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Розміщення курсу  

Програма навчальної дисципліни 

1. Опис навчальної дисципліни, її мета, предмет вивчення та результати навчання 
Педагогічна практика аспірантів відіграє значну роль в навчальному процесі Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 
оскільки навчальні заклади такого рівня готують фахівців, здатних акумулювати сучасні знання і 
передавати їх студентам. 

      Педагогічна практика є складовою частиною підготовки фахівців до викладацької 
діяльності. В межах підготовки за освітньо-науковим рівнем «доктор філософії» аспіранти 
отримують ґрунтовну педагогічну підготовку. Практика надає аспірантам практичну можливість 
опанування: 

- навчально-виховним процесом у вищій школі (зокрема викладання професійних   
          дисциплін), 
- науково-методичною роботою забезпечення навчального процесу, 
- організацією навчальної діяльності студентів, 
- здобуттям компетенцій практичної викладацької діяльності. 
 
Метою педагогічної практики є забезпечити розвиток професійно-педагогічних 

компетентностей майбутніх докторів філософії (РНО) проводити викладацьку роботу у ВНЗ ІІІ-ІУ 
рівнів акредитації відповідно для спеціальності 134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка, 
спеціалізації «Літаки і вертольоти».  

http://rozklad.kpi.ua/
mailto:bomdar@kpi.ua


Предметом педагогічної практики виступає окрема дисципліна фундаментального чи 
професійно-орієнтованого циклу навчального плану (зазвичай вона відповідає напряму наукових 
досліджень аспіранта). 

Відповідно до змісту педагогічної практики аспірант розробляє конспект лекційного та 
практичного заняття, запланований для проведення під час практики. Визначається вид лекції 
(вступна, оглядова, тематична, заключна). Розробляються підходи до застосування проблемних 
ситуацій. Для практичних занять формується фонд тестових, ситуаційних завдань, кейсів. 

На певний час аспірант змінює роль: від слухача до викладача-лектора, що надає змогу 
самому оцінити складність науково-педагогічної праці. 

Під час практики аспіранти отримують нові знання, уміння і навички в основному при 
проведенні конкретних лекційних та практичних занять під керівництвом провідних науково-
педагогічних працівників. Тому робота аспірантів за сумісництвом є найбільш доцільною формою 
в порівнянні із проходженням практики аспірантами-дублерами. 

 
2. Пререквізити та постреквізити дисципліни (місце в структурно-логічній схемі навчання за 

відповідною освітньою програмою) 
1. Розвиток професійних умінь педагогічної діяльності викладача шляхом залучення 

аспіранта до виконання різних форм навчально-виховної роботи у ВНЗ, що охоплює: 
- знайомство практикантів з формами та методами викладання дисциплін кафедри АРБ, 

практичне оволодіння ними; 
- формування вмінь критично оцінювати лекції та семінарські заняття колег і робити на їх 

основі висновки щодо організації власної викладацької роботи; 
- виховання у практикантів творчого підходу до наукової праці, формування потреби у 

самовихованні та підвищенні своєї кваліфікації. 
2. Формування умінь планувати та організовувати навчально- методичну роботу 

викладача (у межах окремого заняття, теми, курсу), що охоплює: 
- виховання у аспірантів творчого підходу до навчально-методичної роботи; 
- здобуття аспірантами професійних якостей майбутнього викладача - вміння готувати 

лекційний матеріал з використанням останніх наробок в сфері авіа- та ракетобудування, чітко 
доступно логічно і послідовно викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо. 

 Відповідно до вимог освітньо-наукової програми підготовки  третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти ступеня «доктор філософії» метою практики є формування у аспірантів 
здатностей: 

- розробляти та проводити всі види занять у вищому навчальному закладі, 
- використовувати можливості освітнього середовища і проектування нових умов, в тому 

числі інформаційних, для вирішення науково-дослідних завдань, 
- аналізувати, опрацьовувати та використовувати у науковій діяльності матеріали 

нормативних, навчально-наукових, технічних, фахових текстів, наведених у світовому просторі, 
- вільно використовувати термінологічну лексику у професійній сфері, 
- працювати в команді, формувати позитивні відношення з колегами. 
 
