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1. Вступ 

 

1.1. Програма педагогічної асистентської практики здобувачів вищої 

освіти другого (магістерського) рівня КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (далі – Академія) визначає зміст і 

організаційно-методичні засади проходження педагогічної практики 

студентами. 

1.2. Педагогічна асистентська практика в системі вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні є одним з етапів професійної підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня магістра освітніх, педагогічних наук (далі – 

студенти) до освітньої діяльності, який має за мету сформувати професійно-

педагогічні компетентності щодо здійснення освітнього процесу у закладах 

вищої освіти.  

1.3. Програма педагогічної асистентської практики розроблена на 

основі Закону України «Про вищу освіту», з урахуванням Положення про 

організацію освітнього процесу в КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», Положення про порядок проведення 

практики в КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 

ради», освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти 

другого (магістерського) рівня спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки 

«Педагогіка вищої школи». 

2. Мета і завдання педагогічної практики 

 

2.1. Метою педагогічної асистентської практики студентів є 

формування системи компетентностей майбутніх науково-педагогічних 

працівників, здатних до здійснення навчальної, методичної і організаційної 

діяльності у закладах вищої освіти. 

2.2. Основними завданнями педагогічної асистентської практики є:  

 закріплення і поглиблення теоретичних знань з Педагогіки вищої 

школи, Психології вищої школи, Методики викладання у вищій школі, 

інших дисциплін, отриманих під час навчання; 

 формування умінь проведення всіх форм організаціїї освітнього 

процесу і видів навчальних занять у закладах вищої освіти; 

 поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних 

педагогічних завдань практики; 

 розвиток професійно-педагогічних здібностей на основі досвіду 

практики. 
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Додатковими завданнями педагогічної асистентської практики 

студентів є: 

 отримання знань про діяльність кафедри на посаді науково-

педагогічного працівника у період проходження практики; 

 отримання знань про діяльність структурних підрозділів закладів вищої 

освіти у період проходження практики; 

 формування умінь у галузі формальної, неформальної і інформальної 

освіти. 

 стимулювання самовдосконалення майбутніх фахівців. 

2.3. Процес проходження педагогічної асистентської практики 

скерований на формування у студентів наступних  компетентностей або їх 

елементів: 

 ЗК 3. Здатність до ділового спілкування та письмової комунікації 

державною та іноземною мовою. 

ЗК 5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення. 

ЗК 7. Здатність до ефективної міжособистісної взаємодії на 

партнерських засадах, уміння працювати в команді, цінувати і поважати 

різноманітність та мультикультурність. 

ЗК 8. Здатність діяти соціально відповідально і свідомо. 

ФК 2. Здатність до управління та організації освітнього процесу на 

основі суб’єкт-суб’єктної взаємодії учасників освітнього процесу, виявляючи 

та враховуючи різноманітність осіб, забезпечуючи індивідуальний супровід. 

ФК 3. Здатність запроваджувати та удосконалювати методи, методики 

та технології викладання і навчання, використовуючи міжнародний досвід і 

враховуючи різні освітні контексти, зокрема інклюзії. 

ФК 7. Здатність керувати освітніми практико- орієнтованими 

проєктами. 

ФК 8. Здатність до організації та проведення освітніх вимірювань, 

тестування та оцінювання результатів освітньої діяльності з метою 

забезпечення якості освіти та позитивної динаміки досягнень суб’єктів 

освітньої діяльності. 

ФК 9. Здатність до створення, модернізації та керування освітніми 

програмами і розроблення навчально-методичних матеріалів у контексті 

інтернаціоналізації. 
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ФК 12. Здатність планувати, організовувати і координувати діяльність 

багатопрофільного колективу фахівців у сфері вищої освіти на основі 

освітнього лідерства. 

ФК 14. Здатність розробляти та запроваджувати освітні стратегії на 

основі теорії та практики освітніх, педагогічних наук. 

2.4. Програма практики передбачає також формування  спеціальних 

компетентностей: 

- Компетентності, пов’язані з проведенням навчальної роботи: 

 Здатність до проведення різних форм організації освітнього 

процесу (навчальних занять, самостійної роботи, практичної 

підготовки, контрольних заходів); 

 Здатність до організації і проведення різних видів навчальних 

занять (лекцій; практичних, індивідуальних занять; 

консультацій). 

- Компетентності, пов’язані зі здійсненням методичної роботи 

 Здатність до педагогічного аналізу проведення різних форм 

організації освітнього процесу та різних видів навчальних занять;  

 Здатність до розробки навчально-методичного забезпечення 

різних форм організації освітнього процесу; 

 Здатність до використання сучасних освітніх технологій при 

проведенні різних видів навчальних занять. 

