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Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної 

практики складена відповідно до Положення про педагогічну практику 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому 

національному аграрному університеті. Програма та методичні рекомендації 

вміщують положення, що визначають мету й завдання практики, права та 

обов’язки практикантів (аспірантів) і керівників практики, порядок оформлення 

звіту та критерії оцінювання результатів проходження практики. 

Програма та методичні рекомендації до проходження педагогічної 

практики здобувачами третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за 

освітньо-професійною програмою Матеріалознавство регламентує форми, 

організацію, здійснення та порядок захисту педагогічної практики здобувачами 

вищої освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні 

у Вінницькому національному аграрному університеті. 
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ВСТУП 
 

Педагогічна практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-

науковому рівні доктор філософії є одним з етапів професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти, який має за мету сформувати професійно-педагогічні 

компетентності щодо здійснення освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

Педагогічна практика є видом практичної діяльності аспірантів, який 

спрямований на освітній процес і включає розробку, вдосконалення та 

викладання окремих тем навчальних компонент (відповідно до профілю та теми 

дисертаційної роботи), навчально-методичну роботу, ознайомлення з 

особливостями й принципами організації навчального та виховного процесів у 

закладах вищої освіти. Вона проводиться після засвоєння аспірантами 

педагогічних навчальних компонент. 

Об’єктом практики є навчальний процес підготовки фахівців за освітньо-

професійною програмою Матеріалознавство. Предметом практики виступають 

компоненти навчального плану. 

Організатором проходження практики є кафедра, за якою закріплений 

здобувач вищої освіти. Базою для проведення педагогічної практики є 

Університет та його структурні підрозділи. Аспірант може пройти стажування 

на аналогічних кафедрах (підрозділах) сторонніх організацій 2-4 рівнів 

акредитації. Відповідно до навчального плану і графіку навчального процесу 

аспірантів практика планується у 5-му семестрі навчання терміном 3 тижні для 

аспірантів, які успішно закінчили навчання, виконали індивідуальний план 

аспіранта за звітний період. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МЕТА І ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Метою педагогічної практики здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство» є 

набуття навичок та вмінь викладацької діяльності, як способу впровадження 

новітніх знань та власних наукових доробків, у процес підготовки здобувачів за 

освітніми рівнями «Бакалавр», «Магістр». 

У результаті проходження педагогічної практики аспіранти повинні 

оволодіти основами навчально-методичної роботи: навиками наукового аналізу 

та застосування наукових теоретичних знань в навчальному матеріалі, 

систематизації навчальних та виховних задач; методами та засобами складання 

ситуаційних задач, вправ, тестів з різних тем, усного та письмового переказу 

предметного матеріалу; різноманітними освітніми технологіями та методами 

навчання; навиками підготовки та використання дидактичних матеріалів. 

Аспіранти повинні ознайомитися з: порядком ведення документації 

кафедри, нормативними документами, що регламентують діяльність науково-

педагогічного працівника, його посадові обов’язки; з різними способами 

структурування і представлення навчального матеріалу; способами активізації 

освітньої діяльності здобувачів вищої освіти; особливостями професійної 

риторики; способами та прийомами поточного та підсумкового контролю знань 

та вмінь здобувачів. Під час проведення навчальних занять повинні бути 

сформовані вміння: сформулювати навчально-виховну мету; структурувати та 

дидактично грамотно перетворювати наукові знання у навчальний матеріал; 

вибору типу, виду занять, використання різних форм організації освітньої 

діяльності здобувачів; застосовувати новітні освітні технології, методи та 

засоби інтерактивного навчання, розробляти ситуаційні вправи, тестові 

завдання; розробляти навчальні та робочі програми навчальної компоненти; 

діагностики, контролю та оцінки ефективності освітньої діяльності здобувачів 

вищої освіти; оформляти документацію щодо планування та результатів 

викладацької діяльності. 

 



ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АСПІРАНТА 
 

Аспірант має право звертатись до керівника практики, завідувача кафедри 

з усіх питань, які виникають під час проходження педагогічної практики, 

вносити пропозиції щодо удосконалення організації педагогічної практики. За 

попередньою домовленістю, аспірант має право на відвідування занять 

провідних фахівців Університету під час проходження педагогічної практики з 

метою вивчення методики викладання, ознайомлення з передовим 

педагогічним досвідом. Аспірант виконує всі види робіт, передбачені 

програмою педагогічної практики, ретельно готується до занять. Аспірант 

підпорядковується Правилам внутрішнього розпорядку Університету, 

положенням Кодексу академічної доброчесності, розпорядженням адміністрації 

та керівника практики. 

