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Якiстъ пiдготовки суIасного фахiвця забезпечуеться поеДнаННЯМ

фундамент€lJIьних та спецiалъних знань з практичною пiдготовкоЮ, ЯКа е

важливою складовою становленюI особистостi науковця МайбУТНЬОГО

викJIадача. Практичне навчаннrI здобувачiв вищоi освiти стУпеНя ДОКТОРа

фiлософii ocBiTHbo-HayкoBoi програми |92 <Будiвництво та цивiльна iнженерiЛ> е

складовою процесу пiдготовки фахiвцiв у вищому навчzulъному закпадi З МеТоЮ

поглиблення i закрiплення теоретичних знань, формування Уляiнь i набУТТЯ

гIрактичних навикiв самостiйного виконання професiйних завданъ, осНОВУ ДЛЯ

softsНlls, тобто навиtIок спiлкування, лiдерства i роботи в групi.

педагогiчна uрактика аспiрантiв е складовою частиною комплекснот

пiдготовки аспiранта до науково-педагогiчноТ дiялъностi вiдповiдно До ПОСТаНОВИ

Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 23.0З.20|6 р. Nч 261 <Про затвердженшI ПоряДКУ

пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наУк У

закJIадах вищоi освiти (наукових установах)).
Метою педагогiчноi практики е психолого-педагогiчна пiДготОвКа

аспiрантiв до професiйноi викладацькоi дiяльностi, а саме формУвання У НИХ

позитивного вiдношення до професii викJIадача, придбання i вдосконалення

практично значущих умiнъ i навичок у проведеннi навч€Lлъно-методичноi робоТИ,

розвиток у майбутнiх викладачiв професiйних якостей i психологiЧниХ yMiHb,

отримання навичок спiлкування, лiдерства i роботи в групi (softskills).

Завдання педагогiчноi практики:

- форr*у"ання професiйноi компетентностi i особистих якостей майбутнього

викладача вiдповiдно до вимог с}п{асного рOзвитку системи виЩоi освiти F

YKpaiHi;

- оволодiння методикою проведення лекцiйних, практичних i лабораторних

занrIть;

оволодiння сучасними педагогiчними технологiями, активними та

iнтерактивними методами навчаннrI;
1.

формування педагогlчно1 майстерност1 та 1ндивlдуального стилю

дiяльностi викладача.

Реалiзацiя мети та завдань педагогiчноi практики забезпечуеться шляхом Ii

органiзацii, виконаннrI основних вимог вiдповiдно до Положення як аспiранТаМи,

так i науковими керiвниками. ii основу скJIадае навч€tльно-метOдична робота
аспiрантiв, яка rrоJulгас в:

- вiдвiдуваннi лекцiйних, лабораторних та практичних занять, аналiзi ik
структури, особливих, притаманних конкретним дисциплiнам педатогiчних та

методичних прийомiв проведенIuI, ознайомлення iз iндивiдуЕtJlьним стиJIoм;

- пiдготовцi до заIuIть, ознайомлення iз робочими програмами дисциплiни,
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з'ясування логiки Тх розробки, зв'язку iз навчальною та навчалы{о-методичною

лiтературою;

- вiдвiдуваннi консулътацiй з конкретних дисциплiн;

- ознайомлення iз засадами Болонськоi системи, вiдповiдноi rшкали оцiнКи

знань, правил прийому екзаменiв та диференцiйованих залiкiв.

Практика проводитъся у З-ому ceMecTpi 2-ого року навчаIIFIя. Тривалiсть

педагогiчноi практики два тижнi. Загальний обсяг педагогiчrtоТ практИкИ

складае 60 годин, у тому числi:

. навчаJIьно-методична робота (пiдготовка до занять, вiдвiдування Та

аналiз лекцiйних, лабораторних та практичних занять, вiдвiдуваннr{ консУлътаЦiй,

керiвництво рiзними видами практик, знання СвропейськоТ кредитl-tоi трансфеРНО-

накопичувальноi системи, системи оцiнки знань, правил прийоп,rу еtсзаменiв та

диференцiйованих залiкiв) ;

. аудиторна робота (проведення пробних вiдкритих лекrliй, практичних

або лабораторних занять) ;

о методична робота (складання iндивiдуального плаiну викладача,

розробка робочих lrрограм до навча_гIьних дисциплiн, що викладаються На

кафедрi, розробка та складання тестових завданъ до навчалыIих дисциплiн,
ознайомлення з системою дистанцiйного навчання та з методикою роЗРОбКИ

дистанцiйних навчагIьних KypciB).

ЗМIСТ ПРОГРАМИ
Заняття 1. ВiдвiдуванIul лекцiйних занятъ.

Заняття 2. Вiдвiдування практичних занять.

Заняття 3. Вiдвiдування лабораторнIж занrIть.

