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Відповідно до освітньо-наукової програми педагогічна (викладацька) практика має забезпечити: 

Компетентності за ОНП:  

Загальні: 
– здатність до абстрактного мислення, критичного аналізу та синтезу, порівняння педагогічних 

явищ;  

– здатність генерувати нові ідеї, виявляти, ставити та вирішувати комплексні дослідницькі і 

практичні завдання, розробляти та управляти педагогічними проєктами; 

– здатність здійснювати пошук, оброблення, аналіз, систематизацію інформації з різних джерел; 

– здатність демонструвати культуру наукового усного і писемного мовлення державною та 

іноземними мовами, використовувати сучасні стратегії іншомовної комунікації;  

– здатність до створення та реалізації наукових  проєктів у тому числі у міждисциплінарному 

контексті.  

Спеціальні: 

– здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у системі вищої освіти на засадах 

творчості, володіти сучасними інформаційними та педагогічними технологіями, професійними вміннями 

викладачів-дослідників вищої школи; 

– здатність володіти засобами особистісного і професійного самовираження й розвитку, 

педагогічної творчості; 

– здатність дотримуватись етики досліджень, а також правил академічної доброчесності в 

наукових дослідженнях та науково-педагогічній діяльності. 

Програмні результати навчання: 

– оперувати основними концепціями, теоріями філософії й методології сучасної педагогічної 

науки; 

– виокремлювати, систематизувати, аналізувати, розв’язувати, критично осмислювати, 

узагальнювати та прогнозувати значущі педагогічні проблеми з урахуванням історичних освітніх 

концепцій та сучасних новацій в педагогічній науці та практиці;   

– створювати умови конструктивної взаємодії з суб'єктами освітньо-виховного процесу і 

обирати оптимальні методи, засоби і форми взаємодії, забезпечувати сприятливий психологічний 

клімат; володіти системою педагогічних категорій і методів їх використання з метою розв’язання 

дослідницьких і практичних завдань навчання і виховання. 

Метою педагогічної (викладацької) практики є закріплення та розвиток фахових педагогічних 

умінь, поглиблення професійних знань безпосередньо на робочому місці працівника закладу вищої 

освіти, формування в аспірантів знань про структуру, принципи організації й управління вищим 

закладом освіти, розвиток вмінь аналізувати, розробляти і проводити навчальні заняття та виховні 

заходи, навчання застосовувати ці знання і вміння у майбутній професійно-педагогічній діяльності, 

ознайомлення з методикою виховної роботи куратора академічної групи. 

Предметом педагогічної (викладацької) практики є набуття та вдосконалення навичок і 

вмінь навчально-методичної роботи та практичної діяльності аспірантів щодо здійснення 

навчально-виховного процесу у вищій школі. 
Завданнями. педагогічної (викладацької) практики є аналіз робочих навчальних програм із 

дисциплін, вивчення й узагальнення документації з проблем дисертаційної роботи; аналіз навчальних 

занять провідних викладачів кафедри психології та педагогіки за орієнтовною схемою; ознайомлення зі 

структурою, роботою кафедри психології та педагогіки гуманітарно-педагогічного факультету, 

проведення семінарських і практичних занять під керівництвом провідних викладачів кафедри 

психології та педагогіки; аналіз виховних заходів куратора студентської групи, ознайомлення з 

методикою виховної роботи куратора студентської групи. 

Результати навчання. Здобувач вищої освіти, який успішно пройшов педагогічну (викладацьку) 

практику повинен оволодіти навичками і вміннями навчально-методичної роботи та практичної 

діяльності щодо здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі. 
 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ І КАЛЕНДАР ЙОГО ВИКОНАННЯ 
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1 – 2 тиждень  1. Інструктаж із охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

2. Вступний інструктаж на робочому місці.  

3. Ознайомлення із завданнями практики.  

4. Вимоги до оформлення звіту з практики: вступ, основна 

частина, висновки та пропозиції. 

5. Завдання для самостійної роботи. 

6. Озброєння аспірантів методичними матеріалами для 

проходження практики (методичні рекомендації)  

7. Складання плану проходження практики. 

8. Ознайомлення з планами та науковими звітами кафедр, 

звітами з виконання ініціативних та бюджетних тем. 

9. Ознайомлення з бібліотекою кафедр. 

10. Підготовка відповідних матеріалів до звіту з практики. 

12 - 

3-4 тиждень 1. Основні завдання структурних підрозділів ХНУ. 

2. Робота деканату, кафедр гуманітарно-педагогічного 

факультету. 

3. Знайомство зі сторінкою гуманітарно-педагогічного 

факультету. 

4. Навчально-методична робота кафедри психології та 

педагогіки. 

5. Ознайомлення з вимогами щодо оформлення навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін.  

6. Аналіз комплексів навчальних дисциплін кафедри 

психології та педагогіки. 

7. Документація кафедри. 

8. Навчальна, методична, наукова, інноваційна, 

міжнародна, виховна, профорієнтаційна робота кафедри 

психології та педагогіки. 

9. Матеріальна база кафедри. Презентація кафедри. 

10. Сторінка кафедри психології та педагогіки на сайті 

університету. 

11. Підготовка відповідних матеріалів про кафедру 

психології та педагогіки до звіту з практики. 

