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Анотація. Програма, складена відповідно до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії,
призначається аспірантам з галузі знань 01 “Освіта” за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”.
Програма складається з трьох змістових модулів: асистентська практика з іноземної мови у мовних вищих
навчальних закладах / факультетах; асистентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації;
доцентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації. Наведено переліки загальних і спеціальних
компетентностей, які мають формуватися в аспірантів у ході практик. Крім того, сформульовано основні
цілі та завдання кожного з видів практики; конкретизовано інформаційний обсяг практик у межах кожного
з модулів навчання.
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Аннотация. Программа, составленная в соответствии с образовательно-научной программой подготовки
доктора философии, предназначается аспирантам в области знаний 01 “Образование” по специальности
011 “Образовательные, педагогические науки”. Программа состоит из трёх содержательных модулей:
ассистентская практика по иностранному языку в языковых вузах / факультетах, ассистентская практика
по дисциплинам выбранной научной специализации, доцентская практика по дисциплинам выбранной
научной специализации. Приведены перечни общих и специальных компетентностей, которые должны
формироваться у аспирантов в ходе практик. Кроме того, сформулированы основные цели и задачи
каждого из видов практики, конкретизирован информационный объём практик в пределах каждого
из модулей обучения.
Ключевые слова: доктор философии, отрасль знаний 01 “Образование”, специальность 011
“Образовательные, педагогические науки”, ассистентская практика, доцентская практика, иностранный
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Annotation. The program is designed to graduate students in the field of study 01 “Education” in the speciality
011 “Education Sciences”. It is compiled in accordance with the educational and scientific program for the doctor
of philosophy training. The program consists of three content modules: assistant practice in a foreign language
in language universities / faculties, assistant practice in the chosen scientific specialization disciplines, associate
professor practice in the chosen scientific specialization disciplines. The general and special competencies lists
that should be formed in graduate students in the course of practice are given. In addition, the main goals and
objectives of each practice type are formulated, the information volume of practice within each of the modules
of instruction is specified.
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ВСТУП
Програма педагогічної асистентської та доцентської практик складена відповідно
до освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії зі спеціальності 011 “Освітні,
педагогічні науки”.
Предметом педагогічної асистентської та доцентської практик є теорія і практика реалізації
освітньо-наукового процесу у вищих навчальних закладах.
Міждисциплінарні зв’язки: наукознавство, педагогіка, психологія, лінгвістика, культурологія,
іноземна мова.
Педагогічна практика в системі підготовки доктора філософії є компонентом професійної
підготовки до науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі і являє собою вид
практичної діяльності аспірантів із здійснення освітнього процесу у вищій школі, що включає
викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів, науковометодичну роботу з дисципліни, формування компетентностей (знань, професійно орієнтованих
навичок і вмінь тощо ) для реалізації в практичній викладацькій діяльності.
Асистентська практика з іноземної мови аспірантів очної та заочної форм навчання
реалізується на другому році навчання і являє собою планування, підготовку і проведення
практичних занять на мовних кафедрах університету. Асистентська практика з іноземної мови
передбачає 60 години (2-а кредити ЄКТС).
Асистентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації аспірантів очної
та заочної форм навчання реалізується на другому році навчання і являє собою планування,
підготовку і проведення практичних/семінарських занять за програмами дисциплін кафедри
психології та педагогіки або кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційнокомунікаційних технологій. Асистентська практика з теоретичних дисциплін передбачає 60 годин
(2-а кредити ЄКТС).
Доцентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації аспірантів очної та заочної
форм навчання реалізується на третьому році навчання в аспірантурі і передбачає планування,
розробку і проведення аспірантами лекційних занять в рамках обраної ними наукової спеціалізації
за програмами дисциплін кафедри психології та педагогіки або кафедри методики викладання
іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій. Доцентська практика передбачає
60 годин (2-а кредити ЄКТС).
Терміни практики та її програма визначаються відповідно до індивідуального плану
аспіранта, узгоджуються з науковим керівником і затверджуються завідувачем відповідної
кафедри.
Терміни проведення науково-педагогічної практики встановлюються з урахуванням
теоретичної підготовленості аспірантів і відповідно до навчального плану і графіку навчального
процесу. Аспірантам, які працюють за трудовою угодою (проводять заняття зі студентами
з різних дисциплін в рамках трудової діяльності) в системі вищої професійної освіти, навчальне
навантаження зараховується як педагогічна практика, при цьому аспіранти надають на кафедру
відповідні підтверджуючі документи.
Програма педагогічної практики складається з трьох змістових модулів:
 Асистентська практика з іноземної мови у мовних вищих навчальних закладах /
факультетах.
 Асистентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації.
 Доцентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації.
Виконання завдань зазначених модулів сприяє формуванню в аспірантів компетентностей,
передбачених освітньо-науковою програмою (див. табл. 1 і 2) .
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Таблиця 1
Загальні компетентності (ЗК) випускників аспірантури
за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”
№

