


ВСТУП 

 

Педагогічна практика – це вид практичної діяльності аспірантів щодо 

здійснення навчально-виховного процесу у вищій школі, включаючи викладання 

спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів та науково-

методичну роботу.  

Базою для проходження педагогічної практики здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії за спеціальністю 053 Психологія є кафедра психології 

і педагогіки, за якою закріплений аспірант.  

Напередодні практики керівник педагогічної практики від кафедри 

психології і педагогіки проводить інструктаж, видає щоденник-бланк та робочу 

програму. Після цього аспірант узгоджує з науковим керівником індивідуальний 

та календарний план проходження педагогічної практики. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Метою педагогічної практики є формування професійної педагогічної 

компетентності у процесі забезпечення викладання психолого-педагогічних 

дисциплін у вищій школі. 
 

Завдання педагогічної практики: 

- засвоєння знань, умінь та навичок, необхідних для професійної 

педагогічної компетентності викладача ЗВО; 

- ознайомлення аспіранта зі змістом та організацією освітнього процесу 

за профілем кафедри у вищій школі; 

- оволодіння умінням підготовки та проведення різних форм організації 

навчання зі студентами у ЗВО; 

- аналіз та оцінка методики проведення заняття (лекцій, семінарських, 

практичних та лабораторних занять), проведених викладачами кафедри, у 

вищій школі; 

- підготовка й проведення лекційних та семінарських занять зі 

студентами ЗВО за профілем кафедри; 

- підбір доцільних (інтерактивних, інформаційних, інформаційно-

комунікаційних) методів та засобів навчання. 

 

Знання:  

- психолого-педагогічних принципів та особливостей освітнього процесу 

у вищій школі; 

- основні поняття і категорії педагогіки і методики викладання у вищих 

навчальних закладах; 

- змісту діяльності та функцій викладача у вищій школі (навчальна, 

виховна, діагностична, організаційна, просвітницька); 

- структури та методики проведення різних форм організації навчання у 

ЗВО;  

- змісту нових методик та технологій викладання у вищій школі; 

- методів активізації пізнавальної діяльності студентів та методів 

інтерактивного навчання та самонавчання у ЗВО;   



  
 

- принципів контролю навчальних досягнень студентів та критеріїв 

оцінювання; 

- психологічних особливостей студентів різних курсів навчання; 

- сучасні підходи до формування у студентів професійної 

компетентності. 

 

Уміння: 

- визначати мету, цілі, зміст, принципи, методи, прийоми й засоби 

навчання у вищій школі; 

- планувати навчальні заняття відповідно до робочої програми 

кредитного модуля; 

- проводити різні форми організації навчання у вищій школі; 

- добирати методи, засоби та прийоми навчання відповідно до мети 

занять у вищій школі;  

- забезпечувати послідовність викладення матеріалу та 

міждисциплінарні зв’язки; 

- організувати та керувати пізнавальною активністю й діяльністю 

студентів; 

- здійснювати контроль і оцінювання результатів успішності студентів 

та проводити корекцію засвоєння навчального матеріалу; 

- розвивати здібності, потенціал та психічні процеси у студентів вищої 

школи; 

- аналізувати власну педагогічну діяльність та, за необхідності, її 

корегувати; 

- дотримуватися професійно-педагогічної етики. 

 

Досвід: 

- проведення різних форм організації навчання у вищій школі; 

- встановлення та налагодження психолого-педагогічного контакту з 

аудиторією студентів у ЗВО; 

- співпраця з науково-педагогічними працівниками кафедри у вищій 

школі; 

- оволодіння прийомами вербального та невербального мовлення під 

час аргументованого викладу навчального матеріалу; 

- використання технологій та методів активізації творчого мислення у 

навчальному процесі вищої школи. 

 

 

2. ЗМІСТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Педагогічна практика аспірантів проходить у три етапи та передбачає такі 

види діяльності:  

- знайомство з організацією навчально-виховного процесу в університеті; 

- вивчення досвіду викладання провідних викладачів університету під час 

відвідування аудиторних занять з психології та психолого-педагогічних 

дисциплін; 



  
 

- розробка плану та змісту навчальних занять, методична робота з 

психолого-педагогічних дисциплін; 

- самостійне проведення навчальних аудиторних занять з психології та 

психолого-педагогічних дисциплін (2 години лекції, 4 години семінарського 

заняття), самоаналіз; 

- участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів;  

- індивідуальна робота зі студентами під час консультацій, керівництво 

науковими студентськими дослідженнями  (підготовка до олімпіад, «днів науки», 

наукових конференцій). 