- Компетентності, пов’язані з проведенням організаційної роботи: 

 Здатність здійснювати різні види педагогічної комунікації, 

вибирати і конструювати зміст, форми, методи і засоби виховної, 

позааудиторної, профорієнтаційної роботи тощо.  

 Здатність до здійснення неформальної освіти зі здобувачами 

вищої освіти і формування у них мотивації та умінь інформальної 

освіти. 

2.4. Очікувані результати навчання. У результаті проходження 

практики студенти здобувають наступні програмні результати навчання: 

ПР 8. Обирати й ефективно впроваджувати технології навчання й 

виховання здобувачів освіти залежно від поставлених цілей і завдань, їх 

освітніх потреб і можливостей, пізнавальних інтересів та індивідуальних 

особливостей. 

ПР 9. Розробляти, впроваджувати просвітницькі та соціально-

педагогічні програми, оцінювати їх якість. 
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 ПР 11. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів до конкретних ситуацій професійної діяльності. 

ПР 12. Здатність до провадження інноваційної діяльності. 

ПР 13. Уміти створювати методичне забезпечення процесу викладання 

навчальних дисциплін, здійснювати методичний супровід дослідницької 

діяльності студентів. 

ПР 14. Здатність доступно і аргументовано презентувати свої 

професійні здобутки та результати досліджень, а також  здійснювати 

професійно-педагогічну комунікацію у письмовій та усній формах. 

ПР 15. Здатність ефективно формувати комунікативну стратегію, 

організовувати і здійснювати конструктивну взаємодію на основі 

загальнолюдських цінностей та норм закону, дотримання етичних норм 

спілкування.  

ПР 16. Здатність продуктивно працювати в групі, забезпечуючи 

позитивний соціально-психологічний клімат. 

ПР 18. Здійснювати управління освітнім процесом. 

2.5. Після проходження практики здобувачі вищої освіти мають знати: 

 основні форми організації і основи планування освітнього процесу у 

закладах вищої освіти; 

 дидактичні принципи проведення всіх видів навчальних занять у 

закладах вищої освіти; 

 документи, що регламентують і відображують зміст освіти у вищій 

школі; 

 сучасні форми і методи здійснення освітнього процесу, скерованого на 

формування компетентностей здобувачів вищої освіти; 

 форми і методи контролю результатів навчання здобувачів вищої 

освіти; 

 види навчально-методичного забезпечення освітнього процесу і вимоги 

до них; 

 форми і методи виховної (позааудиторної, профорієнтаційної) роботи з 

молоддю. 

Здобувачі вищої освіти мають уміти: 

 визначати мету і завдання різних видів навчальних занять, добирати 

відповідний зміст, форми, методи і засоби освітньої взаємодії зі 

здобувачами вищої освіти; 

 застосовувати різні форми і методи освітньої взаємодії, враховуючи 

специфіку спеціальності і рівень освіти; 
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 застосовувати сучасні освітні технології, зокрема, інформаційно-

комунікаційні та інтерактивні; 

 розробляти навчально-методичні матеріали до курсу, що викладається; 

 здійснювати контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти ; 

 організовувати різні форми виховної (позааудиторної, 

профорієнтаційної) роботи з молоддю. 

3. Організація проведення практики 

 

3.1. Згідно з навчальним планом, складеним у відповідності до ОПП 

«Педагогіка вищої школи», педагогічна асистентська практика проводиться 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня у 2 семестрі. 

Обсяг практики становить 8 кредитів ЄКТС (240 год.). 

3.2. Педагогічна асистентська практика проводиться після вивчення 

курсів  «Педагогіка вищої школи», «Психологія вищої школи», «Методика 

викладання у вищій школі».  

3.3. Проведення педагогічної асистентської практики передбачає три 

етапи: 

 адаптаційний (орієнтовний обсяг становить 1,5 кредиту ЄКТС); 

 основний (орієнтовний обсяг становить 4,5 кредити ЄКТС); 

 рефлексивно-підсумковий (орієнтовний обсяг становить 2 кредити 

ЄКТС). 

3.3.1. Підготовка до практики розпочинається на лекційних та 

практичних заняттях із «Педагогіки вищої школи», «Психології вищої 

школи», «Методика викладання у вищій школі».  