У разі невиконання вимог, які висуваються практиканту, аспірант може 

бути відсторонений від проходження практики. Аспірант, відсторонений від 

практики або робота якого визнана незадовільною, вважається таким, що не 

виконав Індивідуальний план роботи аспіранта і підлягає відрахуванню. 

Аспірант повинен протягом 10 робочих днів після закінчення педагогічної 

практики надати звітну документацію на кафедру. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА 
 

Загальне керівництво педагогічною практикою аспіранта покладено на 

завідувача кафедри, за якою закріплений аспірант. Безпосереднє керівництво 

педагогічною практикою, науково-методичне консультування та контроль за 

проходженням педагогічної практики здійснює науковий керівник, який: 

- добирає тематику занять та навчальні групи для проведення 

педагогічної практики; 

-забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів 

педагогічної практики; 

- відслідковує своєчасне прибуття аспірантів на проходження 

педагогічної практики та проводить інструктаж щодо порядку проходження 

педагогічної практики; 

-забезпечує нормальні умови практики та проведення обов’язкових 

інструктажів із охорони праці з аспірантами; 

- надає консультації щодо визначення тем та навчальних груп для 

здійснення аспірантом індивідуальної педагогічної роботи; 

- надає аспірантові методичну допомогу стосовно розроблення 

навчально-методичного забезпечення, підготовки лекційного матеріалу; 

-затверджує тематику індивідуальних завдань, яка враховує наукові 

інтереси аспіранта; 

-здійснює контроль за виконанням програми практики та здійснює заходи 

щодо ліквідації недоліків у процесі проходження педагогічної практики; 

- проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу 

та його використання для формування звіту з педагогічної практики; 

- інформує аспіранта про порядок подання та захисту звіту з педагогічної 

практики; 

- готує відгук про навчально-методичну роботу аспіранта під час 

проходження практики; 

- у складі комісії приймає захист звіту з педагогічної практики. 

 



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Терміни проходження практики відображаються в Індивідуальному плані 

роботи аспіранта, затверджуються науковим керівником, завідувачем кафедри, 

за якою закріплений аспірант. На практику відведено три кредити ЄКТС (90 

годин), з них: 

- 16 год. – аудиторна робота (з них: 12 год. – відвідування та аналіз 

занять; 4 год. – проведення лекції та семінарського (практичного) заняття); 

- 74 год. – позааудиторна робота (розробка науково-методичного 

забезпечення, підготовка лекційного матеріалу та семінарського заняття, 

отримання консультацій, керівництво різними видами діяльності здобувачів, у 

т. ч. науковою, написання та оформлення звіту з педагогічної практики). 

Організацію практики та контроль за її проходженням забезпечують 

науково-педагогічні працівники кафедр інженерно-технологічного факультету, 

за якими закріплені аспіранти. Терміни проходження практики відображаються 

в Індивідуальному плані роботи аспіранта, затверджуються науковим 

керівником, завідувачем кафедри, за якою закріплений аспірант. Керівником 

практики аспіранта, який здійснює науково-методичне консультування та 

контроль за проходженням педагогічної практики, призначається науковий 

керівник дисертаційного дослідження (в окремих випадках – досвідчений 

науково-педагогічний працівник цієї ж кафедри). Загальне керівництво 

практикою покладається на завідувача кафедри, за якою закріплений аспірант. 

Перед проходженням практики, Аспірант повинен разом із керівником 

практики, скласти індивідуальний план проходження практики відповідно до 

цієї програми та затвердити його у завідувача кафедри. Для практикантів, 

зарахованих до аспірантури з посад науково-педагогічних працівників, які 

мають педагогічний стаж (у період навчання в аспірантурі), або які поєднують 

навчання з науково-педагогічною діяльністю практика може бути 

перезарахована за умови надання підтверджуючих документів щодо 

викладацької діяльності. 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Зміст педагогічної практики 
 

Педагогічна практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство», які не 

мають педагогічного стажу передбачає проходження трьох етапів: 

1. На першому етапі практики аспірант повинен: 

- з’ясувати мету і завдання практики; 

- ознайомитися з порядком ведення документації кафедри, нормативними 

документами, що регламентують діяльність науково-педагогічних працівників, 

його посадові обов’язки; 

- скласти індивідуальний план (додаток 1); 

- відвідати заняття провідних викладачів кафедри, за якою закріплений 

аспірант, а також провідних викладачів інженерно-технологічного факультету. 

