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1. Мета дисципліни: Оволодіння сучасними методами викладання курсів зі 

спеціальності «Математика» для студентів закладів вищої освіти. Оволодіння 

практичною методикою проведення різних видів навчальних занять, організації 

самостійної роботи студентів, виховної роботи. Формування навичок 

викладання математичних дисциплін, розробки методичних матеріалів 

планування навчального процесу,  вміння спілкуватися в діалоговому режимі з 

широкою науковою спільнотою та громадськістю. В результаті мають бути 

сформовані методичні, методологічні, науково-організаторські, комунікативні й 

дослідницькі вміння, необхідні для забезпечення основних аспектів педагогічної 

діяльності. 

 

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни: 

Аспірант допускається до проходження асистентської педагогічної практики 

лише за умови успішного опанування тренінгом «Сучасні освітні технології 

у вищій школі» (3 кредити ЄКТС), який є складовою частиною 

асистентської педагогічної практики. Аспірант, який опанував 

компетентностями, необхідними для викладача закладу вищої освіти в 

обсязі не менше трьох кредитів на попередньому рівні вищої освіти, 

допускається до асистентської педагогічної практики без додаткового 

опанування тренінгу 

Здобувач повинен  

1. Знати: основи педагогіки вищої школи, зокрема – основи викладання курсів 

з галузі знань 11 «Математика і статистика», 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 «Математика» (ОК 3) і проводиться українською 

мовою на другому та третьому році навчання. Обсяг асистентської педагогічної 

практики складає 10 кредитів ЄКТС, з яких 3 кредити - тренінг «Сучасні освітні 

технології у вищій школі»; 3 кредити  - проведення різних видів навчальних 

занять; 4 кредити – проведення методичної, організаційно-педагогічної та 

виховної роботи. 
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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: 

здатності розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення 

наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики. 

Набуття відповідних програмних компетентностей за ОНП:  

1. Навички використання новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 

(ЗК-2). 

2. Здатність до пошуку, оброблення на аналізу інформації з різних джерел (ЗК-

4). 

3. Здатність формулювати наукову проблему, робочі гіпотези досліджуваної 

проблеми, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових 

цілісних знань та/або професійної практики (ФК-11). 
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5. Результати навчання за дисципліною: (описуються з детальною 

достовірністю для розробки заходів оцінювання) 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація;  

4. автономність та відповідальність) 

Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни Код Результат навчання 

  Знати:        

1.1 Поняття та категорії педагогіки 

вищої школи у контексті 

розвитку сучасної світи  

Самостійна 

робота, 

проведення 

практичних 

занять 

Аналіз 

проведених 

занять, 

виховних 

заходів, 

обговорення 

занять, 

оцінювання 

звітної 

документації  

10 

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 

  Вміти:        

2.1 Обирати методико-психолого-

педагогічний підхід до 

викладання матеріалу з 

урахуванням індивідуальної 

специфіки аудиторії  

Самостійна 

робота, 

консультації 

керівника 

практики, 

проведення 

практичних 

занять, 

семінарів, 

дискусій та 

виховних 

заходів 

 

Аналіз 

проведених 

занять, 

виховних 

заходів, 

обговорення 

занять, 

оцінювання 

звітної 

документації 

5 

2.2 Застосовувати набуті власні 

знання та досвід для 

досягнення мети навчального 

процесу. 

10 

2.3 Проводити науково-методичну 

організацію навчального 

процесу.  

10  

2.4 Розробляти, підбирати, 

впорядковувати та 

застосовувати навчально-

методичні матеріали відповідно 

до специфіки аудиторії 

10 

 Комунікація     

3.1 Здатність до використання 

інформаційних і 

комунікаційних технологій в 

освітньому процесі 

Самостійна 

робота, 

консультації, 

проведення 

практичних 

занять та 

Аналіз 

проведених 

занять, 

виховних 

заходів, 

обговорення 

5 

3.2 Здатність спілкуватись у 

діалоговому режимі зі 

5 



© Харитонов О.М., 2020 рік 

 

здобувачами освіти, колегами, 

науковою спільнотою 

виховних 

заходів  

занять, 

оцінювання 

звітної 

документації 
3.3 Здатність володіти різними 

формами презентації досягнень 

у сфері навчання, виховання 

здобувачів освіти 

5 

  Автономність та 

відповідальність:  

      

4.1 Здатність працювати 

автономно,  рухаючись до 

самовдосконалення, 

саморозвиватися і 

самовдосконалюватися під час 

створення і реалізації 

навчальних проектів 

Самостійна 

робота, 

консультації, 

проведення 

практичних 

занять та 

виховних 

заходів, 

розробка 

навчально-

методичних 

матеріалів 

 

Аналіз 

проведених 

занять, 

виховних 

заходів, 

обговорення 

занять, 

оцінювання 

звітної 

документації 

5 

4.2 Здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел, 

проявляти доброчесність при 

використанні джерел 

інформації.   