3.3.2. На адаптаційному етапі практикант має:  

- з’ясувати функції, мету, завдання практики; 

- скласти індивідуальний план проходження практики; 

- ознайомитися з організаційною, навчально-методичною та науковою 

роботою кафедри, нормативно-правовою базою, що регламентує 

організацію освітнього процесу в Академії; 

- відвідати заняття керівника практики, провідних викладачів кафедри і 

закладу вищої освіти.  

3.3.3. На основному етапі практики практикант має : 

     -   ознайомитись і взяти участь у навчально-методичній роботі кафедри; 

- укласти розгорнуті план-конспекти занять, обговорити їх з керівником 

практики від кафедри;  

- підготувати необхідні методичні та дидактичні матеріали, технології 
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для проведення занять; 

- провести на належному науково-методичному рівні заняття згідно 

індивідуального плану; 

- організувати та провести для студентів захід виховного 

(позааудиторного, профорієнтаційного) спрямування;  

- взяти участь у засіданнях кафедри, наукових семінарах (конференціях).  

3.3.4. На рефлексивно-підсумковому етапі практикант має: 

 - підготувати звітні матеріали щодо проходження практики і надати 

керівнику практики з метою перевірки та оцінювання; 

 - захистити результати практики у встановленому порядку. 

3.4. Базою проходження практики може бути заклад вищої освіти, з 

яким КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

укладає відповідний договір про проходження педагогічної (асистентської) 

практики. 

 КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» 

може бути базою проходження педагогічної (асистентської) практики 

здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності 011 

Освітні, педагогічні науки ОПП «Педагогіка вищої школи». 

3.8. Безпосереднє керівництво педагогічною асистентською 

практикою, науково-методичне консультування та контроль за 

проходженням практики студента здійснює керівник практики від кафедри, 

який: 

 визначає зміст навчально-методичної роботи, до якої залучає студента; 

 добирає тематику занять та академічні групи для проведення 

педагогічної практики; 

 надає методичну допомогу у плануванні та організації навчальної 

взаємодії; 

 консультує студента з питань навчально-методичного забезпечення 

проведення залікових занять, зокрема, використання сучасних освітніх 

технологій; 

 консультує з питань підготовки і проведення заходу виховного 

(профорієнтаційного) спрямування, позааудиторного заняття зі 

студентами; 

 контролює роботу студента, відвідування занять та інші види його 

роботи зі студентами, здійснює заходи щодо усунення недоліків у 

організації практики; 
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 оцінює роботу студента і готує відгук про його навчально-методичну 

роботу під час проходження практики. 

 консультує студента з питань оформлення документації. 

4. Зміст практики 

 

4.1. Зміст педагогічної асистентської практики аспірантів узгоджений з 

напрямами діяльності науково-педагогічних працівників: навчальною, 

методичною, науковою і організаційною. 

4.2. Навчально-методична робота студентів-практикантів включає: 

- відвідування і аналіз лекційних занять; 

- відвідування і аналіз практичних занять; 

- розробку лекційного заняття, підготовку методичних матеріалів 

до його проведення, проведення на належному рівні не менше однієї 

лекції; 

- розробку практичного заняття, підготовку методичних матеріалів 

до його проведення, проведення на належному рівні не менше одного 

практичного заняття; 

- аналіз проведених занять разом з керівником практики. 

4.3. Методична робота студентів-практикантів включає: 

- ознайомлення з організацією навчальної та методичної роботи 

кафедри, освітньо-наукового відділу, закладу вищої освіти в цілому;  

- ознайомлення з освітньою програмою, навчальним планом, 

робочим навчальним планом; 

-  ознайомлення з навчально-методичним комплексом дисципліни 

(навчальна програма дисципліни, робоча програма навчальної 

дисципліни, теми і плани лекцій, практичних занять, завдання для 

самостійної роботи, засоби контролю знань (для поточного і 

підсумкового контролю);  

- ознайомлення з матеріалами методичного забезпечення вивчення 

навчальної дисципліни (підручники, навчальні посібники, тексти 

лекцій, інструктивно-методичні матеріали до практичних занять, 

самостійної роботи);  

-  розробку завдань для самостійної роботи студентів і слухачів 

курсів підвищення кваліфікації; 

- розробку тестових завдань для контролю результатів навчання  

студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації; 

- підготовку класичних і новітніх видів наочного матеріалу 



10 

 

(презентацій, таблиць, схем, карток тощо); 

- участь у розробці, заповненні організаційно-методичної 

документації кафедри педагогіки та освітнього менеджменту та відділу 

освітньо-наукової підготовки (при проходженні практики на базі КЗВО 

«ОАНО ООР»); 

- участь у роботі методичного семінару кафедри; 

- участь у вебінарах, онлайн-конференціях освітнього спрямування 

за допомогою мережі Інтернет.  

