




Вступ. Програма асистентської педагогічної практики аспірантів складена 
відповідно до освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з наукових 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка докторів філософії. Асистентська 
педагогічна практика дозволяє аспірантам набути практичних навичок та досвіду 
викладацької роботи, необхідних для викладання дисципліни за профілем набутої 
спеціальності у закладах вищої освіти. 

Предметом практики є теорія і практика навчально-виховної роботи у 
закладах вищої освіти. 

Міждисциплінарні зв’язки ґрунтуються на знаннях принципів пізнання, а 
також концепцій та методологічних підходів сучасної науки, що використовуються в 
дисциплінах професійної та практичної підготовки. Міжпредметні зв’язки дисципліни 
з іншими науками дають змогу глибше пізнати психолого-педагогічні факти, явища і 
процеси, що є підґрунтям для ефективної освітньої діяльності майбутнього викладача. 
Також, важливими є безпосередні міждисциплінарні зв’язки з курсами з педагогіки 
вищої школи та методики викладання у закладах вищої освіти, що були складовою 
частиною підготовки за попереднім другим освітнім рівнем «магістр». 

Програма асистентської педагогічної практики включає такі види діяльності: 
 навчальна діяльність аспіранта під час практики 
 методична діяльність аспіранта під час практики 
 виховна діяльність аспіранта під час практики 
 науково-дослідна діяльність аспіранта під час практики. 
 
1. Метою асистентської педагогічної практики є оволодіння аспірантами 

сучасними методами, формами та засобами навчання, формування знань, на 
базі одержаних у закладі вищої освіти, 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. 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 
Здобувач повинен 
1. Знати: основи педагогіки вищої школи, зокрема – основи викладання курсів з 
галузі знань 10 «Природничі науки», основні форми організації навчального 
процесу в закладах вищої освіти, специфіку навчально-методичного 
забезпечення навчального процесу, форми і методи контролю знань та форми 
оцінювання. 
2. Вміти: формувати і забезпечувати мету, зміст, методи навчання; планувати 
навчальний процес, забезпечуючи найбільш ефективне поєднання різних його 
форм; організовувати поточний, проміжний, модульний та підсумковий 
контроль знань, підбирати навчальну літературу та організовувати роботу 
студентів з 
літературними джерелами, розробляти, адаптувати й використовувати 
навчально-методичні комплекси. 
3. Анотація навчальної дисципіни. Асистентська педагогічна практика 

належить до переліку обов’язкових освітніх компонентів ОНП 
«Молекулярний дизайн та синтез» (ОНД 03) і проводиться 
українською мовою на другому та третьому році навчання. Обсяг 
асистентської педагогічної практики складає 10 кредитів ЄКТС. 



Дисципліна спрямована на формування науково-методологічної 
культури аспіранта, як викладача вищої школи і забезпечує розвиток 
комунікативних, організаційних, науково-педагогічних 
компетентностей. 

4. Завдання (навчальні цілі): формування інтегральної компетентності: 
Спроможність розв’язувати комплексні проблеми хімії в секторі 
дизайну та синтезу, що передбачає набуття глибоких знань та 
професійної практики. 

Набуття відповідних програмних компетентностей за ОНП: 
1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу (ЗК-1);  
2. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій (ЗК-2); 
3. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних 

джерел (ЗК-4);  
4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність) (ЗК-5);  
5. Здатність працювати в міжнародному науковому просторі (ЗК-6); 
6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (ЗК-8); 
7. Здатність до роботи в команді, вміння мотивувати інших у просуванні 

до спільної мети (ЗК9); 
8. Здатність комунікації на фахову тематику з фахівцями інших галузей 

(ЗК-10); 
9. Навички презентації наукових матеріалів та аргументів у письмовій та 

усній формі перед цільовою аудиторією (ЗК-11);  
10.  Здатність до критичного аналізу і оцінки сучасних наукових 

досягнень, генерування нових ідей при вирішенні дослідницьких і 
практичних задач (ФК-2); 

11.  Здатність застосовувати знання та уміння при розв’язанні кількісних 
та якісних хімічних задач незнайомого типу (ФК-3); 

12.  Здатність демонструвати знання та розуміння важливих фактів, 
концепцій, принципів та теорій з хімії (ФК-4);  

13.  Навички використання сучасних комп’ютерних та комунікативних 
технологій для вирішення прикладних задач хімії (ФК-10); 

14.  Розуміння етичних та соціальних проблем, які стоять перед хімією, 
розуміння етичних стандартів досліджень і професійної діяльності в 
галузі хімії (наукова доброчесність) (ФК-11);  

15.  Спроможність здійснювати такі види 15 діяльності: заохочення і 
розвиток наукових і технологічних інновацій; планування і управління 
технологіями, пов'язаними з хімією, в таких секторах, як 
промисловість, охорона навколишнього середовища, охорона здоров'я, 
культурна спадщина, популяризація питань наукової культури, з 
акцентом на теоретичних, експериментальних і прикладних аспектах 
сучасної хімії (ФК-12); 

16.  Навички використання сучасних комп'ютерних і комунікаційних 
методів в хімії. (ФК-13). 

