




ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

Найменування показників  

Характеристика навчальної дисципліни 

Денна форма навчання 

Кількість кредитів  ЄКТС* 

              2                        . 
Обов’язкова 

Модулів** –  Рік підготовки: 

Змістових модулів –   3-й - 

Індивідуальне завдання 

відповідає темі атестаційної 

роботи, РГЗ та КР         -              . 

курс. робота (проект)      -     . 

Семестр 

Загальна кількість годин* - 60 

5-й 6- 

Кількість годин 

Навчальні заняття: 

1) лекції, год 

Мова навчання      українська      .   

-  - 

2) практичні, год 

-  - 

3) лабораторні, год 

- - 

4) консультації, год 

- - 

Самостійна робота, год 

-  

в тому числі: 1) РГЗ та КР, год  

-  

2) курсова робота (проект), год 

-  

Вид контролю: залік 

 

Примітка. 

* Відомості з навчального плану. 

** Рекомендована кількість модулів дорівнює кількості контрольних точок. 

 

 

 

 

 

 



ВСТУП 

 

 

Педагогічна практика є компонентою освітньо-наукової програми 

«Інженерія програмного  забезпечення» підготовки здобувачів третього рівня 

вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 121 Інженерія програмного  

забезпечення.  

Педагогічна практика передбачає одержання навиків практичної роботи 

викладача, удосконалення здобутих аспірантами знань щодо організації 

навчального процесу, оволодіння професійним досвідом для підготовки до 

самостійної трудової діяльності. 

Практику здобувачі проходять на третьому курсі (5 та 6 семестри). 

Тривалість практики – 42 тижня. Базою практики є Харківський національний 

університет радіоелектроніки. 

Педагогічна практика є складовою частиною професійної підготовки до 

науково-педагогічної діяльності докторів філософії у вищій школі. Практика 

включає викладання дисциплін кафедри, організацію начального процесу 

студентів, методичну роботу за дисципліною, одержання навиків практичної 

діяльності викладача. 

 

1 МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Мета практики – формування у здобувачів загальнокультурних, 

особистих і професійних компетенцій, спрямованих на закріплення та 

поглиблення теоретичних та практичних знань щодо організації педагогічної 

та методичної діяльності у вищій школі. 

Завдання педагогічної практики:  

- вивчення основ педагогічної роботи у вищій школі; 



- придбання досвіду самостійної організації і проведення занять в 

умовах вищої школи; 

- формування у аспірантів уявлень про педагогічну діяльність 

викладача в структурі вищої школи; 

- формування навичок використання сучасних методів та нових 

технологій педагогічної діяльності. 

Згідно до освітньо-наукової програми третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 121 Інженерія програмного  забезпечення 

перелік та зміст професійних компетентностей такий: 

Здатність демонструвати поведінку зрілої особистості, яка володіє цілісним та 

системним психолого-педагогічним та науковим світоглядом, розумінням 

завдань та методів викладання на сучасному етапі розвитку суспільства та 

освіти; опанувала базові знання і уміння наукового пошуку та вміння 

використання його результатів у реальній практичній діяльності; застосовує 

прийоми ефективної комунікації в професійному середовищі. 

Здатність вільно спілкуватися в усній та письмовій формі з питань, що 

стосуються сфери наукових досліджень, з колегами, науковою спільнотою, 

суспільством у цілому державною та іноземною мовами. 

Програмні результати навчання: 

Використовувати знання про психологічно-педагогічні особливості науково-

педагогічної діяльності в професійному освітньо-науковому процесі при 

розробці та викладанні спеціальних дисциплін. 

Глибоко розуміти загальні принципи і методологію наукових досліджень, 

застосувати їх у власних дослідженнях та у викладацькій практиці. 

Аналізувати, узагальнювати та впроваджувати інноваційні методи 

викладання/навчання в навчальний процес. 

 

2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

 



Зміст освітньої і науково-дослідницької роботи третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти у ЗВО визначається індивідуальним планом 

роботи аспіранта. На період проходження практики аспірантів орієнтують на 

проведення занять за тематикою дисертаційної роботи для надання 

можливості подальшої викладацької діяльності. 