2. На другому етапі практики аспірант виконує індивідуальне завдання, 

пов’язане з проведенням лекції та практичного заняття. Аспірант розробляє 

план проведення лекційного та практичного заняття, в якому відображає 

основні питання пов'язані із практичними аспектами дисертаційного 

дослідження. На основі внесених пропозицій аспірант приймає участь у 

розробці методичних матеріалів. Матеріал розроблених занять повинен 

відображати практичну цінність дисертації, що підтверджується відповідною 

довідкою про впровадження результатів наукових досліджень. 

3. Заключним етапом практики є підготовка аспірантом «Звіту з 

педагогічної практики» (додаток 2) та затвердження його на засіданні кафедри. 

Педагогічна практика здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня 

вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Матеріалознавство», які 

мають педагогічний стаж передбачає проходження наступних етапів: 

1. На першому етапі практики аспірант повинен з’ясувати мету і 

завдання практики та відвідати заняття, які проводить керівник 



аспіранта або викладачі кафедри відповідно до графіку 

взаємовідвідування занять кафедри. 

2. На другому етапі практики аспірант здійснює читання лекцій, 

проводить практичні заняття, бере участь у розробці методичних 

матеріалів. Виконана робота вважається виконанням індивідуального 

завдання. Проте, аспірант надає власно розроблену лекцію чи 

практичне заняття. Матеріал розроблених занять повинен містити 

практичну цінність дисертаційної роботи, що підтверджується 

відповідною довідкою про впровадження результатів наукових 

досліджень. 

3. Заключним етапом практики є підтвердження аспірантом на засіданні 

кафедри практичних навиків викладацької діяльності. Протягом 

проходження практики аспірант бере активну участь в науково-

методичній роботі кафедри, займається самопідготовкою. 

 
Методи навчання 

1. Пояснювально-ілюстративний метод. Використовується на лекційних 

заняттях і ґрунтується на активізації репродуктивного (відтворювального) 

мислення. 

2. Пошуковий метод. Використовується на практичних заняттях та під час 

самостійної роботи здобувачів. Полягає в організації активного пошуку 

розв'язання пізнавальних завдань. Процес мислення при використанні цього 

методу набуває продуктивного характеру, він контролюється викладачем і 

коригується самими здобувачами. 

3. Репродуктивний метод. Використовується на практичних заняттях і 

ґрунтується на засвоєнні навчального матеріалу на основі зразка, моделі 

діяльності або загальноприйнятих підходів до вивчення навчального матеріалу. 

4. Проблемний метод. Використовується на лекційних і практичних 

заняттях. Ґрунтується на постановці викладачем пізнавального завдання 



(проблеми), самостійних пошуках здобувачами шляхів його розв'язання, 

порівнянні різних поглядів і підходів до вирішення проблеми. 

 
ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ОЦІНЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Результатом педагогічної практики має стати аналіз всіх сторін 

навчального процесу в межах обраної компоненти (компонент): опрацювання 

науково-інформаційних та методичних джерел, виконання індивідуального 

завдання, розробка теми лекційного та практичного заняття, застосування 

активних методів викладання, перевірки та оцінювання знань аспірантів. 

Підведення підсумків педагогічної практики здобувачів третього 

(освітньонаукового) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 

«Матеріалознавство» відбувається на відкритому засіданні кафедри, за якою 

закріплений аспірант та вченій раді інженерно-технологічного факультету. 

Оцінювання результатів проходження педагогічної практики відбувається 

за 100-бальною системою відповідно до шкали оцінювання, що діє в 

Університеті. За результатами захисту педагогічної практики ставиться відмітка 

«Зараховано» або «Не зараховано». 

Педагогічна практика може бути зарахована здобувачу вищої освіти 

ступеня доктора філософії без її проходження з найвищим балом, якщо 

здобувач має досвід навчально-методичної роботи, що підтверджується 

відповідними документами: план та звіт про виконання навантаження за всіма 

видами робіт, затверджені завідувачем кафедри; матеріали розроблених 

лекційних та практичних занять, які підтверджують актуальність 

дисертаційного дослідження та свідчать про впровадження в навчальний 

процес. 

Результати проходження педагогічної практики відображуються в 

Індивідуальному плані роботи аспіранта, затверджуються науковим керівником 

та завідувачем кафедри. 



