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1. Мета дисципліни. 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 організаторські, 

комунікативні та дослідницькі вміння викладача університету, що є необхідними для 

забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, методичної, виховної та 

дослідницької роботи.   

 

2. Попередні вимоги до опанування навчальної дисципліни: 
 

Аспірант має знати:   

-  основні організаційні форми реалізації освітнього процесу у вищих навчальних  

закладах;  

-  основні поняття і категорії педагогіки та методики викладання у вищих навчальних 

закладах;  

-  сучасні підходи до формування у студентів професійної компетентності;  

-  новітні освітні технології навчання у вищих навчальних закладах;  

-  форми, види і способи контролю й оцінювання рівня сформованості професійних 

компетентностей;  

-  основи планування освітнього процесу у вищому навчальному закладі;  

-  завдання і функції науково-педагогічного працівника;  

-  вимоги до підготовки документального супроводу викладання у ВНЗ;  

-  основні принципи, методи, види навчання у ВНЗ.  

 

Аспірант має вміти:   

-  визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання;  

-  контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складників професійної 

компетентності;  

-  планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу у вищому 

навчальному закладі;  

-  планувати (проектувати) вивчення навчальних дисциплін;  

-  відбирати, структурувати зміст навчального матеріалу для проведення різних видів 

навчальних занять;  

-  використовувати знання про індивідуально-вікові особливості молоді при проведенні 

занять;  

-  застосовувати сучасні методи, прийоми та засоби навчання і виховання студентів;  

-  підвищувати професійні вміння, вивчати передовий педагогічний досвід. 

 

3. Анотація навчальної дисципліни: 

Проходження асистентської педагогічної практики є обов’язковим елементом у 

підготовці фахівців третього освітнього рівня – докторів філософії. Програма асистентської 

педагогічної практики аспірантів передбачає практичну педагогічну і організаційно-

методичну підготовку аспірантів з метою опанування ними знаннями, вміннями та навичками 

у викладацькій діяльності. 

 

4. Головні завдання асистентської педагогічної практики:  

- аспіранти мають оволодіти основами науково-методичної і навчально-методичної роботи, 

зокрема навчитись аналізувати і структурувати наукові знання і впроваджувати їх у 

навчальний процес, особливо при проведенні лабораторних і практичних робіт студентів; в 
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ході практичної діяльності з проведення практичних і лабораторних робіт навчитись 

використовувати різні види і типи подачі навчального матеріалу на сучасному науковому 

рівні; 

- опанувати основні принципи контролю якості і ефективності фахової підготовки студентів з 

урахуванням студентоцентричної специфіки взаємодії «студент-викладач».  

 

Згідно з вимогами Національної рамки кваліфікацій 9-го рівня освіти дисципліна забезпечує 

набуття аспірантами таких компетентностей:  

- інтегральні: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної практиці та 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та 

створення нових цілісних знань та професійної практики. 

- загальні: 

1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу   

2.Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій   

3.Здатність до проведення самостійних досліджень на сучасному рівні   

4. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел   

5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність)  

6. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі   

7. Здатність розробляти та управляти науковими проектами   

8. Здатність саморозвиватися, вчитися і бути сучасно навченим   

9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати на сучасному рівні наукові проблеми   

10. Прагнення до збереження навколишнього середовища   

 

- спеціальні (фахові, предметні): 

1. Здатність застосовувати отримані знання та розуміння для вирішення проблем сучасної 

біології.   

2. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної проблеми, що 

передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики.   

3. Здатність обирати адекватні методи для ефективного вирішення конкретних науково-

практичних задач у галузі біології.   

4. Здатність самостійно проводити наукові дослідження, які дають можливість 

переосмислити наявне та створити нове цілісне знання.   

5. Здатність інтерпретувати дані, отримані в результаті наукового дослідження і зіставляти 

виявлені факти з сучасними концепціями, гіпотезами та теоріями.   

6. Поглиблене знання  за широким колом питань сучасної біології.   

7. Здатність  ефективно спілкуватися з широкою науковою спільнотою.    

8. Розуміння етичних аспектів наукової діяльності в галузі біології.   

9. Здатність розвивати особисте відчуття відповідальності за отримані в ході наукової 

діяльності результати.   

10. Здатність представляти результати власного дослідження широкому загалу фахівців та 

нефахівців; спроможність працювати у міждисциплінарній команді. 

 

5. Організаційні аспекти асистентської педагогічної практики за програмою підготовки 

докторів філософії за спеціальності «біологія». 

 

ННЦ «Інститут біології і медицини» визначає основні цілі, задачі і організаційні форми 

проведення асистентської педагогічної практики, розробляє і затверджує її програму.  