Програма практики розроблюється керівником та затверджується на 

засіданні кафедри. Загальне керівництво та контроль за проходженням 

програми практики аспірантів покладається на завідувача кафедри. 

Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням плану практики 

аспіранта здійснює науковий керівник. 

На період практики аспіранти підпорядковуються усім правилам 

внутрішнього розпорядку, що встановлюються на кафедрі та в інших 

підрозділах ХНУРЕ стосовно до навчального процесу. 

Науковий керівник аспіранта: 

- узгоджує програму практики та календарні строки проведення 

(відвідування) занять із завідувачем кафедри, де проводиться підготовка 

докторів філософії; 

- формулює задачі до самостійної роботи аспірантів на період практики, 

надає консультації; 

- проводить необхідні організаційні заходи стосовно виконання програми 

практики та надає аспіранту допомогу, що пов’язана з проходженням 

практики та оформлення звіту. 

Перед початком практики аспірант: 

- спільно із науковим керівником відповідно до графіку навчального 

процесу визначає дати и форми проведення занять, тематику 

індивідуальних завдань залежно від педагогічного та наукового рівня 

підготовки аспіранта, ступеня виконання дисертації та інші. 

- самостійно складає індивідуальний план проходження практики, який 

узгоджує з науковим керівником. 



Педагогічна практика передбачає такі види робот: проведення 

лабораторних, практичних, лекційних занять.  

До навчально-методичної роботи під час проходження педагогічної 

практики аспірантами відносяться: вивчення досвіду викладання дисциплін 

провідними викладачами кафедри, підготовка матеріали для проведення 

аудиторних занять, проведення виховної та організаційної роботи зі 

студентами, розробка завдань для проведення практичних та лабораторних 

робіт, оцінювання знань студентів. 

 

3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

 

Завдання на педагогічну практику визначається індивідуальним планом 

роботи аспіранта та затверджується на засіданні кафедри. Формування 

завдання відбувається з урахуванням тематики дисертаційної роботи та 

дисциплін, які викладаються на кафедрі. 

 

4 ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

За результатами проходження практики аспірант надає кафедрі такі 

звітні документи: 

- лист з індивідуального плану аспіранта; 

- звіт про проходження педагогічної практики; 

- відгук про проходження педагогічної практики. 

На підставі наданих аспірантом документів на засіданні кафедри 

приймається рішення про проходження аспірантом практики та виставляється 

оцінка, яка фіксується у відомості та листку з індивідуального плану аспіранта. 

Після звіту на кафедрі про проходження практики аспірант надає до 

відділу аспірантури листок з індивідуального плану аспіранта, який 

зберігається в особовій справі аспіранта. 

 



5 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Атестація за підсумками практики проводиться на основі захисту 

оформленого звіту та відзиву керівника. 

До критеріїв оцінювання рівня проведення лекції відносяться: тема 

лекції (наявність вступу з чітким формулюванням теми; постановка завдання, 

логічна послідовність у викладенні матеріалу; наявність висновків; 

дисципліна студентів під час лекції), науково-методичний рівень лекції 

(чіткість викладання матеріалу; темп, контакт з аудиторією; забезпечення 

можливості конспектування, уміння спонукати слухачів до творчої оцінки 

розглянутих наукових проблем, уміння раціонально користуватися дошкою), 

відповідність теми та змісту лекції робочій програмі з даної дисципліни; 

зв'язок лекції з підручником, навчальним посібником тощо; забезпечення 

лекції наочними засобами, технічними засобами навчання та методичні 

прийоми їх використання. 