 



5. Результати навчання за дисципліною: 
Результат навчання (1, знати; 2, 

вміти;  
3, комунікація; 4, автономність та 

відповідальність) 

Форми (та/або 
методи і 

технології) 
викладання і 

навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання (за 
необхідності) 

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат навчання 

1 аспірант повинен знати: 

Самостійна 
робота, 

проведення 
практичних занять 

Аналіз 
проведених 

занять, виховних 
заходів, 

обговорення 
занять, 

оцінювання 
звітної 

документації 

10 1.1 

Поняття та категорії 
педагогіки вищої школи у 
контексті розвитку сучасної 
світи 

1.2 

Основи виховного процесу у 
вищій школі, в тому числі – 
принципи академічної 
доброчесності. 

10 

1.3 Форми організації навчального 
процесу в вищій школі 

20 

2 аспірант повинен вміти:  
 
 
 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики, 

проведення 
практичних 

занять, семінарів, 
дискусій та 

виховних заходів 

Аналіз 
проведених 

занять, виховних 
заходів, 

обговорення 
занять, 

оцінювання 
звітної 

документації 

10 2.1 

Обирати методико-психолого-
педагогічний підхід до 
викладання матеріалу з 
урахуванням індивідуальної 
специфіки аудиторії 

2.2 

Застосовувати набуті власні 
знання та досвід для 
досягнення мети навчального 
процесу, проводити науково-
методичну організацію 
навчального процесу. 

15 

2.3 

Розробляти, підбирати, 
впорядковувати та 
застосовувати навчально-
методичні матеріали 
відповідно до специфіки 
аудиторії 

10 

3 комунікація Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики, 

проведення 
практичних 

занять, семінарів, 
дискусій та 

виховних заходів 

Аналіз 
проведених 

занять, виховних 
заходів, 

обговорення 
занять, 

оцінювання 
звітної 

документації 

10 3.1 

Здатність до використання 
інформаційних і 
комунікаційних технологій в 
освітньому процесі 

3.2 

Здатність спілкуватись у 
діалоговому режимі зі 
здобувачами освіти, колегами, 
науковою спільнотою 

10 

4 автономність та 
відповідальність 

Самостійна 
робота, 

консультації 
керівника 
практики, 

проведення 

Аналіз 
проведених 

занять, виховних 
заходів, 

обговорення 
занять, 

15 

4.1 

Здатність працювати 
автономно, рухаючись до 
самовдосконалення, 
саморозвиватися і 



самовдосконалюватися під час 
створення і реалізації 
навчальних проектів 

практичних 
занять, семінарів, 

дискусій та 
виховних заходів 

оцінювання 
звітної 

документації 

 
6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
 

Результати навчання дисципліни 
Програмні результати навчання 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 4.1 

1.1 Сучасні передові концептуальні та 
методологічні знання в галузі хімії та суміжних 
галузей знань;  
1.2. Знати праці провідних зарубіжних вчених, 
наукових шкіл та фундаментальних праць у 
галузі дослідження; як сформулювати мету 
власного наукового дослідження в контексті 
світового наукового прогресу;  
2.6. Аналізувати наукові праці в галузі хімії та 
суміжних наук, виявляючи дискусійні та мало 
досліджені питання;  
2.7 Моніторинг наукових джерел інформації 
щодо досліджуваної проблеми; 2.8 Здійснювати 
процедуру встановлення інформаційної цінності 
джерел шляхом порівняльного аналізу з іншими 
джерелами; 
3.1. Спілкуватися в діалоговому режимі з 
широкою науковою спільнотою та 
громадськістю в галузі хімії;  
3.2. Кваліфіковано відображати результати 
наукових досліджень у наукових статтях, вести 
конструктивний діалог з рецензентами та 
редакторами;  
комплексні проекти в галузі хімії, бути лідером  
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7. Схема формування оцінки.  

Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає 
дворівневе оцінювання засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання 
теоретичної підготовки – результати навчання (знання 1.1 – 1.3), що 
складає 40% від загальної оцінки та+ оцінювання практичної 
підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.4); (комунікація 3.1-
3.3); (автономність та відповідальність 4.1-4.2), що складає 60% 
загальної оцінки.  

7.1. Форми оцінювання здобувачів освітньо-наукового ступеня: - 
оцінювання впродовж навчального періоду: Невиконання аспірантом 
будь-якого виду робіт, передбачених практикою, може бути підставою 
для недопущення аспіранта до заліку. Підсумкова оцінка проходження 



аспірантом асистентської педагогічної практики здійснюється у формі 
диференційованого заліку екзаменаційною комісією. Екзаменаційна 
комісія створюється за розпорядженням декана факультету. 
Екзаменаційна комісія оцінює проходження аспірантом асистентської 
педагогічної практики за 100 бальною шкалою. Керівник практики 
оцінює виконання аспірантом робіт, передбачених асистентською 
педагогічною практикою у межах 0-60 балів, під час заліку 
екзаменаційна комісія оцінює аспіранта від 0 до 40 балів.  

7.2. Організація оцінювання: Основними звітними документами 
проходження асистентської педагогічної практики аспірантом є: 
журнал асистентської педагогічної практики; звіт аспіранта про 
проходження асистентської педагогічної практики; план-конспект 
одного з проведених занять, варіанти поточних та підсумкових 
контрольних заходів тощо, методична розробка організації самостійної 
роботи студентів, включаючи виховні заходи. Означені документи 
(допустимо й в електронній формі) подаються на рецензування 
керівникам практики не пізніше як через 10 днів після її завершення. 

 
8. Структура та інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Навчальна діяльність аспіранта  
 
 

1.  планування власної викладацької діяльності, підготовка до занять; 
2.  проведення різних видів навчальних занять за розкладом у закріпленій 

академічній групі; 
3.  проведення психолого-педагогічного аналізу відвіданих занять; 
4.  виготовлення роздавального дидактичного матеріалу; 
5.  перевірка письмових робіт студентів; 
6.  проведення консультацій для студентів; 
7.  підготовка і проведення одного позааудиторного заходу з предмету, що 

викладається. 
всього 4 кредити, 120 годин 
 
Змістовий модуль 2. Методична діяльність аспіранта  
 

8.  ознайомлення аспірантів з особливостями організації освітнього процесу у 
закладі вищої освіти (ознайомлення з освітньо-кваліфікаційною 
характеристикою фахівця, навчальним планом, розкладом занять тощо); 

9.  ознайомлення з кредитно-модульною організацією курсу, що доручено 
викладати; 

10.  ознайомлення зі змістом освіти з обраного фаху (навчальні програми з 
дисциплін та робочі програми з навчальних дисциплін, підручники, 
посібники, методичні рекомендації тощо); 

11.  участь аспірантів у засіданнях кафедр, методичних секцій, в роботі 
семінарів викладачів тощо; 

12.  складання робочої навчальної програми курсу, що доручено проводити 
(тематичного плану і планів окремих занять, завдань для самостійної 
роботи, завдань для поточного, модульного і підсумкового контролю); 



13.  відвідування та аналіз занять викладачів кафедри та аспірантів. 
всього 2 кредити, 60 годин 
 
Змістовий модуль 3. Виховна діяльність аспіранта 
 

14.  ознайомлення з організацією виховної роботи в Університеті; 
15.  ознайомлення з комплексним планом організаційно-виховної роботи в 

Університеті, планом виховної роботи в інституті та академічній групі; 
16.  виконання обов’язків куратора академічної групи; 
17.  планування виховної роботи в академічній групі; 
18.  відвідання та аналіз виховних заходів, що проводять інші аспіранти; 
19.  підготовка і проведення одного виховного заходу; 
20.  проведення психолого-педагогічного вивчення як особистості окремих 

студентів, так і колективу групи в цілому; 
21.  складання психолого-педагогічної характеристики академічної групи. 

всього 2 кредити, 60 годин 
 
Змістовий модуль 4. Науково-дослідна діяльність аспіранта 
 

22.  виконання індивідуальних дослідницьких психолого-педагогічних завдань 
протягом педпрактики та складання відповідного звіту (теми завдань за 
вибором); 

23.  участь у роботі методологічних семінарів кафедр. 
всього 2 кредити, 60 годин 
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