницьких стратегій при організації 

освітнього процесу. 

4.Завдання (навчальні цілі) – спрямовані на формування інтегральної 
компетентності: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та 
дослідницько-інноваційної діяльності у сфері філософії, що передбачає глибоке 
переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та вдосконалення 
професійної практики; загальних і фахових компетентностей: здатність генерувати нові 

ідеї (креативність), вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність здійснювати науково-

педагогічну діяльність у вищій освіті, володіти сучасними методиками викладання.   



Основними завданнями є:  формування та розвиток професійно-педагогічних навичок та 

умінь викладача вищої школи; оволодіння аспірантами комунікативними вміннями, 

необхідними для спілкування зі студентами та викладачами; вироблення у майбутніх 

викладачів навичок самостійності у підготовці та проведенні різних форм навчально-

виховної роботи зі студентами та особистої відповідальності за якість та ефективність цієї 

роботи;  ознайомлення з організацією освітнього процесу у вищому навчальному закладі;  

спостереження за освітнім процесом та аналіз його організації;  визначення та реалізація 

конкретних цілей та завдань освітнього процесу з урахуванням ступеню навчання;  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 

дисциплін, вироблення рекомендацій щодо їх удосконалення;  набуття умінь самоаналізу 

педагогічної майстерності. 

5.Результати навчання:  

В результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 
Результат навчання 

( 1) знати; 2) вміти; 3) комунікація;  

4) автономність і відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни 
К

Код 
Результат навчання 

 Знати:    

1

1.1 

Мати передові концептуальні та 

методологічні знання з 

філософії і на межі предметних 

галузей, основні поняття і 

категорії педагогіки та 

методики викладання у вищих 

навчальних закладах, основні 

організаційні форми реалізації 

освітнього процесу у ЗВО. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота 

Навчально- 

методична 

діяльність, 

педагогічне 

спостереження, 

аналіз проведених 

занять, підготовка 

звітної 

документації 

30 

1

1.2 

Знати принципи та 

концептуальні ідеї методики 

викладання філософських 

дисциплін. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота  

Так само  

1

1.3 

Сучасні підходи до формування 

у студентів професійної 

компетентності. 

Лекції, 

практичні заняття, 

самостійна робота  

Так само  

 Вміти:    

2

2.1 

Визначати й аналізувати цілі, 

зміст, принципи, методи і 

прийоми навчання; • 

аналізувати, обирати й 

ефективно використовувати 

навчально-методичні комплекси 

для студентів вищих 

навчальних закладів. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само 30 

2

2.2 

З нових дослідницьких позицій 

формулювати загальну 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

Так само  



методологічну базу педагогічної 

діяльності. 

робота 

2

2.3 

 Планувати й реалізовувати 

різні форми організації 

освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само  

1

2.4 

Відбирати, структурувати зміст 

навчального матеріалу для 

проведення різних видів 

навчальних занять. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само  

1

2.5 

Застосовувати інноваційні 

методи, прийоми та засоби 

навчання і виховання студентів. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само  

 Комунікація:    

3

3.1 

Демонструвати здатність до 

комунікації у фаховій спільноті. 

Лекції, практичні 

заняття, самостійна 

робота 

Так само 20 

3

3.2 

Здатність до використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

Практичні заняття, 

самостійна робота 

Так само  

2

3.3 

Використовувати результати 

наукових досліджень інших 

галузей науки для досягнення 

цілей власного науково-

педагогічного проекту. 

Самостійна робота  Так само  

3

3.4 

Здатність вести полеміку 

стосовно питань проведення 

занять з філософії у різних 

форматах. 

Практичні заняття Так само  

 Автономність і відпові-
дальність: 

   

4

4.1 

Приймати самостійні рішення 

щодо вибору методів та форм 

педагогічної діяльності в галузі 

філософії. 

Самостійна робота Так само 20 

4

4.2 

Продукувати нові наукові ідеї з 

урахуванням етичних цінностей 

сучасної світової культури 

(екологічних, моральних, 

правових,  релігійних та ін.). 