Шифр
компетентності
Здатність до осмислення філософсько-світоглядних засад, сучасних
ЗК1
тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної науки
в умовах глобалізації й інтернаціоналізації
Здатність до наукового пізнання, застосування здобутих знань у практичній
ЗК2
діяльності на засадах загальної та спеціальної методології
Здатність до проведення аналітичної та експериментальної наукової
ЗК3
діяльності; організації, планування та прогнозування результатів наукових
досліджень
Здатність ініціювати, організовувати та проводити комплексні теоретичні
ЗК4
та експериментальні дослідження в галузі науково-дослідницької та
інноваційної діяльності, які приводять до отримання нових знань
Здатність до генерування нових ідей (креативність), абстрактного
ЗК5
мислення, адаптації до нових умов та ситуацій
Здатність до наукової комунікації, міжнародного співробітництва,
ЗК6
обстоювання власних наукових поглядів українською та іноземними
мовами
Здатність спілкуватися з різними цільовими аудиторіями, використовуючи
ЗК7
відповідну лексику, методи, техніки та прийоми
Здатність використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні
ЗК8
технології у процесі спілкування, обміні інформацією, зборі, аналізі,
обробці, інтерпретації даних та представленні результатів дослідження
Здатність до публічного представлення і захисту наукових результатів,
ЗК9
публічного виступу на вітчизняних та міжнародних наукових форумах,
конференціях і семінарах
Здатність працювати в міжнародному науковому просторі, розробляти
ЗК10
та управляти науковими проектами
Здатність ефективно і толерантно працювати в команді, самостійно
ЗК11
та автономно; ставитися критично до власних наукових досягнень
і досягнень інших дослідників; усвідомлювати рівні можливості та гендерні
проблеми
Зміст компетентності

