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Опис дисципліни 

Курс «Науково-педагогічна практика» є важливою складовою професійної підготовки докторів 

філософії зі спеціальності 053 Психологія. Основним його завданням є підготовка 

висококваліфiкованого, конкурентоспроможного, iнтегрованого у європейський та свiтовий 

науково-освiтнiй простiр фахiвця, здатного до самостiйної науково-дослiдницької, науково-

органiзацiйної та практичної дiяльностi в галузi психологiї та викладацької роботи у закладах 

вищої освіти на засадах інноваційних освітніх технологій; розвиток методологічної, 

дослідницької, фахової, викладацької компетентностей. Зокрема, основними орієнтирами науково-

педагогічної практики є поглиблення розуміння предметної областi та професiйної дiяльностi за 

спеціальністю, формування психолого-педагогічних та методичних умінь викладання 

психологічних дисциплін у системі вищої школи: критично аналізувати й оцінювати традиційні 

методи викладання, ефективно організовувати педагогічне діалогічне спілкування, проводити різні 

форми навчальних занять, використовуючи інноваційні гуманітарні технології, розробляти та 

удосконалювати методичні матеріали щодо психологічного супроводу освітнього процесу, 

проектувати, оптимізувати та оцінювати якість навчально-виховного процесу та освітнього 

середовища; розвиток вміння інiцiювати, органiзовувати та проводити комплекснi дослiдження в 

галyзi науково-дослiдницької та iнновацiйної дiяльностi. 

Структура курсу 

Години 

 
Тема Результати навчання Завдання 

Змістовий модуль 1 Педагогічна практика аспіранта (4 кредити – 120 год.) 
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1. Викладацька 

діяльність 

аспіранта-

практиканта 

Вміння організовувати та 

проводити різні форми 

навчальних занять з 

профілюючих дисциплін 

кафедри, використовуючи 

інноваційні гуманітарні 

технології; ефективно 

організовувати педагогічне 

діалогічне спілкування.  

 

Планування власної викладацької 

діяльності, підготовка до занять. 

Складання конспектів лекційних, 

семінарських та лабораторних 

занять. 

Підбір та використання 

інноваційних, інформаційно-

цифрових технологій викладання в 

процесі занять (мультимедійні 

презентації, аудіо-, відео-контент). 

Розробка і використання на заняттях 

mailto:zoryanada@ukr.net


інтерактивних, діалогічних методів 

навчання. 

Проведення навчальних занять за 

розкладом: лекцій, семінарських 

занять, лабораторних занять. 

Відвідування та психолого-

педагогічний аналіз занять колег-

практикантів.  

Проведення консультацій для 

студентів. 
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2. Методична 

діяльність 

аспіранта-

практиканта 

Вміння критично аналізувати 

й оцінювати традиційні 

методи викладання 

психологічних дисциплін; 

розробляти та удосконалювати 

методичні матеріали щодо 

психологічного супроводу 

освітнього процесу; 

здійснювати науково-

методичну допомогу 

студентам; проектувати, 

оптимізувати та оцінювати 

якість навчально-виховного 

процесу та освітнього 

середовища. 

Вивчити структуру, форми та зміст 

викладання психології у закладах 

вищої освіти. 

Вивчити структуру, зміст і 

організацію діяльності кафедри 

психології (фахової кафедри) у 

закладах вищої освіти. 

Ознайомлення зі змістом та 

особливостями організації 

освітнього процесу у закладі вищої 

освіти (з освітніми програмами, 

навчальними планами, розкладом 

занять тощо).  

Ознайомлення зі змістом і 

структурою кредитно-трансферної 

(кредитно-модульної) системи 

навчання.  

Ознайомлення з навчально-

методичним комплексом дисципліни 

(навчальна програма дисципліни, 

робоча програма навчальної 

дисципліни, теми і плани лекцій, 

семінарських і лабораторних занять, 

завдання для самостійної роботи, 

засоби для поточного, модульного і 

підсумкового контролю знань). 

Ознайомлення з матеріалами 

методичного забезпечення 

навчальної дисципліни (підручники, 

навчальні посібники, методичні 

рекомендації тощо). 

Розробка робочої навчальної 

програми курсу (тематичного плану і 

планів окремих занять, завдань для 

самостійної роботи, завдань для 

поточного, модульного і 

підсумкового контролю тощо).  

Участь у засіданнях кафедри, у 

роботі методичних семінарів 

викладачів тощо.  

Відвідування та аналіз занять 

викладачів кафедри. 
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3. Науково-

педагогічна 

Вміння інiцiювати, 

органiзовувати та проводити 

Ознайомлення з планом науково-

дослідної роботи кафедри.  