12 - 

5 тиждень 1. Організація, зміст та форми роботи наставника 

студентської групи. 

2. Аналіз планів виховної роботи наставника. 

3. Огляд та аналіз матеріалів із виховної роботи куратора. 

4. План виховної роботи гуманітарно-педагогічного 

факультету. Вимоги до планування виховної роботи. 

5. Знайомство з рубрикою «Виховна робота» на сторінці 

гуманітарно-педагогічного факультету.  

6. Методика підготовки, моделювання виховних заходів. 

7. Аналіз сценаріїв виховних заходів.  

8. Відвідування і аналіз аспірантами виховного заходу (схема 

аналізу додається). 

9. Підготовка відповідних матеріалів до звіту з практики. 

6 - 

6 тиждень 1. Аналіз методів та форм навчання в ХНУ. 

2.  Відвідування навчальних занять. 

6 - 



3.  Аналіз навчальних занять (схема аналізу додається). 

Аспіранти мають відвідати та проаналізувати 3 лекційних 

заняття та 3 семінарсько-практичних заняття різних 

викладачів кафедри психології та .  

 4. Підготовка відповідних матеріалів до звіту з практики. 

7 тиждень 1. Відвідування навчальних занять. 

 2. Аналіз навчальних занять (схема аналізу додається).  

3. Підготовка відповідних матеріалів до звіту з практики. 

6 - 

8 тиждень Підготовка методичних матеріалів до викладання лекцій з 

навчальної дисципліни.  

6 6 

9 тиждень Підготовка методичних матеріалів до викладання  

семінарських або практичних занять з навчальної дисципліни.  

6 6 

10 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 2 

11 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 - 

12 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 - 

13 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 - 

14 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 - 

15 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 - 

16 тиждень 1. Проведення лекційних занять з навчальної дисципліни. 

2. Проведення семінарських або практичних  занять з 

навчальної дисципліни. 

6 - 

17 тиждень 1. Підготовка звітних документів про проходження практики 

та презентації.  

2. Надання звіту з практики на перевірку науковому 

керівнику. 

3. Одержання відгуку у наукового керівника. 

4. Обговорення та підведення підсумків практики, захист 

звіту. 

6 4 

 Всього 102 18 

 

 

Політика дисципліни. 

Організація освітнього процесу в Університеті відповідає вимогам положень про організаційне і 

навчально-методичне забезпечення освітнього процесу, освітній програмі та навчальному плану. Здобувач 

вищої освіти зобов’язаний відвідувати лекції і практичні заняття згідно з розкладом, не запізнюватися на 

заняття. 

  

Критерії оцінювання результатів навчання.  

 

Оцінювання знань здобувачів вищої освіти здійснюється за такими критеріями: 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Узагальнений критерій  

Відмінно звіт оформлено відповідно до вимог; відповіді на захисті повні, правильні, логічні та 

послідовні, самостійні; 



Добре звіт оформлено відповідно до вимог; відповіді на захисті з деякими неточностями, але 

логічні ті послідовні; 

Задовільно звіт оформлено відповідно до вимог із несуттєвими недоробками; відповіді на захисті 

достатні, з деякими неточностями у змісті та логіці побудови, виконувалися з 

допомогою викладача, колег, конспектів тощо; 

Незадовільно звіт оформлено відповідно вище вимог із несуттєвими недоробками; відповіді невірні, 

необгрунтовано. 

Якщо аспірант був відсутнім під час проходження педагогічної (викладацької) практики, до 

захисту звіту не допускається.  

Якщо аспірант був відсутнім на заняттях практики через поважні причини (хвороби – за 

наявності медичної довідки), він може одержати індивідуальне завдання від наукового керівника (за 

погодженням із завідувачем випускової кафедри).  

 

Співвідношення вітчизняної шкали оцінювання і шкали оцінювання ЄКТС: 

Оцінка 

ЄКТС 

Інституційна 

інтервальна 

шкала балів 

Інституційна оцінка, критерії оцінювання 

A 4,75–5,00 5 

З
ар

ах
о

в
ан

о
 

Відмінно – глибоке і повне опанування навчального 

матеріалу і виявлення відповідних умінь та навичок 

B 4,25–4,74 4 
Добре – повне знання навчального матеріалу з кількома 

незначними помилками 

C 3,75–4,24 4 
Добре – в загальному правильна відповідь з двома-трьома 

суттєвими помилками 

D 3,25–3,74 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, 

але достатнє для практичної діяльності за професією 

E 3,00–3,24 3 
Задовільно – неповне опанування програмного матеріалу, 

що задовольняє мінімальні критерії оцінювання 

FX 2,00–2,99 2 

Н
ез

ар
ах

о
в
ан

о
 Незадовільно – безсистемність одержаних знань і 

неможливість продовжити навчання без додаткових знань з 

дисципліни 

F 0,00–1,99 2 
Незадовільно – необхідна серйозна подальша робота і 

повторне вивчення дисципліни 

 

Залік виставляється, якщо середньозважений бал, який отримав здобувач з дисципліни, 

знаходиться в межах від 3,00 до 5,00 балів. При цьому за вітчизняною шкалою ставиться «зараховано», а за 

шкалою ЄКТС – буквене позначення оцінки, що відповідає набраній здобувачем кількості балів 

відповідно до таблиці Співвідношення. 
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