Самостійна робота Так само  

4

4.3 

Демонструвати академічну 

доброчесність і 

відповідальність. 

Самостійна робота Так само  

   
 

 

 



6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання  

 

               Результати навчання дисципліни  
 
 
Програмні результати навчання 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

2
.3

 

2
.4

 

2
.5

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

3
.4

 

4
.1

 

4
.2

 

4
.3

 

 

1.Знати теоретичні основи філософської науки і 

суміжних галузей гуманітаристики та суспільних 

наук, знати актуальні проблеми сучасної 

філософської думки. 

+   +         +    

2. Демонструвати спеціалізовані знання в межах 

певної філософської проблематики, сполучати 

системну обізнаність з відповідною спеціальною 

(науково-дослідницькою) літературою. 

  +        +      

3.Розробляти нові підходи  і методи та 

застосовувати їх для ефективного вирішення 

пізнавальних задач.  

 +   + +         +  

4.Володіти іноземною мовою на достатньому для 

фахового спілкування рівні. 

         +       

5. Розробляти алгоритми розв’язання задач, 

демонструвати самостійність міркувань та 

умовиводів у нестандартних пізнавальних 

ситуаціях.  

     +  +       +  

6. Розробляти методологічні схеми та пізнавальні 

засоби, що властиві обраній філософській 

спеціальності, застосовувати їх для ефективного 

вирішення пізнавальних задач. 

 +               

7.Здійснювати інтелектуальний пошук та 

застосовувати інноваційні підходи. 

      +     +   +  

8. Критично працювати  з філософськими 

текстами, застосовувати різні методи їх аналізу та 

інтерпретації. 

    + +           

9.Генералізувати тексти в загальну смислову 

структуру, виявляти  слабкі місця, логічну чи 

смислову уразливість аргументації. 

       +   +      

10.Застосовувати різні стратегії та моделі 

викладання у фаховій галузі, дотримуватись 

академічної доброчесності у наукових 

дослідженнях. 

             +  + 

11. Розробляти аргументативні стратегії, доказово 

й обґрунтовано викладати результати наукового 

 +      +    +     



дослідження.  

12. Моделювати проведення відкритих дискусій 

за обраною темою із фахової проблематики та 

власну стратегію участі. 

        +    +    

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  

Засобами діагностики успішності навчання є аналіз результатів навчальної і  методичної роботи 

аспірантів. Оцінка результатів практичної підготовки здійснюється за 100-бальною шкалою.  

• Навчальна діяльність – до 45 балів.  Навчальна діяльність - планування власної викладацької 

діяльності, підготовка до занять;  проведення різних видів навчальних занять за розкладом у 

закріпленій академічній групі;  виготовлення презентаційного матеріалу;  перевірка письмових робіт 

студентів;  проведення консультацій для студентів; підготовка і проведення одного позааудиторного 

заходу з предмету, що викладається. 

• Методична діяльність – до 45 балів. Методична діяльність: ознайомлення аспірантів з особливостями 

організації освітнього процесу участь аспірантів у засіданнях кафедр, методичних секцій, в роботі 

семінарів викладачів тощо; складання робочої навчальної програми курсу; відвідування та аналіз 

занять викладачів кафедри та аспірантів. 

• Звіт з асистентської педагогічної практики – до 10 балів: виконання індивідуальних дослідницьких 

психолого-педагогічних завдань протягом практики та складання відповідного звіту. 

 

7.2. Підсумкове оцінювання здійснюється у формі диференційованого заліку.  

Максимальна кількість балів, отриманих на заліку – 40 балів. Керівник практики на основі аналізу 

проведених аспірантом навчальних занять, перевірки і оцінки звітної документації виставляє оцінку 

від 0 до 60 балів ( у тому числі за навчальну роботу – до  27 балів, за методичну роботу – до 27 балів, за 

звіт – до 6 балів). 

Підсумкова оцінка виставляється як сума балів, запропонованих керівником практики, і балів, 

отриманих на заліку. 

 
7.3.Шкала відповідності оцінок: 
 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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