 
 
 
 
 
 



3. Зміст навчальної дисципліни. 

   Об’єм активної педагогічної практики складає 12 годин: 2 лекції - 4 години; 4 практичні 
заняття - 8 годин. 
    Зміст практики включає в себе такі складові: 
Тема 1. Ведення спостережень за виконанням викладачами різних видів навчальної роботи 
зі студентами. 
Тема 2. Розробка плану практичних занять, обговорення їх з керівником практики, 
проведення занять відповідно плану. 
Тема 3. Підготовка конспекту лекції, обговорення його з керівником практики, проведення 
лекційного заняття. 
Тема 4. Розробка завдань для самостійної роботи, для поточного контролю, тестів тощо. 
Тема 5. Проведення лекційних та практичних занять, обсягом 4 години. 
Тема 6. Відвідування лекцій і практичних занять провідних викладачів кафедри; 
обговорення з викладачами використаних методів, методичних знахідок тощо (20 годин). 
Тема 7. Організація активних форм навчання (круглий стіл; зустріч з фахівцями, 
обговорення актуальних проблем курсу у нетрадиційній формі). 
Тема 8. Відвідування засідань кафедри, участь у роботі методичного та методологічного 
семінарів. 
Тема 9. Підготовка матеріалів практики та звіту. 

 
4. Навчальні матеріали та ресурси 
1. Гареев, В. М. Принципи модульного обучения / В. М. Гареев, С.И. Куликов, Е.М. Дурко // 
Вестник вьісш. шк. - 1987. - № 8. - С.30. 
2. Добровська Л.М. Електронний навчально-методичний комплекс як засіб пізнання та 
організації навчання в технічних ВНЗ / Л. М. Добровська // Педагогіка і психологія. Вісник АПН 
України: науково-теорет. та інформац. журнал Академії пед. наук України. - 2011. - № 3. - С.32-41 
3. Коваль, Т.І. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки з інформаційних 
технологій майбутніх менеджерів-економістів: Дис. ... доктора пед. наук 13.00.04 / Т.І. Коваль; Ін-т 
пед. освіти і освіти дорослих АПН України. - К., 2008. - 572 с. 
4. Курочкин, А.В. Обьектно-ориентированное проектирование лектронного ученика и 
обучающего курса / А. В. Курочкин, А. Л. Щерс: [Злектрон. ресурс]. - Режим доступа: 
1ійр://\у\у\у.ііо.5и/2002/Н/4/П-4-125.1ііт1 
5. Методичні рекомендації з питань організації практики студентів та складання робочих 
програм практики Національного технічного університету України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» [Текст] / Уклад.: Н. М. Лапенко, І.Л. Співак, І.В. Федоренко, О.М. 
Шаповалова; за заг. ред. П. М. Яблонського. - К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. - 29 с. 
6. Методичні рекомендації по проведенню педагогічної (асистентської) практики для 
студентів факультету соціології та психології / Уклад.: О.М. Власова, К. М. Корж, Київ, КНУ ім. 
Тараса Шевченка, 2001, 12с. 
7. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з галузі знань 
12 «Інформаційні технології», зі спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» 
/ Уклад.: О.А.Павлов, О.Г. Жданова, В.М. Томашевський, Т.В. Ковалюк, Є.А. Настенко, В.А. Павлов, 
О.К. Носовець, Н.М. Аушева, С.І. Шаповалова, Київ, НТУУ «КПІ», 2016, 14с. 
8. Организация и проведение педагогической практики студентов- магистров: программа и 
методические рекомендации / сост. А. Г. Кучерявий, Л. В. Чекарамит. - Донецк: ДонНУ, 2004. - 24 с. 
9. Педагогічна (асистентська) практика: програма та методичні рекомендації до виконання 
для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини другого (магістерського) рівня 
вищої освіти / уклад. Л. І. Григорова-Беренда, С. А. Касьян. - Х. : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017. 
- 52 с. 
10. Педагогическая практика: методические рекомендации / сост. Л. В. Куриленко, Е. Ю. 
Мотина, И. В. Никулина; под ред. Т. И. Рудневой. - Самара: Изд-во «Универс-групп», 2006. -106 с. 

