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ВСТУП 

 

1. Мета асистентської педагогічної практики здобувачів освітньо-наукового рівня  доктора 

філософії за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» – поглиблення та 

формування стійкої системи знань про сучасні методи, форми та засоби навчання, форму-

вання навичок володіння ними, формування у них на базі одержаних у закладі вищої освіти 

знань із базових психолого-педагогічних дисциплін, професійних навичок та вмінь для ви-

рішення конкретних навчально-виховних задач в умовах реального педагогічного процесу, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

 

2. Попередні вимоги до опанування асистентської практики: 

2.1. Здобувач має знати:  основні поняття і категорії педагогіки та методики викладання у 

вищих навчальних закладах; зміст базових концепцій публічного управління та адміністру-

вання, оперувати основною професійною термінологією, застосовувати різні підходи та ме-

тоди, удосконалювати методику їх викладання у ЗВО, підходи до формування у студентів 

професійної компетентності; інноваційні освітні технології навчання у ЗВО; форми, види і 

способи планування, організування, контролю освітнього процесу в ЗВО; контролю й оці-

нювання рівня сформованості професійних компетентностей; основні положення освітньо-

го законодавства України, програмних документів, які стосуються навчання студентів та 

викладання у ЗВО; завдання і функції науково-педагогічного працівника; вимоги до підго-

товки документального супроводу викладання у ЗВО. 

2.2. Здобувач має вміти: визначати й аналізувати цілі, зміст, принципи, методи та прийоми 

викладання; аналізувати, обирати, ефективно використовувати навчально-методичні розро-

бки з публічного управління та адміністрування для роботи зі студентами ЗВО; контролю-

вати й оцінювати рівень сформованості всіх складових професійної компетентності; плану-

вати й реалізовувати різні форми організації освітнього процесу у ЗВО; відбирати, структу-

рувати зміст навчального матеріалу для лекційних, практичних, семінарських та інших за-

нять з публічного управління та адміністрування; підвищувати професійні вміння, вивчати 

передовий педагогічний досвід. 

2.3. Володіти навичками: аналізу та обирання необхідної для підготовки до лекційних та 

семінарських занять інформації; застосування як традиційних, так й інноваційних методів і 

технологій навчання студентів; підвищувати професійні вміння; удосконалення  ораторсь-

кої майстерності, виступу перед малими і великими аудиторіями; спрямовувати власну на-

вчальну діяльність на активне оволодіння методами підготовки до заняття. 

 

3. Анотація асистентської педагогічної практики. Асистентська педагогічна практика є 

обов’язковою компонентою освітньо-наукової програми «Публічне управління та адмініст-

рування» третього (освітньо-наукового) рівня «доктор філософії». Предметом вивчення на-

вчальної компоненти є теорія і практика навчально-виховної роботи у закладах вищої осві-

ти. У даній навчальній компоненті висвітлюються організаційно-методичні засади практи-

чної професійної підготовки здобувачів. Програма навчальної компоненти містить чотири 

змістовні модулі: 1) навчальна діяльність здобувача під час практики; 2) методична діяль-

ність здобувача під час практики; 3) виховна діяльність здобувача під час практики; 4) нау-

ково-дослідна діяльність здобувача під час практики. Керують практикою від кафедри дер-

жавного управління науковий керівник здобувача, або гарант освітньо-наукової програми, 

або завідувач кафедри. Консультації щодо педагогічної складової практики можуть надава-

тися викладачами від кафедри педагогіки факультету психології Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка. Формою підсумкового контролю є диференційований 

залік.   

 

 



4. Завдання (навчальні цілі) – формування навичок аналізу, узагальнення, оцінювання та 

розв’язання наукових теоретичних та прикладних завдань науково-педагогічної діяльності, 

формування конструктивних, організаторських, комунікативних й дослідницьких вмінь 

конкурентоздатного науково-педагогічного працівника університету, які необхідні для за-

безпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, методичної, виховної й 

дослідницької роботи у галузі публічного управління та адміністрування на міждисциплі-

нарному рівні, враховуючи європейську та євроатлантичну інтеграцію України та в умовах 

формальної та неформальної освіти.  