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10
11

Таблиця 2
Спеціальні (фахові) компетентності (СК) випускників аспірантури
за спеціальністю 011 “Освітні, педагогічні науки”
№
Зміст компетентності
Шифр
компетентності
1 Здатність до оволодіння значним обсягом новітніх знань в галузі освіти
СК1
2 Здатність демонструвати персональну відповідальність і автономність
СК2
у разі необхідності вирішувати непередбачувані та складні завдання
у сфері освітньої діяльності
3 Здатність формулювати наукову проблему в галузі освіти, робочі гіпотези
СК3
досліджуваної проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних
та створення нових цілісних знань та/або професійної практики
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Продовження табл. 2
4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Здатність визначати методологічні засади комплексного педагогічного
спостереження і методологію вибіркових обстежень, програму одноразових
педагогічних спостережень, опитувань, моніторингу та ін
Здатність самостійно збирати, опрацьовувати, узагальнювати та всебічно
аналізувати результати педагогічних досліджень, інформацію про процеси,
що відбуваються в освіті України та в світі
Здатність самостійно розробляти та запроваджувати методологію
педагогічного дослідження, яка базується на результатах наукових
досліджень, міжнародних стандартах та рекомендаціях.
Здатність удосконалювати методи проведення експериментальних
педагогічних досліджень та методологію застосування методів статистичної
обробки одержаних результатів
Здатність самостійно розробляти методи і технології навчання, формувати
для них відповідну адекватну інформаційну базу, здійснювати аналітичне
супроводження розроблених методів і технологій
Здатність до удосконалення педагогічної майстерності, педагогічної
техніки, професійних умінь майбутніх учених, викладачів вищої школи;
оцінювання наукових проектів в галузі освіти
Здатність планувати й ефективно використовувати час у науковій
та педагогічній роботі; вибирати і ефективно використовувати сучасні
освітні технології, методи і засоби навчання з метою забезпечення високого
рівня особистісного та професійного розвитку студента
Здатність створювати власні науково-педагогічні матеріали за профілем
кафедри (навчальну програму, конспект лекцій, навчально-методичний
комплекс, розділи навчально-методичного посібника, навчальний посібник,
підручник, практикум)
Здатність до практичного використання у власній педагогічній діяльності
інформаційних технологій дистанційного навчання, в організації та
проведенні наукових заходів (конференції, наукові семінари, майстеркласи тощо)
Здатність працювати із наукометричними базами даних з метою виконання
власного наукового дослідження та вміння використовувати інтернеттехнології для організації і забезпечення власної наукової, педагогічної
та інноваційної діяльності, у підготовці наукових публікацій, звітів,
ділової та особистої документації