 
 



Он-лайн ресурси: 

 сайт НТУУ "КПІ ім. Ігоря Сікорського" http:\\kpi.ua; 

 сайт ІАТ http:\\iat.kpi.ua 
 

Допоміжна література: 
1. Положення про організацію та проведення педагогічної (асистентської) частини 
комплексної науково-педагогічної практики магістрів на економічному факультеті Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка / Уклад.: А. П. Дука, Київ, КНУ ім. Тараса 
Шевченка, 2006, 30 с. 
2. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України - 
електронний ресурс/ Шр://крі.иаМоситеП_ргас1:ісе 
3. Тимчасове положення про організацію освітнього процесу в КПІ ім. Ігоря Сікорського [Текст] 
/ Уклад. В. П. Головенкін; за заг. ред. Ю.І. Якименка. - Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. - 145 с. 

 
 

Навчальний контент 
5. Методика опанування навчальної дисципліни (освітнього компонента) 

Загальний методичний підхід  проходження практики розпочинається з відвідування 
лекцій, які проводять викладачі кафедри з ухваленої дисципліни на практику. При цьому аспірант 
знайомиться не лише з методами викладання, а й з тими групами, в яких в подальшому він 
читатиме лекції та проводитиме практичні заняття. В цей же період практиканти готують тексти 
лекцій та методичні розробки, які надаються для рецензування керівникові практики. 

На другому (активному) етапі практики аспірант читає лекції (в присутності лектора та 
ухваленого з лектором матеріалу лекційних занять), проводить практичні (комп’ютерні) заняття, 
відвідує заняття своїх колег та готує письмові рецензії. 1ротягом проходження практики аспірант 
бере активну участь в науково-методичній роботі кафедри, займається самопідготовкою. 

Заключним етапом практики є підготовка аспірантами «Звіту про проходження педагогічної 
практики» та затвердження його на засіданні випускової кафедри. По закінченню практики за 
результатами обговорення практики на засіданні кафедри готується письмовий звіт. 

При проходженні педагогічної практики зазначені аспіранти зобов’язані: 
- одержати від керівника практики консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів; 
- систематично працювати над виконанням завдань за програмою практики, 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики, 

зазначені в індивідуальному графіку проходження практики та вказівками безпосереднього 
керівника; 

- відвідувати лекції, які проводить лектор із закріпленої дисципліни для наступного 
проведення практичних занять; 

- дотримуватись режиму робочого дня, правил внутрішнього розпорядку, охорони 
праці, техніки безпеки, які діють на базі практики; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 
- постійно підтримувати контакт з кафедрою та у призначений керівником практики 

термін з’явитися на проміжний контроль; 
- висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у Звіті про проходження 

практики відповідно до встановлених і діючих вимог факультету до структури та оформлення звіту; 
- своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін захистити 

матеріали практики, перед відповідною комісією на підсумковому (звітному) засіданні. 
 

6. Самостійна робота аспіранта 
Самостійна робота здобувача наукового ступені доктора філософії  окреслена  змістом 

індивідуального завдання, що відповідає як завданням освітнього процесу, так і потребам 



виробництва, враховувати можливості та пропозиції підприємства, організації, установи. У випадку 
педагогічної практики  зміст узгоджується з тематикою кваліфікаційної роботи. 

 
Політика та контроль 

7. Політика навчальної дисципліни (освітнього компонента) 
         Поточний контроль здійснюється керівником практики протягом проходження аспірантами 
педагогічної практики шляхом оцінки їх систематичної роботи, залікових навчальних занять. 
          Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики шляхом оцінювання 
цілісної систематичної педагогічної діяльності практиканта протягом конкретного періоду. 
Результати педагогічної практики керівник практики заносить до заліково-екзаменаційної 
відомості. 
       Диференційованій оцінці з боку керівника практики підлягають всі завдання, які виконує 
практикант. Лекції та практичні заняття оцінюються як за змістом, так і за дотриманням методики 
викладання. Оцінки заносяться в Щоденник практики. Кінцева узагальнена оцінка затверджується 
базовою кафедрою. Вона повинна враховувати рівень виконання завдань практики та зміст 
наданих документів. 
     Аспіранти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за рішенням Ради факультету 
пройти практику другий раз без відриву від занять.Академічна доброчесність 