 

5.Результати навчання за дисципліною:  

 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. ав-

тономність та відповідальність) Форми (та/або ме-

тоди і технології) 

викладання і на-

вчання 

Методи оціню-

вання та поро-

говий критерій 

оцінювання (за 

необхідності) 
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Код Результат навчання 

1 знати    

1.1 Знати предмет, методи, теоретичні 

основи наукових, методичних дос-

ліджень з педагогічки вищої школи 

та публічного управління та адміні-

стрування, міждисциплінарних до-

сліджень, поняття та категорії  

самостійне вивчення 

спеціальної літера-

тури 

педагогічне спо-

стереження  

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10  

1.2 Знати дидактику вищої школи, тра-

диційні й інноваційні методи ви-

кладання у вищій школі 

відвідування відкри-

тих лекцій провідних 

науковців, самос-

тійна робота, про-

ведення практичних 

занять 

педагогічне спо-

стереження  

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

2 вміти    

2.1 Вміти здійснювати добір інформа-

ції для вирішення завдань і про-

блемних питань у галузі публічного 

управління та адміністрування 

самостійна підго-

товка 

педагогічне спо-

стереження  

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

2.2 Демонструвати здатність до вико-

ристання інформаційних і комуні-

кативних технологій, роботи в он-

лайн-режимі, застосовувати диста-

нційні та гібридні форми проведен-

ня занять 

проведення занять педагогічне спо-

стереження  

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

3. комунікація    



3.1 У професійних діях вміти послуго-

вуватися професійними та етични-

ми нормами і принципами, які га-

рантують високий рівень виклада-

цької діяльності 

самостійна робота, 

консультації, прове-

дення практичних 

занять,  

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

3.2 Здатність спілкуватись у діалого-

вому режимі із здобувачами освіти, 

колегами, науковою спільнотою 

самостійна робота, 

консультації, прове-

дення практичних 

занять 

педагогічне спо-

стереження  

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

3.3 Здатність володіти різними форма-

ми презентації досягнень у сфері 

навчання, виховання здобувачів 

освіти 

самостійна робота, 

консультації, прове-

дення практичних 

занять 

педагогічне спо-

стереження  

аналіз проведених 

занять,перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

4 автономність    

4.1 Автономно і відповідально усвідо-

млювати межі своєї компетентності 

та дотримуватися норм професійної 

етики 

самостійна робота, 

проведення практи-

чних занять підго-

товка звітної доку-

ментації  

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

4.2 Знаходити необхідну інформацію з 

різних джерел, упорядковувати її, 

оцінювати її достовірність, пояс-

нювати значущість, приймати об-

ґрунтовані рішення 

самостійна робота, 

проведення практи-

чних занять підго-

товка звітної доку-

ментації 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

4.3 Нести відповідальність за достовір-

ність та політико-ідеологічну неза-

ангажованість проведених профе-

сійних досліджень з публічного 

управління та адміністрування і по-

яснень 

самостійна робота, 

проведення практи-

чних занять підго-

товка звітної доку-

ментації 

аналіз проведених 

занять, перевірка 

та оцінка звітної 

документації 

10 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

                              Результати навчання дисциплі-

ни  

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 професій-

ної діяльності з публічного управління та адмініст-

рування на межі предметних галузей знань 

+  +      +  

Знати праці провідних  зарубіжних вчених, наукові 

школи та фундаментальні праці у галузі публічного 

управління та адміністрування; формулювати мету 

власного наукового дослідження як складову зага-

льноцивілізаційного процесу 

+ +       +  



Використовувати сучасні інформаційні та комуні-

кативні технології при спілкуванні, обміні інфор-

мацією, зборі, аналізі, обробці, інтерпретації дже-

рел; здійснювати публікацію джерел з дотриман-

ням 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 проблематику з 

публічного управління та адміністрування і володі-

ти різними формами її публічної презентації (кон-

ференції, он-лайн презентації, опрацювання та пу-

блікація важливих для дослідження документів, 

публічні лекції, науково-популярні тексти, різно-

манітні форми візуалізації в засобах масової інфо-

рмації тощо). 