СК4

СК5

СК6

СК7

СК8

СК9

СК10

СК11

СК12

СК13

1. Мета і завдання педагогічної практики
1.1. Метою педагогічної практики є формування у майбутнього доктора філософії спеціальної
(дослідницько-викладацької) компетентності: здатності до реалізації освітньо-наукового процесу
у вищих навчальних закладах.
1.2. Основними завданнями педагогічної практики є оволодіння/удосконалення аспірантами
навчально-дослідницькими, конструктивно-планувальними, організаційними та комунікативнонавчальними вміннями, що передбачає опанування:
 навчально-методичної та науково-методичної діяльності;
 структурування і психологічно грамотного перетворення наукового знання в навчальний
матеріал;
 умінь систематизації навчальних і виховних завдань;
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 методів і прийомів складання задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового
викладу матеріалу дисципліни, різноманітними освітніми технологіями.
У ході практичної діяльності з ведення навчальних занять аспірант має оволодіти вміннями
постановки навчально-виховних цілей, вибору типу, виду заняття, використання різних форм
організації навчальної діяльності студентів; діагностики, контролю та оцінки ефективності
навчальної діяльності. У ході відвідування занять, що проводяться викладачами відповідних
дисциплін, аспіранти мають ознайомитися з різними способами структурування і пред’явлення
навчального матеріалу, способами активізації навчальної діяльності, особливостями професійної
риторики, з різними способами і прийомами оцінювання навчальної діяльності у вищій школі,
зі специфікою взаємодії в системі “студент – викладач”. Основне завдання педагогічної
практики – показати результати комплексної психолого-педагогічної, соціально-економічної
та інформаційно-комунікаційної підготовки аспіранта до науково-педагогічної діяльності.
2. Мета і завдання асистентської практики з іноземної мови у вищих навчальних
закладах
2.1. Метою педагогічної практики є оволодіння аспірантами сучасними методами,
формами та засобами навчання іноземної мови, формування в них на базі одержаних у вищому
навчальному закладі знань основ методичної теорії професійних навичок та вмінь для вирішення
конкретних методичних завдань в умовах реального педагогічного процесу, виховання потреби
систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
В результаті проходження педагогічної практики в аспірантів мають бути сформовані
конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння викладача іноземної мови,
необхідні для забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної (аудиторної
та позааудиторної) й дослідницької роботи.
2.2. Основними завданнями асистентської практики з іноземної мови є оволодіння /
удосконалення аспірантами навчально-дослідницькими, конструктивно-планувальними,
організаційними та комунікативно-навчальними вміннями, що передбачає:
– ознайомлення з кредитно-модульною організацією практичного курсу з іноземної мови;
спостереження за освітнім процесом та аналіз його організації;
– вивчення рівня сформованості мовленнєвих навичок та вмінь студентів, їхнього ставлення
до дисципліни “Іноземна мова”, їхніх пізнавальних здібностей;
– проведення методичного аналізу та добір навчального матеріалу і засобів унаочнення,
виходячи з поставлених завдань;
– визначення та реалізацію конкретних цілей і завдань освітнього процесу з урахуванням
ступеню навчання;
– здійснення поточного та перспективного планування аудиторної та позааудиторної роботи
й організація виконання накресленого плану;
– вибір та використання ефективних прийомів і методів навчання та контролю за пізнавальною
діяльністю студентів;
– встановлення та підтримка засобами іноземної мови різноманітних мовленнєвих контактів
зі студентами;
– використання свого іншомовного досвіду та адаптація його до рівня вимог програми,
можливостей і загального розвитку студентів;
– аналіз та узагальнення передового досвіду навчання іноземних мов у вищих навчальних
закладах.
3. Мета і завдання асистентської практики з дисциплін обраної наукової спеціалізації
3.1. Метою асистентської практики з дисциплін обраної наукової спеціалізації є формування
у майбутнього доктора філософії спеціальної (дослідницько-викладацької) компетентності:
здатності до реалізації освітньо-наукового процесу з теоретичних дисциплін у вищих навчальних
закладах (проведення практичних/семінарських занять) .
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3.2. Основними завданнями асистентської практики з дисциплін обраної наукової
спеціалізації є оволодіння/удосконалення навчально-дослідницькими, викладацькими.
конструктивно-планувальними, організаційними та комунікативно-навчальними вміннями,
що передбачає:
– ознайомлення з кредитно-модульною організацією теоретичних курсів у вищому
навчальному закладі;
– відвідання практичних/семінарських занять з дисциплін обраної наукової спеціалізації,
спостереження та аналіз освітньо-наукового процесу з його теоретичним обґрунтуванням;