 

Змістовний модуль № 1. Організаційно-методична діяльність 

аспіранта  

Початковий етап педагогічної практики (25 годин на першому-другому 

тижні практики) включає: 

- ознайомлення аспірантів із правилами внутрішнього розпорядку та 

технікою безпеки, встановленими на кафедрах університету стосовно 

навчального процесу;  

- вивчення системи навчально-виховної роботи кафедри і особливостей 

методичної, наукової та організаційної  роботи викладачів кафедри; 

- ознайомлення з кредитно-модульною системою освітнього процесу у ЗВО; 

- знайомство із студентською аудиторією, з якою практикант буде 

проводити навчальні заняття; 

-  відвідування лекцій, семінарських занять та консультацій не менше 2-х 

викладачів кафедри; 

-  підготовка разом із керівником графіку проведення лекційних і 

семінарських  занять та консультацій; 

- складання тематичного плану й планів окремих занять та завдань до 

самостійної роботи курсу, що доручено викладати. 

 

Змістовний модуль № 2. Навчально-методична діяльність аспіранта 

 Основний етап педагогічної практики (75 години на третьому-

одинадцятому тижні практики) включає: 

- розробка плану, конспекту та методичного забезпечення лекції з  

обраного курсу; 

- розробка засобів поточного або модульного контролю;  

- розробка планів-конспектів семінарських занять та їх методичного 

забезпечення; 

- проведення аудиторних занять аспірантом згідно встановленого графіку;  

- проведення індивідуальних занять зі студентами у вигляді консультацій з 

метою  підготовки до виступу на семінарах, виконання студентами самостійної 

роботи, а також із наукової роботи для підготовки до участі у олімпіадах та 

наукових конференціях. 

 На заняттях аспіранта має бути присутній викладач – керівник практики.  

Після кожного проведеного аспірантом заняття має проводитись детальне 

обговорення, яке повинно виявити переваги й недоліки проведеного заняття . Під 

час педагогічної практики аспіранти ведуть щоденники, в яких записують у 

довільній формі зміст проведеної роботи, результати спостереження за 



  
 

навчально-виховним процесом, власною педагогічною діяльністю, особисті 

враження від практики, побажання щодо її проведення. Щоденник є основою для 

написання звіту про практику.  

 

Змістовний модуль 3. Організаційно-підготовча робота до 

підсумкового контролю 

Заключний етап педагогічної практики (20 годин на дванадцятому тижні 

практики) включає: 

- підготовку звітної документації про проходження практики; 

- складання заліку у формі захисту звітної документації. 
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3. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ  

 

№ Зміст Термін 

виконання 

1-2 ТИЖДЕНЬ ПРАКТИКИ 

Початковий етап педагогічної практики 

1 Ознайомлення аспірантів із правилами внутрішнього 

розпорядку та техніки безпеки, встановленими на 

кафедрі психології і педагогіки стосовно навчального 

процесу 

3 год. 

2 Вивчення системи навчально-виховної роботи 

кафедри і особливостей методичної, наукової та 

організаційної  роботи викладачів кафедри 

6 год. 

3 Відвідування лекцій, семінарських занять та 

консультацій не менше 2-х викладачів кафедри 

6 год. 

4 Підготовка разом з керівником графіку проведення 

лекційних і семінарських  занять та консультацій 

4 год. 

5 Складання тематичного плану й планів окремих 

занять та завдань до самостійної роботи курсу, що 

доручено викладати 

6 год. 

 Всього на початковому етапі: 25 год. 



  
 

3-11 ТИЖДЕНЬ ПРАКТИКИ 

Основний етап педагогічної практики 

6 Розробка плану, конспекту та методичного 

забезпечення лекції з обраного курсу 

10 год. 

7 Розробка планів-конспектів семінарських занять та їх 

методичного забезпечення 

10 год. 

8 Розробка засобів поточного або модульного контролю 5 год. 

9 Проведення аудиторних занять аспірантом згідно 

встановленого графіку 

24 год. 

10 Проведення індивідуальних занять зі студентами у 

вигляді консультацій з метою підготовки до виступу 

на семінарах, виконання студентами самостійної 

роботи, а також з наукової роботи для підготовки до 

участі у олімпіадах та наукових конференціях 

26 год. 

 Всього на основному етапі: 75 год. 

12 ТИЖДЕНЬ ПРАКТИКИ 

Заключний етап педагогічної практики 

11 Підготовка звітної документації про проходження 

практики 

18 год. 

12 Складання заліку у формі захисту звітної документації 2 год. 

 Всього на заключного етапі: 20 год. 

 ВСЬОГО: 120 год. 

 

 

Керівник практики      ________________ _____________________________ 
                                                             (підпис)                                                (ініціали, прізвище) 

 

          

Завідувач кафедри 

психології і педагогіки    __________________   Наталія ВОЛЯНЮК 
      (підпис) 

 

 