   + + + +   + 

Самостійно збирати та критично опрацьовувати 

фахову літературу з публічного управління та ад-

міністрування, економіки, політичних наук, прово-

дити їх зовнішню та внутрішню критику, текстоло-

гічне вивчення. 

  +   +   +  

 

7. Схема формування оцінки: 

7.1. Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.2), що складає 40% від загальної оцінки та оцінювання практичної підго-

товки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.3); (автономність та ві-

дповідальність 4.1-4.3), що складає 60% загальної оцінки. Засобами діагностики успішнос-

ті навчання є аналіз результатів навчальної, методичної, виховної, науково-дослідної діяль-

ності здобувачів під час асистентської практики науковим керівником, членами кафедри під 

час засідання кафедри державного управління та диференційований залік, який приймаєть-

ся екзаменаційною комісією за розпорядженням декана філософського факультету. 

 

7.2. Організація оцінювання: 

Керівник практики оцінює виконання здобувачем видів діяльності (робіт), передбачених 

асистентською педагогічною практикою за двобальною шкалою: «виконано», «не викона-

но». Невиконання здобувачем будь-якого виду робіт, передбачених асистентською педаго-

гічною практикою, може бути підставою для недопущення здобувача до диференційовано-

го заліку. 

Кафедра державного управління  на засіданні заслуховує звіт здобувача щодо проходження 

асистентської педагогічної практики, оцінку керівником практики виконання здобувачем 

передбачених асистентською педагогічною практикою робіт, та оцінює проходження здо-

бувачем асистентської педагогічної практики за двобальною шкалою: «допущено до скла-

дання диференційованого заліку», «не допущено до складання диференційованого залі-

ку». Засідання профільної кафедри, присвячене звіту здобувачів щодо проходження асисте-

нтської педагогічної практики, проводиться не пізніше ніж за один тиждень до проведення 

диференційованого заліку. 

 

 

 



 

Робота за період асистентської практики 

Шкала оцінюван-

ня 

Науко-

вий 

керів-

ник   

засідання 

кафедри  

Навчальна 

діяльність 

здобувача  

підготовка навчально-методичного забезпечення проведення 

занять з дисциплін у галузі публічного управління та адміні-

стрування; розробка завдань та організацію самостійної ро-

боти студентів; підготовка навчально-методичного забезпе-

чення проведення модульних контрольних робіт; участь у 

засіданнях кафедри, у роботі методологічних семінарів ка-

федри «
в
и

к
о
н

ан
о
»
/ 

 

«
н

е 
в
и

к
о
н

ан
о
»
 

«
д

о
п

у
щ

ен
о
 д

о
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к
л
ад

ан
н

я
 д
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ф

ер
ен

ц
ій

о
в
ан

о
го

 з
ал
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у
»
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щ

ен
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о
 с

к
л
ад
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н

я
 д

и
ф

ер
ен

ц
і-

й
о
в
ан

о
го

 з
ал

ік
у
»
 

 

Методична 

діяльність 

здобувача 

підготовка навчально-методичного забезпечення проведення 

занять з дисциплін у галузі публічного управління та адміні-

стрування; розробка завдань та організацію самостійної ро-

боти студентів; підготовка навчально-методичного забезпе-

чення проведення модульних контрольних робіт; участь у 

засіданнях кафедри, у роботі методологічних семінарів ка-

федри «
в
и

к
о
н

ан
о
»
/ 

 

«
н

е 
в
и

к
о
н

ан
о
»
 

Виховна ді-

яльність 

здобувача 

ознайомлення з організацією виховної роботи в університеті; 

