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1. Мета дисципліни – підготовка висококваліфікованого, 

конкурентоспроможного фахівця, здатного до викладацької роботи у 

ЗВО; сприяння оволодінню сучасними методами, формами та засобами 

навчання, формування професійних навичок та вмінь вирішення завдань 

в умовах реального освітнього процесу. У результаті мають бути 

сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й 

дослідницькі вміння, необхідні для забезпечення основних аспектів 

викладацької діяльності. 

 2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної 

дисципліни:  

1. Знати зміст базових політологічних концепцій, оперувати 

політологічною термінологією, застосовувати різні підходи та методи, 

удосконалювати методику їх застосування у ЗВО, підходи до формування у 

студентів професійних компетентностей; інноваційні освітні технології 

навчання у ЗВО; форми, види і способи контролю й оцінювання рівня 

сформованості професійних компетентностей; основні організаційні форми 

реалізації та основи планування освітнього процесу у ЗВО; основні 

положення законодавства України в галузі вищої освіти, програмних 

документів, які стосуються навчання студентів та викладання у ЗВО; 

завдання і функції науково-педагогічного працівника;  вимоги до підготовки 

документального супроводу викладання у ЗВО. 

 2. Вміти визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи та 

прийоми навчання; аналізувати, обирати, ефективно використовувати 

навчально-методичні розробки з політології для роботи зі студентами ЗВО; 

контролювати й оцінювати рівень сформованості всіх складових професійної 

компетентності; планувати й реалізовувати різні форми організації 

освітнього процесу у ЗВО; відбирати, структурувати зміст навчального 

матеріалу для лекційних, практичних, семінарських та інших занять з 

політології. 

 3. Володіти навичками: застосування як традиційних, так й 

інноваційних методів і технологій навчання студентів; підвищувати 

професійні вміння; удосконалювати навички ораторської майстерності, 

виступу перед малими і великими аудиторіями; аналізувати необхідний для 

підготовки до лекційних та семінарських занять фактичний матеріал з 

літературних джерел; спрямовувати власну навчальну діяльність на активне 

оволодіння методами підготовки до навчального заняття. 



 3. Анотація навчальної дисципліни: Асистентська педагогічна практика 

належить до переліку обов’язкових компонентів програми підготовки 

доктора філософії в галузі політології складається із 2-х модулів: навчальна 

(5 кредитів, 150 год.) та методична (5 кредитів, 150 год.) діяльність 

здобувача. Зміст асистентської педагогічної практики відображає сучасну 

парадигму освітньої діяльності викладача вищої школи і передбачає широке 

застосування проблемно-пошукових і дослідницьких стратегій при 

організації освітнього процесу. 

 4. Завдання (навчальні цілі): – формування інтегральної 

компетентності: здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі 

професійної та/або дослідницької діяльності, що передбачає глибоке 

переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або 

професійної практики; загальних компетентностей: здатність до 

пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел; фахової 

компетентності: здатність до викладацької діяльності в умовах 

формальної та неформальної освіти. 

 

5. Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 
(1. знати; 2. вміти; 

3.комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 

Форми (та/або 

методи і 

технології) 

викладання і 

навчання 

 

Методи 

оцінювання та 

пороговий 

критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 

Відсоток 

у 

підсумко

вій 

оцінці з 

дисциплі

ни 

 

Код 

 
Результат навчання 

 

1.1 Знати предмет, методи, 

теоретичні основи 

політологічних досліджень, 

поняття та категорії 
 

 

самостійне 

вивчення спеціальної 

літератури 

педагогічне 

спостереження 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

20% 

1.2 Знати дидактику вищої 

школи, традиційні й 

інноваційні методи 

викладання у вищій школі 

відвідування лекцій 

провідних науковців, 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять 

педагогічне 

спостереження. 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 



2.1 Вміти здійснювати добір 

інформації для вирішення 

завдань і проблемних питань 

політологічного характеру 

 

самостійна 

підготовка 

 

педагогічне 

спостереження 

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

20% 

2.2 Демонструвати здатність до 

використання інформаційних 

і комунікативних технологій, 

роботи в онлайн-режимі 

 

проведення занять 

 

педагогічне 

спостереження 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

3.1 У професійних діях вміти 

послуговуватися 

професійними та етичними 

нормами і принципами, які 

гарантують високий рівень 

викладацької діяльності 

самостійна робота, 

консультації,провед

ення практичних 

занять 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

30% 

3.2 Здатність спілкуватись у 

діалоговому режимі із 

здобувачами освіти, 

колегами, науковою 

спільнотою 

 

самостійна робота, 

консультації, 

проведення 

практичних занять 

педагогічне 

спостереження  

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

 

3.3 Здатність володіти різними 

формами презентації 

досягнень у сфері навчання, 

виховання здобувачів освіти 

 

самостійна робота, 

консультації,провед

ення практичних 

занять 

педагогічне 

спостереження 

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

4.1 Автономно і відповідально 

усвідомлювати межі своєї 

компетентності та 

дотримуватися норм 

професійної етики 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять 

підготовка звітної 

документації 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

30% 

4.2 Знаходити необхідну 

інформацію з різних джерел, 

упорядковувати її, оцінювати 

її достовірність, пояснювати 

значущість, приймати 

обґрунтовані рішення 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять 

підготовка звітної 

документації 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка 

звітньої 

документації 



4.3 Нести відповідальність за 

достовірність та політико 

ідеологічну 

незаангажованість 

проведених політологічних 

досліджень і пояснень 

самостійна робота, 

проведення 

практичних занять 

підготовка звітної 

документації 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 

 

           Результати навчання дисципліни  

 

 

Програмні результати навчання  

1.1  1.2  2.1  2.2  3.1  3.2  3.3  4.1  4.2  4.3 

Сучасні передові концептуальні та 

методологічні знання в галузі науково-

дослідницької і професійної діяльності з 

політології на межі предметних галузей 

знань. 