– аналіз наукових публікацій з методики навчання дисциплін обраної наукової спеціалізації;
– проведення методичного аналізу та добір навчального матеріалу до практичних/семінарських
занять з дисциплін обраної наукової спеціалізації;
– аналіз та узагальнення передового досвіду проведення практичних/семінарських занять
з дисциплін обраної наукової спеціалізації;
– участь у науково-методичних семінарах;
– проведення наукових досліджень в галузі обраної наукової спеціалізації.
4. Мета і завдання доцентської практики з дисциплін обраної наукової спеціалізації
4.1. Метою доцентської педагогічної практики з дисциплін обраної наукової спеціалізації
є вдосконалення спеціальної (дослідницько-викладацької) компетентності майбутнього доктора
філософії: здатності до реалізації освітньо-наукового процесу з теоретичних дисциплін у вищих
навчальних закладах (проведення лекцій, керування науковою роботою студентів, співпраця
з науково-педагогічними працівниками кафедри) .
4.2. Основними завданнями доцентської педагогічної практики є вдосконалення навчальнодослідницьких, лекторських. конструктивно-планувальних, організаційних та комунікативнонавчальних умінь, що передбачає:
– ознайомлення з кредитно-модульною організацією лекційних курсів у вищому навчальному
закладі;
– відвідання лекцій з дисциплін обраної наукової спеціалізації, спостереження та аналіз
освітньо-наукового процесу з його теоретичним обґрунтуванням;
– аналіз наукових публікацій з методики читання лекцій з дисциплін обраної наукової
спеціалізації;
– проведення методичного аналізу та добір навчального матеріалу до лекцій з дисциплін
обраної наукової спеціалізації;
– аналіз та узагальнення передового досвіду читання лекційних курсів з дисциплін обраної
наукової спеціалізації;
– участь у наукових семінарах;
– проведення наукових досліджень в галузі обраної наукової спеціалізації;
– керівництво науковою роботою студентів.
5. За умов виконання завдань трьох видів практик аспіранти повинні
знати:
– правові та нормативні основи функціонування системи освіти;
– порядок реалізації основних положень і вимог документів, що регламентують діяльність
вищого навчального закладу, кафедри та викладацького складу щодо вдосконалення навчальновиховної, методичної і наукової роботи на основі державних освітніх стандартів;
– прийоми лекторської майстерності, техніки мовлення, правила поведінки на заняттях
в аудиторії;
– основні поняття і категорії навчальних дисциплін в галузі обраної наукової спеціалізації;
– навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін для студентів вищих навчальних
закладів;
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– сучасні підходи до формування у студентів комунікативної компетентності (в тому числі
іншомовної);
– інноваційні методичні технології навчання у вищих навчальних закладах;
– форми, види і способи контролю й оцінювання рівня сформованості різних видів
компетентностей;
– основні організаційні форми реалізації освітнього процесу у вищих навчальних закладах;
– основи планування освітнього процесу у вищому навчальному закладі.
 вміти:
– формувати загальну стратегію вивчення дисципліни на основі діяльнісного науковометодичного підходу;
– проявляти ініціативу у вирішенні визначених практичних завдань і застосовувати набуті
теоретичні знання та сформовані навички;
– визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи і прийоми навчання;
– аналізувати, обирати й ефективно використовувати навчально-методичні комплекси
для студентів вищих навчальних закладів;
– аналізувати, добирати й ефективно використовувати завдання/вправи різних типів і видів;
– формувати у студентів комунікативну компетентність (в тому числі іншомовну);
– використовувати у процесі формування дослідницько-викладацької компетентності
інноваційні методичні технології;
– контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складників дослідницько-викладацької
компетентності;
– планувати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу у вищому навчальному
закладі;
– постійно удосконалювати свою професійну компетентність;
– реалізувати особистий творчий потенціал;
– вдосконалювати дослідницькі вміння у конкретній професійній діяльності.
У цілому на педагогічну практику відводиться 180 годин/ 6-ть кредитів ЄКТС.
6. Інформаційний обсяг практик
Змістовий модуль 1.
Асистентська практика з іноземної мови
у вищих навчальних закладах
1.1. Освітня робота аспіранта у вищому навчальному закладі
– Ознайомлення з робочою програмою курсу, навчально-методичними комплексами /
підручниками та методичними розробками.
– Планування та складання планів-конспектів окремих практичних занять та циклу занять.
– Проведення практичних занять.
– Відвідування практичних занять викладачів та інших аспірантів.
– Проведення спостережень та аналізу відвіданих практичних занять.
– Проектування та виготовлення допоміжних дидактичних посібників.
– Перевірка письмових робіт студентів.