Політика та принципи академічної доброчесності визначені у розділі 3 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

 
Норми етичної поведінки 

Норми етичної поведінки студентів і працівників визначені у розділі 2 Кодексу честі 
Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського». Детальніше: https://kpi.ua/code 

 
8. Види контролю та рейтингова система оцінювання результатів навчання (РСО) 

     
     Рейтинг студента з магістерської дисертації складається з балів, що отримуються за активність і 
результати роботи, а також за складання і якість звіту з практики. Семестровим контролем є 
диференціальний залік. 
Система рейтингових (вагових) балів та критерії оцінювання: 
1. Розробка плану практичних занять, підготовка конспекту лекції, розробка     
завдань для самостійної роботи студентів 
Ваговий бал – 50. 
Критерії оцінювання:  

 повне виконання завдання  50 ; 

 не повне виконання завдання  17…48; 

 робота не виконувалась  0. 
Максимальна кількість балів за роботу на кафедрі дорівнює 50 балів. 
2. Звіт з практики 
Ваговий бал –  40. 
Критерії оцінювання: 

 якісне і повне виконання звіту  40 балів; 

 неповне виконання звіту  16…27 балів; 

 звіт не представлений  0. 
Максимальна кількість балів за звіт дорівнює  40 балів. 
Штрафні та заохочувальні бали: 

 творчий підхід до роботи, активна участь в роботі підприємства: +1…+6 балів; 

 відсутність на роботі без поважних причин: +2…+4 бали. 
Максимальна кількість заохочувальних та штрафних балів дорівнює  10. 

https://kpi.ua/code


Розрахунок шкали (R) рейтингу: 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає: 
RC = 50 + 40 + 10 = 100 балів. 
Таким чином, рейтингова шкала з дисципліни складає R = RС = 100 балів. 
 
Переведення рейтингових балів до оцінок 
за університетською шкалою 

Рейтингові бали, 
RD 

Оцінка за університетською 
шкалою 

95 ≤ RD ≤ 100 Відмінно 

85 ≤ RD ≤ 94 Дуже добре 

75 ≤ RD ≤ 84 Добре 

65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно 

60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо 

RD < 60 Незадовільно 

Невиконання умов 
допуску до семестрового 
контролю 

Не допущено 

 

9. Додаткова інформація з дисципліни (освітнього компонента) 

      Активна (аудиторна) практика є основною в усьому процесі, оскільки саме під час активної 
практики виявляються та закріплюються викладацькі здібності аспірантів. Активна практика 
включає в себе: проведення лекцій і практичних занять; консультацій студентів; розробку завдань 
для організації самостійної роботи з професійно-орієнтованих дисциплін підготовки фахівців з 
відповідної спеціальності; участь у методичній науково-інноваційній та організаційній роботі 
кафедри тощо. 

      До початку активної практики аспірант надає керівнику практики тексти лекцій та методичні 
розробки занять. Об’єм лекції складає 25 - 30 сторінок тексту, методичних розробок - 5-7 сторінок. 
Після узгодження тексту лекцій і методичних розробок з керівником практики практикант 
допускається до самостійного проведення занять. 

        На залікових заняттях мають бути присутні керівник практики, практиканти. Після закінчення 
лекції (практичного заняття) проводиться обговорення, в якому беруть участь всі присутні. Під час 
цього обговорення висловлюються зауваження теоретичного (стосовно якості викладання) та 
методичного (майстерність подачі матеріалу: контроль над аудиторією, активність студентів, 
використання технічних засобів навчання тощо) плану. Практиканти фіксують свої зауваження у 
письмовій формі у вигляді рецензії, керівник практики оцінює кожне заняття і надає рецензію з 
оцінкою всієї діяльності за 100-бальною шкалою. 
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