ознайомлення з комплексним планом організаційно-

виховної роботи в університеті, планом виховної роботи на 

філософському факультеті, кафедрі державного управління, 

в академічній групі; з обов’язками куратора академічної 

групи; планування виховної роботи в академічній групі; від-

відання та аналіз виховних заходів, що проводять інші здо-

бувачі-практиканти; підготовка і проведення одного вихов-

ного заходу; проведення психолого-педагогічного вивчення 

як особистості окремих студентів, так і колективу групи за-

галом; складання психолого-педагогічної характеристики  

академічної групи «
в
и

к
о
н

ан
о
»
/ 

 «
н

е 
в
и

к
о
н

ан
о
»

 

Науково-

дослідна ді-

яльність 

здобувача 

виконання індивідуальних дослідницьких психолого-

педагогічних завдань впродовж педпрактики та складання 

відповідного звіту (теми завдань за вибором); участь у робо-

ті методологічних семінарів кафедр 

«
в
и

к
о
н

а-

н
о
»
/ 

 «
н

е 

в
и

к
о
н

ан
о
»
 

Зміст та 

оформлення 

звітної до-

кументації  

Підготовка звіту здобувача про проходження асистентської 

педагогічної практики; журналу асистентської педагогічної 

практики, план-конспекту одного з проведених занять, варі-

анти поточних та підсумкових контрольних заходів тощо, 

методичної розробки організації самостійної роботи студен-

тів, включаючи виховні заходи. «
в
и

к
о
н

ан
о
»
/ 

 

«
н

е 
в
и

к
о
н

а-

н
о
»

 

Загальна оцінка за період навчання не ви-

кона-

но/ ви-

конано  

Не допу-

ще-

но/допущ

ено 

Оцінка за диференційований залік 60 100 

Результуюча оцінка 60 100 

 

 



 

Критерії оцінювання: 

Підсумкова оцінка проходження здобувачем асистентської педагогічної практики здійсню-

ється у формі диференційованого заліку екзаменаційною комісією, яка оцінює проходжен-

ня здобувачем асистентської педагогічної практики за 100 бальною шкалою:   

1. Навчальна, методична, виховна, науково-дослідна діяльність здобувача: – до 80 балів;  

2. Звітна документація з асистентської педагогічної практики:               – до 20 балів. 

 Оцінка виставляється окремо за кожен вид роботи, а саме: 

 • за навчальну роботу 0-20 балів (якість підготовки навчально-методичного забезпе-

чення проведення занять з дисциплін у галузі публічного управління та адміністрування; 

розробки завдань та організацію самостійної роботи студентів; підготовки навчально-

методичного забезпечення проведення модульних контрольних робіт; участь у засіданнях 

кафедри, у роботі методологічних семінарів кафедри); 

 • за методичну роботу 0-20 балів (якість підготовки навчально-методичного забез-

печення проведення занять з дисциплін у галузі публічного управління та адміністрування; 

розробка завдань та організацію самостійної роботи студентів; підготовки навчально-

методичного забезпечення проведення модульних контрольних робіт; участь у засіданнях 

кафедри, у роботі методологічних семінарів кафедри); 

за виховну роботу 0-20 балів (якість ознайомлення з організацією виховної роботи в 

університеті; ознайомлення з комплексним планом організаційно-виховної роботи в універ-

ситеті, планом виховної роботи на філософському факультеті, кафедрі державного управ-

ління, в академічній групі; з обов’язками куратора академічної групи; планування виховної 

роботи в академічній групі; відвідання та аналіз виховних заходів, що проводять інші здо-

бувачі-практиканти; підготовка і проведення одного виховного заходу; проведення психо-

лого-педагогічного вивчення як особистості окремих студентів, так і колективу групи зага-

лом; складання психолого-педагогічної характеристики  академічної групи); 

за науково-дослідницьку роботу – 0-20 балів (якість виконання індивідуальних дос-

лідницьких психолого-педагогічних завдань впродовж педпрактики та складання відповід-

ного звіту (теми завдань за вибором); участь у роботі методологічних семінарів кафедр)  

за зміст та оформлення звітної документації 0-20 балів (при оцінюванні роботи здо-

бувачів-практикантів береться до уваги якість матеріалів та культура оформлення звітної 

документації).  