Заняття 4. Пiдготовка до занrIть.

Заняття 5. ВiдвiдуванIul консультацiй.

Заняття 6. ОзнайомленнrI iз Свропейською кредитною трансферно-

накопичув€uIьною системою, системою оцiнки знань, правил прийому екзаменiв

та диференцiйованих залiкiв.

Заняття 7. ПроведеннrI пробних практичних занrIть.

Заняття 8. Проведення пробних лабораторних занять.

Заняття 9. Складання iндивiду€tльного пlrану викJIадача.

Зацяття 10. Розробка робочих програм до навчальних дисциплiн, що

викJIадаються на кафедрi.

Заняття 11. Розробка та скJIадання тестових завданъ да навч€tльних

дисциплiн.
Заняття 12. ОзнайомленIuI з системою дистанцiйного навчанЕя LIDER.



21 Вiдвiдування лекцiйних занrIть

42 Вiдвiдування практичних занять
2a

J Вiдвiдування лабораторних занять
104 Пiдготовка до занять
105 Вiдвiдування консультацiй
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правил прийому екзаменiв та диференцiйованих залiкiв
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2Проведення пробних практичних занять7

28 Проведення пробних лабораторних занять

49 Складання iндивiдуаJIьного плану викладача
4Розробка робочих процрам до навч€rльних дисциплlн, що

викJIадаються на кафедрi
10

411 Розробка ^га складання тестових завдань до навчальних

дисциплiн
101,2 Ознайомлення з системою дистанцiйного навчання LIDER
60Всього

5

тематичний план занять

СКЛАДАННЯ ЗВIТНОСТI ПО ПВДАГОГIIIНIЙ ПРАКТИЦI
За результатами практики передбачаетъся представлення звiтiв аспiрантами

та ix захист на вiдповiдних кафедрах. Залiк аспiрант отримуе за умови виконання

Bcix запланованих завданъ i наявностi звiтноi документацiТ.

Звiтпi документи
1. Iндивiдуальний план (,Щодаток 1).

2. Звiт (.Щодаток 2).

3. ГIлан конспект практичного, лабораторного занrIття (Додаток 3)

НАВЧАЛЬНО-МЕТ ОДИЧНА ЛIТЕРАТУРА
1.

2.

йт .д.

льNь Заняття (короткий змiст) Години
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flодаток l

IНДИВIДУАЛЬНИЙ ПЛАН ПЕДАГОГIЧНОi ПРАКТИКИ
( 20 _- 20 _навчальний piK)

Затвердя<ено на засiданшi кафедри

Зав. кафедри

асп1

Аспiрант
(пidпuс, П.I.Б.)

Науковий керiвник
(пidпuс, П.LБ.)

р.

N9

Форми роботи (практичнi,
лабораторнi заняття, пробнi лекцiТ,

позааудиторнi заходи)

кiлькiсть
годин

Капегrларнi строки
проведення роботи

1

2

3

4

5

6

(-)) 

-_20
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ffодаток 2

У перiод з

звIт
про проходження педагогiчноi практики

За мною виконано

Пiдпис керiвника практикою
(пidпuс П.LБ.)

Пiдпис rrрактиканта

протокол J!Ъ_ вiд

м Вrцзаrrягш темазаняrггя Щата
Пiдпис

керЬrпшса
/ ) 3 4 5

(пidпuс П.I.Б.)

Затверджено на засiданнi кафедри_
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Щодаток 3

СХЕМА КОНСПЕКТУ ЛЕКЦIЙНОГО, ПРАКТИЧНОГО АБО ЛАБОI,АТОРНОГО
зАняття

1. Назва навчаJIьноi дисциплiни.
2. Тема заняття. Кiлькiсть годин.
З. Мета i завдання заняття.
4. OcHoBHi поняття. Перелiк i визначення основних понять, якi е базовими для даноi теми i

використовуються при проведеннi заняття.
5. План заняття (дiагностична, теоретичн4 практична частина).
6. Наочнiсть та обладнання.
1. Список лiтератури.
8. Хiд заняття. .Щетальний, послiдовний, хронологiчний опис ycix етапiв заняття (перелiк

розгляду основних питань теми, виконання практичних завдань):
всmупна часmuнаi визначаються мета та завдання заняття, його актуальнiсть. мотивацiя
пiзнавальноТ дiяльностi студентiв, актуалiзацiя опорних знань.
основна часmuна: розкриття основних питань теми, виконання практичн{.Iх завдань.
конmроль навчальних досягнень студентiв з теми заняття (тестуваirня, перевiрка
практичних завдань тощо).
заключна часmuна: пiдведення пiдсlмкiв заняття. Оцiнювання навчальних досягнень
студентiв за пiдсумками роботи на заняттi.