діяльність 

аспіранта-

практиканта 

комплекснi дослiдження в 

галyзi науково-дослiдницької 

та iнновацiйної дiяльностi.  

Ознайомлення з положенням про 

індивідуальні навчально-дослідні 

завдання (далі ІНДЗ). Розробка 

тематики ІНДЗ для психологічних 

дисциплін. Розробка тематики 

курсових робіт з психології. 

Участь у підготовці та проведенні 

наукових семінарів, круглих столів, 

конференцій кафедри, факультету, 

університету. 

Участь у залученні студентів до 

наукової роботи, підготовці та 

проведенні засідання студентського 

наукового гуртка (товариства, 

проблемної групи), конкурсу 

студентських наукових робіт, І етапу 

олімпіади з психології. 
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4. Виховна 

діяльність 

аспіранта-

практиканта 

Вміння ефективно 

організовувати педагогічне 

діалогічне спілкування. 

 

Ознайомлення з організацією 

виховної роботи у закладі вищої 

освіти (з комплексним планом 

організаційно-виховної роботи вишу, 

планом виховної роботи на 

факультеті, в академічній групі). 

Ознайомлення із завданнями, 

напрямами і видами роботи 

психологічної служби вищого 

навчального закладу. 

Виконання обов’язків помічника 

куратора академічної групи. 

Організація і проведення виховного 

заходу психологічного спрямування 

в академічний групі.  

Відвідання та аналіз виховних 

заходів, що проводять інші 

аспіранти-практиканти.  

Психолого-педагогічне вивчення як 

особистості окремих студентів, так і 

колективу групи загалом. Складання 

психолого-педагогічної 

характеристики академічної групи 

20 

4. Ведення 

документації. 

Вміння квалiфiковано 

вiдображати та презентувати 

результати власної 

педагогічній діяльності. 

Оформлення і ведення документації 

щодо результатів педагогічної 

практики.  
Розробка індивідуального плану 

роботи аспіранта-практиканта.  

Ведення щоденника практики. 

Оформлення конспектів проведених 

занять. 

Оформлення протоколу аналізу 

заняття, проведеного іншими 

аспірантами-практикантами. 

Підготовка звіту про результати 

практики.  

Змістовий модуль 2 Наукова практика аспіранта (4 кредити – 120 год.) 
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5. Робота над 

дисертацією 

Вміння здiйснювати 

критичний аналiз, оцiнку та 

синтез  нових та комплексних 

iдей; розробляти та 

застосовувати методологiчну 

базу власного наукового 

дослiдження для вирішення 

актуальної наукової проблеми 

в галyзi психології; 

інiцiювати, органiзовувати та 

проводити комплекснi 

дослiдження в галyзi науково-

дослiдницької та iнновацiйної 

дiяльностi, якi приводять до 

отримання нових знань; 

формулювати робочi гiпотези 

дослiджуваної проблеми, якi 

мають розширювати та 

поглиблювати стан наукових 

дослiджень в обранiй сферi; 

здiйснювати грунтовний 

монiторинг наукових джерел 

iнформацiї щодо 

дослiджуваної проблеми; 

визначати piвень об'єктивностi 

фактологiчної iнформацiї в 

рiзних видах наукових джерел, 

оцiнювати достовiрнiсть та 

репрезентативнiсть джерел 

iнформації; будувати 

причинно-наслiдковий ряд iз 

виявленого у психологiчних 

джерелах фактичного змiстy 

та проектувати 

конструктивно-

iнтерпретацiйнi моделi на 

пiдставi результатiв наукових 

дослiджень; використовувати 

сучаснi iнформацiйно-цифрові 

та комунiкативнi технологiї 

при спiлкуваннi, обмiнi 

iнформацiєю, зборi, аналiзi, 

обробцi, iнтерпретацiї даних. 

Поетапна робота над науковим 

дослідженням у галузі психології із 

застосуванням як теоретичних, так і 

експериментальних методів з 

дотримання методології та методики 

проведення дослідження.  

Робота над оригінальністю 

дослідження, що базується на 

критичному розгляді джерел та 

забезпечення необхідним науковим 

апаратом таким, як нотатки, 

бібліографія та публікація 

відповідних документів. 

Аналітичне виокремлення наукової 

новизни, теоретичної і практичної 

значущості дисертаційного 

дослідження для психологічної 

науки і практики. 

Представлення результатів 

дослідження згідно існуючих вимог 

до наукових робіт. 