 

Кожен вид діяльності під час диференційованого заліку оцінюється так: 

20-16 балів - здобувач у повному обсязі володіє необхідним матеріалом асистентсь-

кої практики, вільно та аргументовано його викладає; глибоко та всебічно розкриває зміст 

поставленого завдання; демонструє зв’язок між науковим знанням та його застосуванням на 

практиці; використовує обов’язкову та додаткову літературу, демонструє самостійність, до-

стовірність, доброчесність. 

15-11 балів - здобувач у достатньому обсязі володіє матеріалом практики, вільно йо-

го викладає, але може не вистачати аргументації в поясненнях; в основному розкриває зміст 

поставленого завдання, використовує обов’язкову літературу, демонструє самостійність у 

судженнях. Відповідь має несуттєві неточності.  

10-6 балів - загалом володіє матеріалом асистентської практики, але не демонструє 

глибини знань, самостійності у вирішені поставлених завдань, здатності до критичного 

аналізу та оцінювання, не спирається на необхідну літературу з педагогіки, публічного 

управління та адміністрування, звітна документація містить суттєві неточності. 

5-0 балів - фрагментарно та поверхово викладає матеріал асистентської педагогічної 

практики, недостатньо розкриває зміст поставлених питань. Є суттєві помилки в звіті. Оче-

видна несамостійність у виконані завдань асистентської педагогічної практики. 

 

 



 

 

7.3.Шкала відповідності оцінок: 

 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 



8. СТРУКТУРА  НАВЧАЛЬНОЇ  КОМПОНЕНТИ 

ЗМІСТ СКЛАДОВИХ НАВЧАЛЬНОЇ КОМПОНЕНТИ 

 

№ 

п/п 
Назва складової навчальної компоненти 

Кіль-

кість 

годин 

Р
а
зо

м
 у

сі
 ф

о
р

-

м
и

 р
о
б
о
т
и

 

Частина 1. Навчальна діяльність здобувача-практиканта 

1 

Планування власної викладацької діяльності, підготовка до проведення семінар-

ських, практичних занять зі студентами; проведення різних видів навчальних за-

нять (семінарських, практичних,) з дисциплін зі студентами; перевірка письмо-

вих 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. Підготовка та 

оформлення звітної документації. 

100 

Частина 2. Методична діяльність здобувача-практиканта 

3 

Підготовка навчально-методичного забезпечення проведення занять з дисциплін 

у галузі публічного управління та адміністрування; розробку завдань та організа-

цію самостійної роботи студентів; підготовку навчально-методичного забезпе-

чення проведення модульних контрольних робіт; участь у засіданнях кафедри, у 

роботі методологічних семінарів кафедри. Підготовка та оформлення звітної до-

кументації. 

100 

Частина 3. Виховна діяльність здобувача-практиканта 

6 

Ознайомлення з організацією виховної роботи в університеті; ознайомлення з 

комплексним планом організаційно-виховної роботи в університеті, планом ви-

ховної роботи на філософському факультеті, кафедрі державного управління, в 

академічній групі; з обов’язками куратора академічної групи; планування вихов-

ної роботи в академічній групі; відвідання та аналіз виховних заходів, що прово-

дять інші здобувачі-практиканти; підготовка і проведення одного виховного за-

ходу; проведення психолого-педагогічного вивчення як особистості окремих сту-

дентів, так і колективу групи загалом; складання психолого-педагогічної харак-

теристики  академічної групи. Підготовка та оформлення звітної документації. 