1.2. Організація позааудиторної роботи зі студентами
– Спостереження та аналіз окремих видів позааудиторної роботи, що проводять викладачі.
– Планування окремих видів позааудиторної роботи, що відповідають віковим особливостям
студентів.
– Підготовка та проведення запланованої позааудиторної роботи.
– Відвідування, проведення спостережень та аналізу позааудиторних заходів, що проводять
інші аспіранти.
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1.3. Науково-дослідницька робота аспіранта
– Вивчення наукової методичної літератури з метою підвищення професійного рівня.
– Участь у роботі методичних/наукових семінарів, виступи на методичних/наукових семінарах.
– Тестування рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності студентів.
– Проведення методичного аналізу мовного матеріалу, що вивчається, з метою прогнозування
можливих труднощів його засвоєння студентами.
– Виконання експериментальної частини дисертації.
Змістовий модуль 2.
Асистентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації
2.1. Освітня робота аспіранта у вищому навчальному закладі
– Вивчення документації кафедри (плани роботи, типові і навчальні програми курсів,
методичні розробки).
– Відвідування та аналіз практичних/семінарських занять з дисциплін обраної наукової
спеціалізації.
– Підготовка і проведення не менше двох семінарських/практичних занять з дисциплін
обраної наукової спеціалізації.
2.2. Організація позааудиторної роботи зі студентами
– Ознайомлення з планом позааудиторної роботи кафедри.
– Участь у засіданнях студентських наукових гуртків і проблемних груп.
– Підготовка і проведення одного позааудиторного заходу (наприклад, засідання наукового
гуртка).
2.3. Науково-дослідницька робота аспіранта
– Вивчення планів наукової роботи кафедри.
– Участь у засіданнях кафедри (обговорення кандидатських дисертацій).
– Участь у науково-методичних семінарах.
– Участь у наукових конференціях.
– Рецензування курсових/дипломних робіт студентів бакалаврату.
– Апробація результатів дослідження за темою дисертації (виступ на конференції, підготовка
тез доповіді за темою дослідження до опублікування).
Змістовий модуль 3.
Доцентська практика з дисциплін обраної наукової спеціалізації
3.1. Освітня робота аспіранта у вищому навчальному закладі
– Відвідування та аналіз лекцій з дисциплін обраної наукової спеціалізації.
– Підготовка і проведення не менше 1-єї лекції з дисциплін обраної наукової спеціалізації.
3.2. Організація позааудиторної роботи зі студентами
– Участь у засіданнях студентських наукових гуртків і проблемних груп.
– Підготовка і проведення одного позааудиторного заходу (наприклад, засідання секції
на студентській науковій конференції).
3.3. Науково-дослідницька робота аспіранта
– Участь у засіданнях кафедри (обговорення кандидатських дисертацій).
– Участь у науково-методичних семінарах.
– Участь у наукових конференціях.
– Участь у засіданнях спеціалізованої вченої ради.
– Рецензування тез доповідей студентів магістратури.
– Апробація результатів дослідження за темою дисертації (виступ на конференції, підготовка
статті за темою дослідження до опублікування).
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7. Оцінювання результатів практичної підготовки аспірантів
7.1.Оцінка результатів асистентської практики аспіранта з іноземної мови здійснюється
за 100-бальною шкалою:
 діяльність аспіранта як викладача іноземної мови (ІМ) – до 70 балів (із них: викладацька
робота – до 40 балів; позааудиторна робота з ІМ – до 20 балів; науково-дослідницька робота –
до 10 балів);
 діяльність аспіранта як куратора академічної групи – до 30 балів.
7.2.Оцінка результатів асистентської практики аспіранта з дисциплін обраної наукової
спеціалізації здійснюється за 100-бальною шкалою: діяльність аспіранта як викладача
дисципліни з обраної наукової спеціалізації (семінарські/практичні заняття) – до 100 балів
(із них: викладацька робота – до 50 балів; позааудиторна науково-виховна робота – до 20 балів;
науково-дослідницька робота – до 30 балів).
7.3.Оцінка результатів доцентської практики аспіранта з дисциплін обраної наукової
спеціалізації здійснюється за 100-бальною шкалою: діяльність аспіранта як викладача
дисципліни з обраної наукової спеціалізації (лекції) – до 100 балів (із них: викладацька
робота – до 50 балів; позааудиторна наукова робота – до 20 балів; науково-дослідницька
робота – до 30 балів).
7.4. Загальна оцінка аспірантів за підсумками кожної з практик
Результати досягнень аспірантів під час практик визначаються оцінками “відмінно”,
“добре”, “задовільно”, “незадовільно” за національною шкалою оцінювання та відповідною
кількістю балів за шкалою ЄКТС (див. табл. 3).
Таблиця 3
Сума балів за всі види діяльності під
Оцінка
Оцінка
час науково-асистентської практики за шкалою ЄКТС за національною шкалою
90 – 100
А
Відмінно
82 – 89

В

Добре

75 – 81

С

Добре

66 – 74

D

Задовільно

60 – 65

Е

Задовільно

0 – 59

F

Незадовільно
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