  

5 
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6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами навчання 

(необов’язково для вибіркових дисциплін) 

                             Результати     навчання дисципліни 

 

Програмні результати  

навчання  

Р
Н

 1
.1

 

Р
Н

 1
.2

 

Р
Н

 1
.3

 

Р
Н

 2
.1

 

Р
Н

 2
.2

 

Р
Н

 2
.3

 

Р
Н

 2
.4

 

Р
Н

 3
.1

 

Р
Н

 3
.2

 

Р
Н

 3
.3

 

Р
Н

 4
.1

 

Р
Н

 4
.2

 

(відповідно до освітньої програми) 

ПРН-З-4. Визначати методологічні принципи та методи наукового 

дослідження галузі інформаційних технологій в залежності від об’єкту і 

предмету, використовуючи міждисциплінарні підходи; 

+ +     +      

ПРН-У-14. Прогнозувати розвиток математики  
      +    + + 

ПРН-У-16. Ініціювати, організовувати та проводити комплексні дослідження в 

галузі науково-дослідницької та інноваційної діяльності, які приводять до 

отримання нових знань.  

   + + + +    + + 

ПРН-У-17. Вміти формувати команду дослідників для вирішення локальної 

задачі (формулювання дослідницької проблеми, робочих гіпотез, збору 

інформації, підготовки пропозицій). 

       + + + + + 

ПРН-У-22. Брати участь у визначенні, організації та розподілі групових задач. 
        + +   

ПРН-У-25. Здатність професійно презентувати результати своїх досліджень на 

міжнародних наукових конференціях, семінарах, практично використовувати 

іноземну мову (в першу чергу - англійську) у науковій, інноваційній діяльності 

та педагогічній діяльності. 

      + + + + + + 

ПРН-У-26. Здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної 

взаємодії.       + + + + + + 
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ПРН-У-27. Здатність саморозвиватися і самовдосконалюватися, нести 

відповідальність за новизну наукових досліджень та прийняття експертних 

рішень. 

      + + + + + + 

ПРН-У-28. Здатність приймати обґрунтовані рішення, мотивувати людей та 

рухатися до спільної мети.       + + + + + + 

ПРН-У-29. Працювати зі студентською аудиторію в галузі статистики, вміти 

організовувати їх навчальний процес. + + + + + + + + + + + + 

ПРН-У-30. Вивчати, узагальнювати та впроваджувати в навчальний процес 

інновації.       +    + + 
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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 диференційованого 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  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ. ТЕМАТИЧНИЙ  

ПЛАН  

№ Назва теми 
Кількість кредитів 

Частина 1. Тренінг «Сучасні освітні технології у вищій школі» 

1 Поняття та категорії педагогіки вищої школи 1 
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у контексті розвитку сучасної світи  

2 Основи виховного процесу у вищій школі, в 

тому числі – принципи академічної 

доброчесності. 

1 

3 Форми організації навчального процесу в 

вищій школі  
1 

Частина 2. Проведення навчальних занять  

4 Розробка план-конспектів занять, 

проведення занять, оцінювання успішності 

студентів 

3 

Частина 3. Проведення методичної, організаційно-педагогічної та 

виховної роботи. 

5 Розробка навчально-методичних матеріалів 

під керівництвом викладача  
1 

6 Планування і проведення консультацій, 

семінарів за тематикою дипломних та 

курсових робіт, олімпіад, роботи з 

вчителями та учнями закладів середньої 

освіти. 

2 

7 Індивідуальні бесіди зі студентами, 

організація і проведення культурно-масових 

заходів, 

1 

ВСЬОГО 10 

 

Загальний обсяг 300 годин 

 

 

7.3. Шкала відповідності оцінок  

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

Загальний обсяг 300 годин. 

 

9 Рекомендовані джерела 

Основні: 

1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII // Голос 

України. – 6 серпня 2014. 



© Харитонов О.М., 2020 рік 

 

2. Інноваційні педагогічні технології: теорія і практика використання у 

вищій школі: [монографія ] /І.І.Доброскок, В.П.Коцур, С.О.Нікітчина та 

ін.. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – 284с. 

3. Концепція національного виховання студентської молоді // Освіта і 

управління. – 2009. –Т12. - №2. – С.80-82. 

4. Концепції розвитку педагогічної освіти [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: https://mon.gov.ua/ 

5. Кошечко Н.В. Методика викладання у вищій школі : навч. посібник 

/Н.В. Кошечко. – Ніжин : НДУ ім.. М. Гоголя, 2013. – 114 с. 

6. Методика викладання у вищій школі: навч. посібник / О.В. Малихін, 

І.Г. Павленко, О.О. Лаврентьєва, Г.І. Матукова. – К. : КНТ , 2014. – 262 с. 

7. Організація асистентської педагогічної практики: (методичні 

рекомендації для аспірантів/ад’юнктів ІІ року навчання) / С.А.Вижва, 

А.А.Марушкевич,Є.С.Спіцин та ін. – Київ-Ніжин:Видавець 

ЛисенкотМ.М.,2015. – 148с. 

8. Положення про організацію освітнього процесу у Київському 

національному університеті імені Тараса Шевченка  [Електронний 

ресурс]: – Режим доступу.–http://nmc.univ.kiev.ua/doc.htm 

Додаткові: 

1. Астахова К. Університетський викладач в умовах переходу суспільства 
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