50 

Частина 4. Науково-дослідна діяльність здобувача-практиканта 

 

Виконання індивідуальних дослідницьких психолого-педагогічних завдань впро-

довж педпрактики та складання відповідного звіту (теми завдань за вибором); 

участь у роботі методологічних семінарів кафедр. Підготовка та оформлення зві-

тної документації. 

50 

 ВСЬОГО 300 

 

Загальний обсяг 300 год., в тому числі: 

Навчальна діяльність здобувача-практиканта   – 100 год. 

Навчальна діяльність здобувача-практиканта   – 100 год. 

Навчальна діяльність здобувача-практиканта              – 50 год. 

Навчальна діяльність здобувача-практиканта               – 50 год. 
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10. ДОДАТКИ 

 

10.1. Звіт здобувача про проходження асистентської педагогічної практики  

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Філософський факультет 

Кафедра державного управління 

 

 

ЗВІТ  

Здобувача-практиканта третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії»  

за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» 

 

  

_______________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

  

Практику провів (провела) в групі_________________________________________  

З __________по ________________20____20___н.р.  

 

Виконано такі види діяльності: 

 

І. Навчальна діяльність 

1. Під час практики відвідано _______ занять наукового керівника, інших викладачів,  

_______  занять колег-практикантів, самостійно проведено________ занять за спеціа-

льністю.  Результати цих занять такі (подається  коротко опис поставлених завдань та 

опис проблем, якщо такі виникли):______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________  

2. Під час занять апробовано результати дисертаційної роботи (вказується питання, яке 

розглянуто у відповідному питанні чи в темі лекції чи семінару)_________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

ІІ. Методична діяльність 

1. Ознайомлено з такими документами (університету, факультету, кафедри) щодо ме-

тодичної роботи:__________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

2. Ознайомлено з основним напрямком науково-дослідної роботи кафедри: 



_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  

3. Розроблено проект робочої програми навчальної дисципліни та проект поточного та 

підсумкового контрольну заходу (контрольна, тести на оцінювання знань студентів) з на-

вчальної дисципліни) ______________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

4. Узято участь у заходах, які проводились за планом роботи кафедри державного 

управління (у заходах факультету, ЗВО) (науково-практичні конференції, семінари, засі-

дання кафедри, робота науково-методичних комісій, засідання вченої та науково-

методичної рад факультету, прилюдний захист дисертацій, тощо): ___________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

 

ІІІ. Виховна діяльність 

1. Ознайомлено з системою роботи куратора, здійснено вивчення студентів групи, за 

якою закріплений здобувач/куратор; виконання функцій та обов'язків куратора (опи-

сати прийоми щодо реалізації занять/заходів виховної спрямованості занять, відвіду-

вання виховних заходів, їх загальна коротка характеристика, розроблено та проведено 

виховний захід). Вказати, що конкретно зроблено:_______ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

2. Оформлено психолого-педагогічну характеристику групи: _________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

IV. Науково-дослідна діяльність 

Подано опис спостережень (експериментів) за темою дослідження, наведено результа-

ти, розроблено рекомендації щодо вдосконалення освітнього процесу; підготовлено 

виступ, статтю та/або тези на науково-практичну конференцію за темою дисертації 

(основні ідеї, положення, висновки яких обговорено під час практики – проведення лекції, 

семінару) __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

 

 



V. Висновки здобувача про проходження асистентської практики 

 

Вказуються позитивні моменти практики та її недоліки (конкретно щодо отримання 

знань, вмінь, комунікації, автономності та змісту та форми організації)________________ 

_______________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

 

Здобувач-практикант  «___»  ________   20__ р. Підпис ________  

                                                                                           

  

VІ. Відгук наукового керівника  

про види діяльності здобувача-практиканта та оформлення звітної документації 

 

Надається характеристика за результатами кожного з видів діяльності здобувача-

практиканта під час асистентської практики (навчальна, методична, виховна, науково-

дослідна, оформлення звіту), яка завершується оцінюванням «виконано» або «не вико-