Таблиця 1 
 

Шкала знань для оцінювання результатів проведеної педагогічної 
практики 

 

 
 

Оцінювання здійснюється за національною, чотирьох бальною шкалою та 

шкалою ECTS (табл. 2). 

Таблиця 2 
 

Шкала підсумкової оцінки педагогічної практики 
 

 
 

Критеріями оцінювання результатів проходження та захисту практики є: 



«відмінно» – відповідність звітної документації програмним вимогам. 

Встановлена науково-педагогічна грамотність представлених матеріалів. 

«добре» – деякі недоліки при оформленні звітної документації, хоча всі 

параметри звіту в наявності. 

«задовільно» – поверхове висвітлення матеріалів практики, наприклад, 

неглибокий аналіз отриманих матеріалів. 

«незадовільно» - фрагментарне виконання поданих матеріалів. 

 
ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ АСПІРАНТА 

 
За підсумками проходження педагогічної практики аспірант представляє 

на кафедру документи: 

- Індивідуальний план проходження педагогічної практики (Додаток 1); 

- Звіт з педагогічної практики за встановленою структурою (додаток 2); 

- розроблені матеріали тем лекційних та практичних занять; 

- відгук наукового керівника про проходження педагогічної практики 

(додаток 3). 

Підсумки практики та результати її захисту аспірантами узагальнюються 

та відображаються в протоколі засідання кафедри, витяг з якого разом з вище 

зазначеними документами протягом 10 днів подається до відділу аспірантури і 

докторантури. В результаті позитивного захисту педагогічної практики 

ректором університету затверджується довідка про впровадження результатів 

наукових досліджень у навчально-методичний процес та наукову роботу 

кафедри. Зазначена документація зберігається в Індивідуальному плані роботи 

аспіранта і розглядається під час атестації. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток 1 
 

Індивідуальний план проходження педагогічної практики 
 

 
 
 
 

Завідувач кафедри ___________       
(підпис) (прізвище, ініціали) 

 
Керівник педагогічної практики ___________       

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 
Аспірант ____________       

(підпис) (прізвище, ініціали) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 



Структура звіту з педагогічної практики 
 

Вступ 
 

Розділ 1. Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу у 
вищій школі. 
 

Розділ 2. Вивчення досвіду викладання викладачів Університету під час 
відвідування аудиторних занять з навчальних компонент. Відвідування 
аудиторних занять 
 

 
 

Розділ 3. Розробка змісту навчальних занять, методична робота з 
компоненти. 
 

Розділ 4. Самостійне проведення навчальних занять з компоненти 
(лекцій, семінарів, практичних занять) та оцінювання здобувачів. 

 
Сітка проведення занять 

 

 
 

Розділ 5. Індивідуальне завдання. 
 
Висновки 

 
 
 
 
 



Додаток 3 
 

Відгук наукового керівника 
про проходження педагогічної практики 

аспіранта Рекечинського Володимира Івановича 
на кафедрі загальнотехнічних компонент та охорони праці 

 
В період практики аспірант Рекечинський Володимир Іванович працював 

над розробкою лекційного та практичного матеріалу з компоненти «Опір 
матеріалів», а також взяв участь у розробці методичних розробок з компоненти 
«Опір матеріалів». В процесі роботи аспірант проявив себе як ініціативний, 
працелюбний і відповідальний викладач. Продемонстрував високий рівень 
теоретичних знань і вміння самостійно вирішувати: 

- планування навчальних занять за робочою програмою; 
- розробку змісту, проведення структурованого навчального матеріалу та 

проведення занять різних видів; 
- забезпечення послідовності викладення матеріалу та 

міжкомпонентарних зв’язків; 
- організацію та керування пізнавальною діяльністю здобувачів, 

формування у здобувачів критичного мислення; 
- вибір методів та засобів навчання і контролю здобувачів; 
- організацію та аналіз своєї педагогічної діяльності; 
- аналіз навчальної та навчально-методичної літератури і використання її 

в педагогічній практиці. 
Вважаю, що аспірант Рекечинський Володимир Іванович програму 

педагогічної практики та індивідуального завдання виконав в повному обсязі та 
заслуговує на зарахування практики з оцінкою 100 балів (А). 

 
 
 
Аспірант      _____________Рекечинський В. І. 
 
Науковий керівник дисертації  _____________Сивак Р. І. 
 
Завідувач кафедри загальнотехнічних компонент 
та охорони праці      _____________Солона О. В. 
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