Формулювання обґрунтованих 

висновків.  
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6. Науковий 

семінар 

Вміння здійснювати 

спiлкування в дiалоговому 

режимi з широкою науковою 

спiльнотою та громадськістю 

в певнiй галузi наукової 

дiяльностi; презентувати 

результати cвoїx дослiджень 

на наукових конференцiях, 

ceмінapax, практично 

використовувати iноземну 

мову (в першу чергy 

Формулювання власної наукової 

концепції. 

Ведення наукової дискусії з 

аргументуванням власних наукових 

доводів та відповідями на 

контраргументи опонентів. 

Презентація результатів дослідження 

в науковому та ненауковому 

контекстах, усно та письмово, у 

формі наукових семінарів, наукових 

зустрічей та громадських ініціатив 



англійську) у науковій, 

інноваційній та педагогічній 

діяльності. 

(соціально-орієнтовані робочі 

зустрічі). 
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7. Написання 

наукових 

публікацій 

Вміння формулювати наукову 

проблему з огляду на цiннiснi 

орiєнтири сучасного 

суспiльства та стан її наукової 

розробленостi; здiйснювати 

грунтовний монiторинг 

наукових джерел iнформацiї 

щодо дослiджуваної 

проблеми; квалiфiковано 

вiдображати результати 

наукових дослiджень у 

наукових статтях, 

опyблiкованих як у фахових 

вiтчизняних виданнях, так i у 

виданнях, які входять до 

мiжнародних наукометричних 

баз;. презентувати результати 

cвoїx дослiджень на 

мiжнародних наукових 

конференцiях, ceмінapax, 

практично використовувати 

iноземну мову (в першу чергy 

англійську) у науковій 

діяльності. 

Презентація наукових результатів за 

кожним розділом дисертаційного  

дослідження. 

Систематизація, узагальнення, 

виокремлення власних критеріїв 

наукового аналізу дисертаційного 

дослідження. 

Представлення наукової інформації у 

форматі наукової статті, тез 

доповідей на наукових конференціях 

та круглих столах. 

Дотримання наукових норм 

наукового цитування та посилання 

на джерельну базу дослідження. 

Самостійний творчий науковий 

процес. 

Запобігання академічній нечесності. 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Звітна документація з практики, яка здається із 

порушенням термінів без поважних причин, оцінюється на нижчу оцінку. Перескладання 

модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).  

 Політика щодо академічної доброчесності: Наукові публікації перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до друку із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

 Політика щодо відвідування: Відвідування бази практики є обов’язковим компонентом 

оцінювання. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) завдання 

практики можуть виконуватися в он-лайн формі за погодженням із методистом. 
 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за науково-педагогічну практику виставляється тільки за Змістовим модулем 1 

«Педагогічна практика аспіранта» і розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 
Змістовий модуль 1: 60 

Тема 1. Викладацька діяльність аспіранта-практиканта: 

- Проведення лекцій 

- Проведення семінарських занять 

- Проведення лабораторних занять 

 

10 

20 

30 

Тема 2. Методична діяльність аспіранта-практиканта: 

- Розробка робочої навчальної програми курсу 
10 

Тема 3. Науково-педагогічна діяльність аспіранта-практиканта: 

- Розробка тематики ІНДЗ для психологічних дисциплін. 
- Розробка тематики курсових робіт з психології. 

10 

5 

5 

Тема 4. Виховна діяльність аспіранта-практиканта: 

- Організація і проведення виховного заходу психологічного 

спрямування в академічний групі. 

10 

Тема 5. Ведення документації. 10 

 

http://trace.tennessee.edu/utk_graddiss/2107
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https://www.insidehighered.com/advice/2020/02/20/scientists-should-use-new-pedagogical-techniques-help-phd-student-learn-how-write
https://www.researchgate.net/publication/337597737_The_value_of_the_pedagogical_practice_of_the_graduate_student_for_his_further_scientific_and_cathedral_work
https://www.researchgate.net/publication/337597737_The_value_of_the_pedagogical_practice_of_the_graduate_student_for_his_further_scientific_and_cathedral_work


Змістовий модуль 2 «Наукова практика» є обов’язковою частиною наукової складової 

освітньо-наукової програми і оформляється у вигляді індивідуального плану наукової роботи 

аспіранта. Виконання завдань наукової практики аспірант презентує під час семестрового звіту.  

Шкала оцінювання аспірантів-практикантів: 

ECTS Бали Зміст 

А 90 – 100 відмінно   

В 85-89 добре  

С 75-84 добре 

D 65-74 задовільно  

Е  60-64 достатньо 

FX 35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 