нано» по кожному виду діяльності__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____ _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

Керівник практики (Науковий керівник) 

  «____» ______________20__ р. Підпис ________________  

  

 

VIІ. Висновки та зауваження, 

які отримано під час розгляду звіту про асистентську педагогічну практику  

на засідання кафедри державного управління, яке відбулося___________________ 

  _________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Методист кафедри  

державного управління             «____»_____20__ р. Підпис _________  

                           

Завідувач кафедри                        «____» ____20__ р. Підпис _________  

                        



  10.2. Журнал асистентської педагогічної практики 

 

 

Журнал 

Здобувача-практиканта третього освітньо-наукового рівня «доктор філософії»  

за освітньо-науковою програмою «Публічне управління та адміністрування» 

 

  

_______________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

  

Практику провів (провела) в групі_________________________________________  

З __________по ________________20____20___н.р. 

 

1. Календарний план практики  

№з/п Дата Зміст діяльності Примітки  

    

    

    

    

    

    

    

Здобувач-практикант 

  «____» ______________20__ р. Підпис ________________  

 

Керівник практики (Науковий керівник) 

  «____» ______________20__ р. Підпис ________________  

 

 

2. Робочі записи під час практики 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

_____ _______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________  

  

 

 



10.3. Зразок оформлення Плану-конспекту заняття (лекції, практичного заняття) 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Філософський факультет  

Кафедра державного управління 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» третього осві-

тньо-наукового рівня доктор філософії 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ І МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

  

 

Навчальна дисципліна: Публічне управління та адміністрування  

Категорія здобувачів вищої освіти: студенти освітнього рівня бакалавр.  

Навчальна мета: сформувати знання щодо предмету і методологічної основи 

публічного управління та адміністрування як суспільного явища 

Виховна мета: сприяти формуванню наукового світогляду, підвищення рівня управлінсь-

кої, політичної, правової культури, моральних, естетичних та інших якостей особистості.  

Розвивальна мета: розвивати інтелектуальні здібності, мовлення, пам'ять, увагу, уяву, мис-

лення, спостережливість, активність, творчість, самостійність здобувачів вищої освіти, 

прищеплювати їм раціональні способи пізнавальної діяльності з зазначеної теми.  

Кількість аудиторних годин: 2 години.  

Навчальне обладнання, ТЗН: відеопроектор, комп’ютерна техніка та відповідне програмне 

забезпечення.  

Наочні засоби: наочність викладення матеріалу забезпечується використанням схем, таб-

лиць та мультимедійним супроводженням окремих питань теми.  

Міжпредметні та міждисциплінарні зв’язки: Політологія, Теорія держави і права, Суспі-

льно-політичне управління, Організаційно-правове забезпечення публічного управління та 

адміністрування.  

 

План лекції (навчальні питання): 

1. Визначення публічного управління та адміністрування, основні підходи до розуміння, 

еволюція публічного адміністрування.  

2. Предмет та методи публічного управління та адміністрування. Співвідношення  управ-

ління та адміністрування.  

3. Публічне управління та адміністрування як галуз знань, спеціальність, навчальна дисци-

пліна та сфера управлінської діяльності. 

 

Текст лекції 

Перш за все, розглянемо визначення основних понять. Публічне адміністрування – вид ор-

ганізаційно розпорядчої діяльності, спрямованої на підготовку та впровадження рішень, 

управління персоналом, надання послуг населенню… (текст лекції готується з урахуванням 

специфіки теми, швидкості викладу матеріалу, способу ведення лекції…. Для досягнення 

мети лекційного заняття. Обсяг – до 5-10 сторінок А4).  