+ 
 

+ 
     

+ 
 

Знати праці провідних зарубіжних вчених, 

наукові школи та фундаментальні праці у 

галузі політолоігї, політологічної 

експертизи та політолоігчної думки; 

формулювати мету власного наукового 

дослідження як складову 

загальноцивілізаційного процесу. 

+ + 
      

+ 
 

Використовувати сучасні інформаційні та 

комунікативні технології при спілкуванні, 

обміні інформацією, зборі, аналізі, 

обробці, інтерпретації джерел; 

здійснювати публікацію джерел з 

дотриманням основних правил. 

   
+ 

  
+ 

 
+ + 

Кваліфіковано відображати результати 

наукових досліджень у наукових статтях, 

опублікованих як у фахових вітчизняних 

виданнях, так і у виданнях, які входять до 

міжнародних наукометричних баз. 

     
+ + + + + 



Формулювати суспільно-значиму 

політологічну проблематику і володіти 

різними формами її публічної презентації 

(конференції, он-лайн презентації, 

опрацювання та публікація важливих для 

дослідження документів, публічні лекції, 

науково-популярні тексти, різноманітні 

форми візуалізації в засобах масової 

інформації тощо). 

   
+ + + + 

  
+ 

Самостійно збирати та критично 

опрацьовувати політологічну літературу, 

проводити їх зовнішню та внутрішню 

критику, текстологічне вивчення. 

  
+ 

  
+ 

  
+ 

 

 

7.Схема формування оцінки  

7.1 Форми оцінювання здобувачів:  

 Контроль здійснюється за модульно-рейтинговою системою. Засобами 

діагностики успішності навчання є аналіз результатів навчальної і 

методичної роботи здобувачів.  

 Навчальна діяльність здобувача-практиканта передбачає: планування 

власної викладацької діяльності, підготовку до проведення семінарських, 

практичних занять зі студентами; проведення різних видів навчальних занять 

(семінарських, практичних,) з дисциплін зі студентами; перевірку письмових 

робіт студентів; участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для 

студентів відповідної спеціальності; відвідування лекцій і семінарських 

занять викладачів; відвідування навчальних занять колег-практикантів; 

участь в аналізі відвіданих занять; проведення консультацій для студентів, 

тощо. 

 Методична діяльність здобувача-практиканта передбачає: підготовку 

навчально-методичного забезпечення проведення занять з дисциплін у галузі 

політології; розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів;  

підготовку навчально-методичного забезпечення проведення модульних 

контрольних робіт; участь у засіданнях кафедри, у роботі методологічних 

семінарів кафедри, тощо.  

 Звіт з асистентської педагогічної практики передбачає: оформлення 

звітної документації. 

 Оцінювання результатів практичної підготовки здійснюється за 100-

бальною шкалою:  

 1. Навчальна діяльність здобувача: – до 45 балів; 



 2. Методична діяльність здобувача: – до 45 балів, 

 3. Звіт з асистентської педагогічної практики:– до 10 балів. 

 За результатами практики здобувачам виставляються оцінки. Оцінка 

виставляється окремо за кожен вид роботи, а саме: 

• за навчальну роботу 0-45 балів (якість проведених здобувачем занять; 

кількість відвіданих ним занять викладачів та своїх колег-практикантів, 

участь в їх аналізі), з них 10-27 бали – керівник практики, 7 -18 балів – під 

час заліку; 

 • за методичну роботу 0-45 балів (якість зданого плану-конспекту 

одного заняття, рівень і якість виступу на науково-методичному семінарі), з 

них 10- 27 балів – керівник практики, 7-18 балів – під час заліку. 

 • при оцінюванні роботи здобувачів-практикантів береться до уваги 

культура оформлення звітної документації: 0-10 балів, з них 2-6 балів – 

керівник практики, 1-4 балів – під час заліку. 

 Загальна оцінка виставляється як сума балів з навчальної та методичної 

роботи здобувача-практиканта, а також оформлення звіту практики. 

Підсумкове оцінювання проводиться у формі диференційованого заліку.  

Максимальна кількість балів, які можуть бути отримані здобувачем, 40 

балів за 100 бальною шкалою. Форма проведення – усна, захист перед 

комісією з членів кафедри. На основі оцінки захисту звіту про практику й 

аналізу звітної документації комісія з членів кафедри виставляє оцінку в 

межах 0-40 балів. Рішення комісії ухвалюється висновком кафедри. 

 7.2. Організація оцінювання: 

 Здобувач може бути недопущеним до підсумкового оцінювання, якщо 

під час практичної підготовки він: 1) не досяг мінімального порогового рівня 

оцінки (60%) тих результатів навчання, які не можуть бути оцінені під час 

підсумкового контролю; 2) набрав кількість балів, недостатню для отримання 

позитивної оцінки навіть у випадку досягнення ним на підсумковому 

контролі максимально можливого результату. 

 Керівник практики на основі аналізу проведених здобувачем 

навчальних занять, перевірки й оцінки звітної документації виставляє оцінку 

від 0 до 60 балів (у тому числі: за навчальну роботу – до 27 балів, за 

методичну – до 27 балів, за звіт – до 6 балів).  

Під час заліку комісія на основі оцінки захисту звіту про практику, 

аналізу звітної документації виставляє оцінку в межах 0-40 балів.  

Підсумкова оцінка виставляється як сума балів, запропонована 

керівником практики та оцінки за захист практики.  

 

 



7.3 Шкала відповідності оцінок: 

Відмінно / Excellent  90-100 

Добре / Good  75-89 

Задовільно / Satisfactory  60-74 

Незадовільно / Fail  0-59 
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