Загальний об’єм годин складає – 10 кредитів (300 годин ). 

Асистентська педагогічна практика проводиться на у четвертому і п’ятому семестрі навчання 

в аспірантурі. 
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Терміни і місце практики визначається згідно індивідуального плану аспіранта, 

погоджуються з науковим керівником аспіранта і завідувачем відповідної кафедри.  

Загальне керівництво і науково-методичне консультування, а також контроль за виконанням 

освітніх завдань асистентської педагогічної практики здійснюється науковим керівником 

аспіранта.  

За результатами проходження асистентської педагогічної практики виставляється 

диференційований залік, який враховується при атестації аспіранта в кінці кожного 

навчального року.     

 

6. Результати навчання за дисципліною: 

 
Результат навчання 

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

Форми та 

методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання  

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

1.  Знати    

1.1 Знати основні принципи організації 

освітнього процесу в ЗВО України та 

науково-методологічні підходи для 

якісної підготовки і проведення 

лекційних, лабораторних і практичних 

занять для студентів. 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік   

15 

1.2 Знати новітні освітні технології 

навчання, основні поняття і категорії 

педагогіки та методики викладання у 

ЗВО 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік 

15 

1.3 Сучасні підходи до формування у 

студентів професійної компетентності, 

форми, види і способи контролю й 

оцінювання рівня сформованості 

професійних компетентностей. Основи 

планування освітнього процесу. Вимоги 

до підготовки документального 

супроводу викладання у ВНЗ 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік 

15 

2. Вміти     

2.1 На основі інтегрованих знань 

визначати й аналізувати цілі, зміст, 

принципи, методи і прийоми навчання, 

контролювати й оцінювати рівень 

сформованості всіх складників 

професійної компетентності.. 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

15 
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диференційований 

залік 

2.2 На основі знань основних принципів 

навчально-методичної роботи 

планувати й реалізовувати різні форми 

організації освітнього процесу у 

вищому навчальному закладі, 

відбирати, структурувати зміст 

навчального матеріалу для проведення 

різних видів навчальних занять 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік 

10 

2.3 На основі базових знань вміти 

використовувати знання про 

індивідуально-вікові особливості 

молоді при проведенні занять, 

застосовувати сучасні методи, 

прийоми та засоби навчання і 

виховання студентів. 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік 

10 

3. Комунікація     

3.1 Коректно та змістовно вести 

професійну дискусію зі студентами і 

викладачами. 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія, 

самостійна 

робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік 

10 

4. Автономність і відповідальність    

4.1 Виявляти лідерські якості, 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися, нести 

відповідальність за визначення новизни 

наукових досліджень та прийняття 

експертних рішень 

Практичні 

заняття, 

обговорення і 

дискусія,самост

ійна робота 

Оцінка наукового 

і освітньо-

методичного рівня 

підготовки 

аспіранта 

науковим 

керівником, 

диференційований 

залік 

10 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

ПР.01 Демонструвати глибоке знання 

передових сучасних концептуальних та 

методологічних знань в галузі науково-

дослідницької та професійної освітньої 

діяльності й на межі предметних галузей знань 

+ + + + + +   
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ПР.02 Демонструвати сучасні наукові знання в 

предметній області та науково-практичних і 

методичних потребах професії 
+ + + + + +   

ПР.03 Аналізувати самостійно наукові роботи 

провідних вчених, наукових шкіл та 

фундаментальних праць у галузі дослідження 
+ + 

 

 + +   

ПР.04 Планувати та реалізувати на практиці 

методологічні принципи  та методи викладання 

біологічних досліджень 
  

 

+ + +   

ПР.05 Формулювати та формувати принципи 

комунікації та обміну інформацією 
  

 
   + + 

ПР.16 Використовувати сучасні інформаційні 

та комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, обробці та 

інтерпретації джерел. 

  

 

   + + 

ПР.17 Виявляти лідерські якості, 

саморозвиватися і самовдосконалюватися, 

нести відповідальність за дотримання вимог 

щодо здійснення наукової та освітньої 

діяльності на сучасному науково-методичному 

рівні та прийняття науково- і методично 

обґрунтованих експертних рішень 

  

 

   + + 

7. Схема формування оцінки. 

7.1 Форми оцінювання аспірантів:  

- семестрове оцінювання:  

1. Контрольна співбесіда після 1-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 

2. Контрольна співбесіда після 2-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 

3. Контрольна співбесіда після 3-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 

4. Контрольна співбесіда після 4-го модуля розділу – максимум 15/ мінімум 7,5 балів; 

4. Захист віту з асистентської педагогічної практики – максимум 40/ мінімум 20. 