4.5. Організаційна робота студентів-практикантів включає: 

- підготовку і проведення заходів соціокультурного спрямування 

для здобувачів вищої освіти на базі педагогічного хабу ОАНО (круглі 

столи, дискусійні майданчики, зустрічі з освітянами тощо); 

- участь у проведенні заходів за планом роботи КЗВО «ОАНО 

ООР».  

5. Методичне  забезпечення 

 

5.1. Основну функцію науково-методичного забезпечення 

педагогічної асистентської практики виконують навчально-методичні 

комплекси відповідних дисциплін.  

5.2. З метою належного проведення педагогічної практики студенти 

можуть використовувати для ознайомлення методичні матеріали викладачів 

кафедри як у паперовому, так і електронному вигляді. 

 

6. Форми та методи контролю. Підведення підсумків практики 

 

6.1. До захисту практики здобувачем вищої освіти подаються наступні 

документи: 

1. Заповнений щоденник педагогічної асистентської практики.  

2. Відгук-характеристика керівника практики. 

3. Портфоліо з матеріалами щодо виконання всіх завдань практики (у 

паперовому вигляді): 

 Розроблені плани-конспекти залікових занять (не менше однієї 

лекції, двох практичних занять). 

 Підготовлені дидактичні матеріали, наочні засоби навчання 

(презентації), матеріали, що ілюструють використання 
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інформаційно-комунікаційних та інтерактивних технологій під час 

проведення занять (кількість, назва, теми). 

 План-конспект позааудиторного заходу. 

6.2. Документація подається керівнику практики в строки згідно з 

графіком практики. 

6.3. До захисту практики допускаються здобувачі вищої освіти, які у 

повному обсязі виконали індивідуальний план практики і надали пакет 

документів, передбачених Програмою.  

6.4. Здобувачі вищої освіти, які не виконали індивідуальний план 

проходження практики, до її захисту не допускаються.  

6.4. Результати практики та її захист оцінюються на підставі наданих 

звітних документів, а також висновків, які відображені у відгуку-

характеристиці керівника практики.  

6.5. Підсумковий контроль з педагогічної асистентської практики 

відбувається у формі диференційованого заліку. При визначенні підсумкової 

оцінки враховуються результати оцінювання з усіх видів робіт (навчальної, 

методичної, організаційної), передбачених програмою практики. Оцінювання 

діяльності студента-практиканта здійснюється згідно Положення про 

організацію і проведення контролю результатів навчання здобувачів вищої 

освіти КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

 6.6. Критерії оцінювання роботи студентів-практикантів 

І. Рівень науково-методичної діяльності:  

 рівень фахових знань; 

 знання теоретичних основ методики викладання, планування 

освітнього процесу, обліку та контролю знань та умінь студентів у 

закладі вищої освіти; 

 обґрунтованість планування видів навчальних занять: 

усвідомлення освітніх цілей і завдань; доцільність змісту, форм і 

методів роботи зі студентами; творча інтерпретація інноваційних 

педагогічних технологій; 

 оформлення методичних розробок занять відповідно до 

дидактичних вимог; 

 уміння цілеспрямовано спостерігати та аналізувати різні форми 

освітньої взаємодії зі студентами; 

 активність, ґрунтовність самоаналізу та аналізу роботи колег. 

ІІ. Рівень сформованості професійно-педагогічних умінь і якість 

викладацької діяльності студента-практиканта: 
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 відповідність лекційних, практичних, індивідуальних занять 

сучасним вимогам; 

 володіння методикою організації та проведення різних видів 

діяльності зі студентами; 

 ефективність застосування та творча інтерпретація інноваційних 

педагогічних технологій. 

7. Рекомендовані джерела та інформаційні ресурси 

Законодавчі і нормативні документи 

1. Закон України  «Про освіту».  

2. Закон України « Про вищу освіту» . 

3. Про затвердження Концепції розвитку  педагогічної освіти: Наказ МОН 

України від 16 липня 2018 р. № 776. 

4. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 

року: Указ Президента України від 25 червня 2013 р. № 344. 

Рекомендована література 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія:  

підручник. Київ: Либідь, 1998. 560 с. 

2. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч.посібн. / О.О. 

Біляковська, І.Я. Мищишин, С.Б. Цюра. Львів: ЛНУ імені Івана 

Франка, 2013.  360 с. 

3. Вітвицька С. С. Основи педагогіки вищої школи: підручник за 

модульно-рейтинговою системою навчання для студентів 

магістратури.  Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 384 с. 

4. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач 

Н. П.Наволокова. Х. : Вид. група «Основа», 2009. 176 с URL : 

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/03/Navolokova_Enciclopedia.pdf 

5. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи. Київ: Знання, 2005.  486 с. 

6. Лекції з педагогіки вищої школи  / За ред. В. І. Лозової.   Харків: ОВС, 

2006.  496 с. 

7. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О.Г. Мороз , О.С. 

Падалка. В.І. Юрченко . Київ: НПУ, 2003.  267 с. 

8. Навчаємо мислити критично: посібн. для вчителів. Автори-укладачі О.І. 

Пометун, І.М. Сущенко. Дніпро. Лібра. 2016. 144 с. 

9.  Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: навч. посібн.  Київ: 

Центр учбової літератури, 2007.  232 с.  

https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Navolokova_Enciclopedia.pdf
https://pedagogy.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/Navolokova_Enciclopedia.pdf
http://www.psyh.kiev.ua/Мороз_О.Г.
http://nashaucheba.ru/v40770/мороз_о.г.,_падалка_о.с.,_юрченко_в.і._педагогіка_і_психологія_вищої_школи
http://nashaucheba.ru/v40770/мороз_о.г.,_падалка_о.с.,_юрченко_в.і._педагогіка_і_психологія_вищої_школи
http://nashaucheba.ru/v40770/мороз_о.г.,_падалка_о.с.,_юрченко_в.і._педагогіка_і_психологія_вищої_школи
http://www.psyh.kiev.ua/Юрченко_В.І.
http://www.psyh.kiev.ua/НПУ
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10.  Освітні технології: навч.-метод. посіб.  за заг. ред. О.М. Пєхоти.  Київ: 

А.С.К., 2001.  256 с. 

11. Освітня платформа «Критичне мислення» 

https://www.criticalthinking.expert/ 

12. Педагогіка вищої школи / за ред. З.Н. Курлянд.  Київ: Знання, 2005. 399 

с. 

13. Педагогічні технології в підготовці вчителів : навчальний посібник / 

кол. авторів ; за ред. І.Ф.Прокопенка. 3-є вид., допов. і переробл. Харків 

: ХНПУ, 2018. 457 с. URL : 

http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1939/1/Педагогічні%20тех

нології%20.pdf. 

14. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підручник. 3-є вид. Л.Г. 

Подоляк, В.І. Юрченко.  Київ: Каравела, 2011.  360 с. 

15.  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Практикум: навч. посіб.  Л.Г. 

Подоляк, В.І. Юрченко. Київ: Каравела, 2008.  335 с. 

16. Пометун О. Енциклопедія інтерактивного навчання . Київ, 2007. 142 с. 

https://nvk-licey.at.ua/_ld/0/2_BTn.pdf 

17.  Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : науково-

методичний посібник. О. І. Пометун, Л. В. Пироженко / за ред. О. І. 

Пометун.  Київ : видавництво А.С.К., 2003. 192 с. 

https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf 

18.  Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. Київ: 

«Академвидав», 2006.  352 с. 

19.  Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. 

посібн./ Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук . - Вінниця: Вінн. соц.-екон. 

ін.-тут Ун-ту "Україна", 2006. - 402 с. 

Інформаційні ресурси 

http://mon.gov.ua 

https://ooiuv.odessaedu.net/ 

Портал Prometheus 

 

https://www.criticalthinking.expert/
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1939/1/Педагогічні%20технології%20.pdf
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/1939/1/Педагогічні%20технології%20.pdf
http://elib.kmpu.edu.ua/2707/1/Podol_Urcenk_Psih_v_shkoli_Pidr_c_1_346.pdf
http://elib.kmpu.edu.ua/2707/1/Podol_Urcenk_Psih_v_shkoli_Pidr_c_1_346.pdf
http://elib.kmpu.edu.ua/2706/1/Podol_Jurch_Psih_v_shkoli_Prakt_c_1_300.pdf
https://nvk-licey.at.ua/_ld/0/2_BTn.pdf
https://pedagogika.ucoz.ua/knygy/Suchasnyj_urok.pdf
http://nashaucheba.ru/v40772/чернілевський_д.в.,_томчук_м.і._педагогіка_та_психологія_вищої_школи
http://nashaucheba.ru/v40772/чернілевський_д.в.,_томчук_м.і._педагогіка_та_психологія_вищої_школи
http://nashaucheba.ru/v40772/чернілевський_д.в.,_томчук_м.і._педагогіка_та_психологія_вищої_школи
http://mon.gov.ua/
https://ooiuv.odessaedu.net/