 

Список рекомендованих джерел: 

Основні джерела:  

Додаткові джерела: 

 

 



Зразок складання та оформлення плану-конспекту  семінарського заняття  

  

Київський національний університет імені Тараса Шевченка  

Філософський факультет  

Кафедра державного управління 

Освітньо-наукова програма «Публічне управління та адміністрування» третього осві-

тньо-наукового рівня доктор філософії 

 

ПЛАН–КОНСПЕКТ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 

 

ТЕМА 1. ТЕОРЕТИКО-МОТОДОЛОГІЯНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 

  

Навчальна дисципліна:  (повністю вказується назва навчальної дисципліни)   

Вид заняття:                                      

Група:                             

Дата:   

Тривалість заняття:  80 хв.                      

Час проведення: (пара, час)   

Місце проведення: (аудиторія, факультет)   

Навчальна  мета:  (вказати  конкретно,  які  поняття  закріплюються,  які знання поглиб-

люються,  з  якої  теми)   

Виховна  мета:    

Розвивальна  мета:    

Міжпредметні зв’язки:   

Забезпечуючі  дисципліни:  (конкретно  вказати  назви  тих  дисциплін,  які  вже вивчалися  

студентами  і  є  базою  для  засвоєння  навчальної  інформації,  що виноситься на розгляд 

даного семінару)   

Забезпечувані  дисципліни:  (конкретно  вказати  назви  тих  дисциплін,  які  будуть вивча-

тися  студентами  і  для  яких  навчальна  інформації,  що  виноситься  на  розгляд даного 

семінару, стане базою для успішного засвоєння)   

Навчально-методичне забезпечення заняття:   

Наочність:  (конкретно  вказати:  таблиці,  схеми  тощо,  які  використовуються  на даному 

семінарі)  

Роздатковий  матеріал:  (конкретно  вказати:  таблиці,  схеми,  тестові  завдання, картки 

контролю і таке ін., що використовується  на даному семінарі) 

Технічні засоби навчання: (кодоскоп, діапроектор  та ін.)   

 

Рекомендована література: 

Основна:  

Додаткова: 

 

Х І Д  З А Н Я Т Т Я 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА  (2-3 хв.)  - привітання викладача зі студентами;  - вияв-

лення відсутніх;  - перевірка підготовленості групи до заняття.   

 

ІІ. МОТИВАЦІЯ  ТА  СТИМУЛЮВАННЯ  НАВЧАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ  СТУДЕН-

ТІВ (до 5 хв.) 1. Повідомлення теми, мети та завдань завдань.  2. Мотивація  вивчення  теми 

(бесіда,  що  передбачає  з’ясування  значущості  теми  і її професійну спрямованість).  3. 

Повідомлення плану заняття  

 



ІІІ. ОБГОВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПИТАНЬ СЕМІНАРУ (70-75 хв.) Викладач  має  

подбати  про  поетапне  обговорення,  сприймання,  розуміння, закріплення  і  застосування  

студентами  вивченої  навчальної  інформації.   

Розгляд основних  питань  семінару  відповідно  до  обраного  виду  і  методики  його про-

ведення:  Вказуємо поетапно питання, що обговорюються під час заняття згідно плану.  За-

значаємо  конкретно  методи,  прийоми  та  засоби  навчання,  що використовуються у про-

цесі обговорення кожного основного питання семінару:   

бесіда – (фронтальна, проблемна, дискусія тощо);  розповідь студента,  повідомлення;  ви-

конання індивідуальних завдань;  виконання практичних завдань;  узагальнення;  порівнян-

ня та ін.   

 

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ (до 5 хв.)  Примітка:  при  комбінованій  фо-

рмі  проведення  семінарського  заняття виконання  практичних  завдань,  що  передбача-

ють  закріплення  теоретичних питань,  можна  винести  в  окремий  етап  заняття.  У  тако-

му  випадку  обов’язково проводиться  інструктаж щодо їх виконання.  Коротке повідом-

лення про дотримання мети, вирішення  запланованих завдань заняття (аналіз того, що було 

розглянуто).  Мотивація діяльності групи і окремих студентів, оцінювання їхньої роботи.     

 

V. Повідомлення домашнього завдання (2-3 хв.). 

 