- підсумкове оцінювання: у формі диференційованого заліку. 

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані аспірантом, становить 100 балів за 

100 бальною шкалою. 

 

- умови допуску до заліку: 

Обов’язковим для отримання диференційованого заліку є виконання завдань 4-х модулів і 

звіт про асистентську педагогічну практику на відповідній кафедрі.   

Аспірант не отримує залік, якщо під час проходження асистентської педагогічної практики 

набрав менше ніж 60 балів.  

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання роботи аспіранта здійснюється протягом семестру шляхом контрольних 

співбесід з науковим керівником і відповідальними викладачами протягом відповідних 

семестрів, а також в кінці у вигляді звіту з асистентської педагогічної практики.  

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
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Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням 

асистентської педагогічної практики / Fail 
0-59 

 

8. Структура асистентської педагогічної практики 

 

№ 

п/п 
Назва  теми 

Кількість годин 

Лекції 
Практич

ні 

Самостій
на робота 

Змістовний модуль 1  

1 

Тема: Вивчення досвіду провідних викладачів ННЦ 

«Інститут біології і медицини», планування та 

обговорення науково-методичних питань 

асистентської практики   

 22 40 

1. Установча зустріч з викладачами, кураторами 

студентських груп і науковими керівниками з метою 

планування тематики занять, навчальних, виховних і 

організаційних заходів при проходженні асистентської 

педагогічної практики. 

 6  

2. Вивчення досвіду провідних викладачів ННЦ «Інститут 

біології і медицини» шляхом відвідування лекцій і 

практичних занять. Обговорення організаційних і 

методичних аспектів підготовки і проведення лекцій з 

науковим керівником. 

 8  

3. Персональне спілкування з викладачами за 

дисциплінами, які безпосередньо пов’язані з тематикою 

дисертаційного дослідження, а також за суміжними 

біологічними науками. 

 6  

4. Самостійна робота з вивчення теоретичних питань, 

підготовка методичних матеріалів: вивчення 

законодавства України, що регулює освітню і наукову 

діяльність. Вивчення університетської нормативної бази 

що стосується підготовки студентів і аспірантів та оцінки 

ефективності і якості освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка.  

  40 

 
5. Контрольна співбесіда з науковим керівником 

 2  

 Змістовний модуль 2 

2 

Тема: Планування і проведення лабораторних занять і 

підготовка методичних і демонстраційних матеріалів 
 30 50 

1. Вивчення змісту, наукових та науково-методичних 

матеріалів з лабораторного практикуму на відповідній 

кафедрі, планування роботи та обговорення науково-

методичних аспектів з науковим керівником і 

відповідальним викладачем.  

 2 10 



 

10 

 

2. Проведення під контролем наукового керівника і 

відповідального викладача лабораторних робіт (не менше 

25 годин) зі студентами, здійснюючи контроль якості 

виконання завдань з лабораторного практикуму.  

 25  

3. Обговорення з науковим керівником і відповідальним 

викладачем науково-методичного рівня і якості 

проведених лабораторних занять зі студентами.  

 1  

4. Самостійна робота з вивчення теоретичних питань, 

підготовка методичних матеріалів: 

Компетентнісний підхід – нова парадигма розвиитку 

вищої освіти в європейському освітньому просторі. 

Система вищої освіти в Україні. Педагог у сучасній 

системі вищої освіти. Планування навчального процесу в 

ЗВО. Законодавча база України, що регулює освітню і 

наукову діяльність.   

  40 

 5. Контрольна співбесіда з науковим керівником  2  

Змістовний модуль 3 

3 

 

Тема: Проведення практичних занять (семінарів) 

та підготовка методичних і демонстраційних 

матеріалів  

 30 50 

1. Вивчення змісту, наукових та науково-методичних 

матеріалів з практичних занять (семінарів) на 

відповідній кафедрі та проведення під контролем 

наукового керівника і відповідального викладача 

практичних занять не менше 25 годин зі студентами, 

здійснюючи контроль їх знань.     

 25 10 

2. Контрольна оцінка знань студентів в кінці семестру 

разом з відповідальним викладачем, що проводить 

лабораторний практикум і практичні заняття.  

 2  

3. Обговорення з науковим керівником і 

відповідальним викладачем науково-методичного 

рівня і якості проведених лабораторних занять зі 

студентами. 

 1  

4. Самостійна робота з вивчення теоретичних 

питань, підготовка методичних матеріалів: 

Сучасні методи і технології навчання у ЗВО. Робота в 

групах студентів, як засіб формування комунікативних 

компетенцій. Самостійна робота студентів, контроль 

та оцінка успішності. Методика проведення 

лабораторних і практичних занять. Методика 

підготовки і проведення лекцій у ЗВО.  