До критеріїв оцінювання рівня проведення практичного заняття 

відносяться тема заняття (чітка формулювання мети; оперативна перевірка 

домашніх завдань, ступінь підготовки студентів до виконання завдань на 

даному занятті; постановка загальної проблеми та її обговорення за участю 

студентів; виконання завдань з їх обговоренням, виконання контрольних 

завдань, їх перевірка, оцінювання; уміння викладача залучати всіх студентів 

до активної роботи під час занять; уміння викладача підтримувати дисципліну 

студентів під час заняття), науково-методичне забезпечення практичного 

заняття (наявність і якість методичних розробок; наявність тестів для 

виявлення ступеня оволодіння студентами теоретичними положеннями, 

наборів завдань різної складності для виконання їх студентами на занятті; 

зв'язок практичного заняття з лекційним курсом; методичні прийоми, які 

використовуються викладачем під час проведення заняття та оцінки його 

результатів; ступінь особистої участі викладача у розробленні методичного 

забезпечення даного виду занять).  



 

6 ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Базова література 

1. Методичні рекомендації щодо організації, структури та змісту 

навчальних занять / Упоряд.: Н.С. Лєсна, В.В. Логвин,  І.О. Милютченко  

Харків: ХНУРЕ, 2009.   42  с.  

2. Наказ Державного комітету України з питань нагляду за охороною 

праці №15 від 26.01.2005 р. 

3. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в ХНУРЕ (затверджене наказом ректора №187 

від 02.10.2009 р.). 

4. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : підручник / В. П. 

Головенкін ; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – 

Електронні текстові дані (1 файл: 3,6 Мбайт). – Київ : КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, 2019. – 290 с. 

5. Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи: навч. посіб./ А. І. 

Кузьмінський. ‒ К. : Знання, 2005. ‒ 488 с. 

 

Допоміжна література 

1. Закон України "Про освіту". Про вищу освіту: Закон України від 

01.07.2014 р. № 1556 – VII. Дата оновлення 01.01.2019. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/show/1556-18 (дата звернення 18.01.2021). 

2. Положення про організацію освітнього процесу в ХНУРЕ № 445 від 

20.11.2019. URL: https://nure.ua/wp-

content/uploads/Main_Docs_NURE/polozhennja-pro-organizaciju-osvitnogo-

procesu-v-hnure.pdf (дата звернення 18.01.2021). 

3. Вища освіта в Україні: навчальний посібник/ В.Г. Кремень, С.М. 

Ніколаєнко, М.Ф. Степко та ін.; За ред. В.Г. Кременя, С.М. Ніколаєнка; 

Міністерство освіти і науки України. ‒ К. : Знання, 2005. ‒ 327 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/show/1556-18
https://nure.ua/wp-content/uploads/Main_Docs_NURE/polozhennja-pro-organizaciju-osvitnogo-procesu-v-hnure.pdf
https://nure.ua/wp-content/uploads/Main_Docs_NURE/polozhennja-pro-organizaciju-osvitnogo-procesu-v-hnure.pdf
https://nure.ua/wp-content/uploads/Main_Docs_NURE/polozhennja-pro-organizaciju-osvitnogo-procesu-v-hnure.pdf


4. Активізація навчального процесу у сучасній вищій школі: Метод. 

огляд / Уклад. Л. А. Якимова. – К.: ДП «Вид. дім «Персонал», 2010. – С. 3, 5. 

5. Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Монографія/ 

П. Ю. Саух [та ін.]; ред. П. Ю. Саух. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 

2011. – 319 с. 

6. Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, досвід: метод. 

посіб./ О. Пометун, Л. Пироженко. – К.: А.П.Н.; 2002, – 136 с. 

7. Хом’юк І.В. Деякі проблеми професійно-педагогічної підготовки 

викладачів технічних ВНЗ/ І.В.Хом’юк, В.В.Хом’юк// International scientific 

professional periodical journal «THE UNITY OF SCIENCE»/ Рublishing office 

Friedrichstrabe 10, Vienna – Austria, 2015. – P. 80–83. 

 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бібліотека ім. В.И. Вернадського www.nbuv.gov.ua 

2. МОН України www.mon.gov.ua 

3. www.ukped.com (педагогічна література).  

4. http://enc-dic.com/pedagogics педагогічна енциклопедія. 

5. http://infopedagog.blogspot.com/2009/01/blog-post_143.html  

педагогіка вищої школи. 

6. www.rada.gov.ua  нормативно-правові документи.  

7. http://www.metodportal.net  методичний портал по всіх предметах. 
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