Підготовка окремих електронних презентацій та інших 

матеріалів (слайди, схеми, рисунки, тощо), що містять 

новітні наукові дані, для лабораторного практикуму 

та/або лекційного курсу (за вибором аспіранта та 

погодженням з науковим керівником).    

  40 

 5. Контрольна співбесіда з науковим керівником  2  
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Змістовний модуль 4 

4 

Тема: Індивідуальна та виховна робота зі 
студентами, підготовка методичних  

 20 58 

1. Індивідуальна робота зі студентами (консультування 

з тематики лабораторних робіт і практичних занять та 

з індивідуальної роботи та наукових досліджень за 

темами курсових і дипломних робіт студентів). 

 8  

2. Виховна робота зі студентами (проведення науково, 
громадської і культурно-просвітницької діяльності в 
університеті, робота з викладачем-куратором 
студентської групи). 

 8  

3. Звіт з асистентської педагогічної практики на 
відповідній кафедрі  

 2 8 

Самостійна робота з вивчення теоретичних питань, 
підготовка демонстраційних і методичних 
матеріалів:  
Виховний потенціал навчального процесу у ЗВО. 
Розв’язання педагогічних ситуацій на практичних 
заняттях у вищій школі. Система комунікативних вмін 
викладача. Складові авторитету викладача. 
Самовиховання як шлях до професійного 
самовдосконалення. Перманентне удосконалення 
професійного рівня викладача і змісту навчальних 
дисциплін.  
Підготовка окремих електронних презентацій та інших 
матеріалів (слайди, схеми, тестові завдання, рисунки, 
тощо), що містять новітні наукові дані, для проведення 
практичних робіт, семінарів, та/або лекційного курсу 
(за вибором аспіранта та погодженням з науковим 
керівником). 

  50 

 5. Контрольна співбесіда з науковим керівником  2  

8 ВСЬОГО  102 198 

 

Загальний обсяг  300 год., в тому числі: 

Лекції - 0 

Практичні заняття – 102 год. 

Самостійна робота –  198 год. 

 

9. Рекомендовані джерела: 

 

1. Закон України про вищу освіту: http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-

vyschu-osvitu 

2. Статут Київського національного університету імені Тараса Шевченка : 

http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf 

3. Положення про організацію освітнього процесу в Київському національному університету 

імені Тараса Шевченка : http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-

process.pdf  

4. Положення про систему забезпечення якості освіти та освітнього процесу в Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf 

http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
http://vnz.org.ua/zakonodavstvo/111-zakon-ukrayiny-pro-vyschu-osvitu
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/statut/statut-22-02-17.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-educational-process.pdf
http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Polojennya%20QAS%202019.pdf
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5. Положення про порядок реалізації студентами Університету права на вільний вибір 

навчальних дисциплін 

(https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/NMK/Documents/Baza_vnutrishnih_doc/Poriadok_

vyboru_dyscyplin_03_12_2018.pdf) 

6. Положення про систему виявлення і запобігання плагіату: http://senate.univ.kiev.ua/wp-

content/uploads/2020/03/Положення-про-систему-виявлення-та-запобігання-академічному-

плагіату-у-КНУ.pdf 

7. Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність КНУ імені Тараса 

Шевченка http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=804&lang=uk 

8. Положення про асистентську педагогічну практику.  

9. Гладуш В. А. Педагогіка вищої школи: теорія, практика, історія. Навч. посіб. / В. А. 

Гладуш, Г. І. Лисенко – Д., 2014. – 416 с. 

10. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник /В. В Каплінський. – 

Вінниця: ТОВ «Ніланд ЛТД», 2015 – 224 с. 

11. Методика викладання у вищій школі :  Навчальний посібник . –  Одеса:  ОНЕУб 2014ю 

– 200 с. 

Додаткова література: 

 

1. Педагогічна та асистентська практика студентів-географів : навч.-метод. посібник / 

укладач: М.М. Лаврук. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 126 с.  

2. Педагогічна практика: рекомендації до проходження аспірантами педагогічної практики 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. для аспірантів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології», спеціалізації «Інформаційні технології в біології та медицині» 

/ Є. А. Настенко, Л. Д. Добровська, Г. А. Корнієнко; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 80 с. 

3. Турган О.Д. Педагогічна практика : навчально-методичний посібник для магістрантів 

вищих медичних закладів освіти спеціальності «Лабораторна діагностика» / О. Д. Турган, 

Ю. Ф. Полковніков, Ю. А. Ганошенко. – Запоріжжя : ЗДМУ, 2016. – 97 с. 
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