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І. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Проходження аспірантом викладацької практики  є обов’язковим 

компонентом виконання освітньо-наукової програми підготовки доктора 

філософії.  

Метою асистентської викладацької практики є практичне закріплення 

знань аспірантів з питань організації та форм здійснення навчального 

процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та 

нормативного забезпечення, формування вмінь та навичок опрацювання 

наукових та інформаційних джерел при підготовці занять, застосування 

активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін 

відповідного фахового напряму, розвиток здатності брати участь у 

організації роботи кафедри, факультету, університету.  

Завдання асистентської практики: 

- ознайомитися з формами та методами викладання навчальних 

дисциплін, що вивчаються у ЗВО, а також практично оволодіти ними; 

- виховати у аспіранта творчий підхід до навчально-методичної роботи, 

наукової праці, сформувати потребу в самовихованні, підвищенні своєї 

кваліфікації; 

- здобути професійні якості майбутнього викладача – вмінняготувати 

лекційний матеріал з використанням останніх досліджень у даній галузі 

науки, чітко, доступно, логічно, послідовно викладати цей матеріал, вміння 

співпрацювати з аудиторією тощо; 

- сформувати вміння критично оцінювати лекції та семінарські 

(практичні, лабораторні) заняття своїх колег, робити на їх основі висновки 

щодо організації власної викладацької роботи. 

Навчально-методична робота є основною метою асистентської 

практики, коли реалізуються основні завдання практики, що полягають у 

формуванні навичок викладацької та наукової роботи у аспіранта. 

Предметом асистентської практики є відвідування лекцій і 

семінарських (практичних, лабораторних) занять аспірантами, які проводить 

викладач у групі. При цьому аспіранти знайомляться не лише з методами 

викладання, але й з тими групами, у яких у подальшому він читатиме лекції 

та проводитиме семінарські, практичні чи лабораторні заняття. У цей же 

період практиканти готують тексти лекцій і надають їх для рецензування 

викладачеві чи науковому керівникові. На етапі проходження практики 

аспірант читає лекції, проводить семінарські (практичні, лабораторні) 

заняття, відвідує заняття своїх колег і готує письмові рецензії. Під час 
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практики аспірант бере активну участь у науково-методичній роботі, 

займається самопідготовкою. 

Під час проходження асистентської практики відбувається 

відпрацювання практичних умінь і навичок аспіранта здійснювати підготовку 

навчально-методичного забезпечення і проведення семінарських (практичних 

або лабораторних) занять, організації самостійної роботи студентів. 

Асистентська викладацька практика проходить у межах навчальних 

дисциплін підготовки фахівців, що забезпечуються кафедрами медичного 

інституту.  

Вибір дисциплін, з яких відбуватиметься асистентська педагогічна 

практика, здійснюється заздалегідь, відповідно до педагогічного 

навантаження працівників кафедри, як правило, узгоджено із дисциплінами, 

які викладає науковий керівник, або в межах тематики дисертаційної роботи 

аспіранта.  

Проходження асистентської викладацької практики передбачає 

виконання аспірантом таких видів робіт:  

- підготовку та проведення семінарських (практичних або 

лабораторних) занять;  

- підготовку навчально-методичного забезпечення семінарських 

(практичних або лабораторних) занять;  

- розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів з 

дисциплін, що викладаються;  

- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення 

модульних контрольних робіт з дисциплін, що викладаються;  

- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення 

залікових робіт та іспитів з дисциплін, що читаються;  

- участь (разом з лектором) у перевірці творчих, контрольних робіт 

студентів, у проведенні заліків та іспитів для студентів відповідної 

спеціальності.  

Захист звіту з асистентської викладацької практики відбувається перед 

членами комісії, яка створюється за розпорядженням декана медичного 

інституту.  

Підсумки асистентської викладацької практики обговорюються на 

засіданнях відповідних кафедр під час проміжної атестації аспірантів, а 

загальні підсумки – затверджуються на засіданні Вченої ради медичного 

факультету. 
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Навчальний план асистентської практики 

 

Згідно з навчальним планом підготовки доктора філософії за 

спеціальністю «Медицина» асистентська (педагогічна) практика 

передбаченау 2, 4, 6 семестрах по 2 тижні та, як переддипломна практика 

(перед попереднім захистом дисертації),у 8 семестрі 4 тижні, загальним 

обсягом 195 годин, 6,5 кредитів ЄКТС. Відповідно, вона складається з 4-х 

окремих модулів, кожен з яких завершується диференційованим заліком. 

 

 

ІІ. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Згідно з вимогами освітньо-наукової програми аспіранті мають: 

Знати: 

- місце та роль асистентської практики у здійсненні загальноосвітніх 

завдань ЗВО, у фізичному, інтелектуальному, соціальному і духовному 

розвитку особистості студентів ЗВО; 

- зміст, ідеї і принципи побудови стандарту вищої освіти 

заспеціальністю «Медицина», сучасні системи, за якими побудовані 

навчальні програми, плани, посібники з зазначеної спеціальності; 

- характер і зміст роботи викладача щодо організації, планування і 

матеріального забезпечення навчання студентів у ЗВО (на лекційних, 

лабораторних, практичних, позакласних заняттях і при проходженні 

виробничої практики). 

Вміти: 

- здійснювати підготовку до теоретичних і практичних занять, 

правильно будувати й проводити ці заняття у навчальних закладах, складати 

потрібну для занять навчально-методичну документацію та організовувати 

технічне забезпечення проведення; 

- правильно організовувати навчально-виховну діяльність студентів у 

навчальних закладах та поза ними; 

- організовувати й проводити позанавчальну роботу студентів, а також 

гурткові заняття; 

- правильно здійснювати зв'язок теоретичних занять з практичними, 

всієї професійної підготовки – зосновами наук; 

- поєднувати навчання, виховання і розвиток студентів у процесі 

навчальної і позанавчальної роботи з професійним навчанням;  

- організовувати профільне і професійне навчання у ЗВО. 
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ІІІ. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

Асистентська практика аспірантів оцінюється за всіма видами діяльності 

відповідно до розробленої системи балів: 

Види роботи Кількість балів 

(максимальна) 

Підготовка та проведення лекцій 20 балів 

Конспект лекції 10 балів 

Підготовка та проведення практичного заняття 20 балів 

Конспект практичного заняття 10 балів 

Підготовка та проведення виховних заходів зі 

студентами, робота помічника куратора 

10 балів 

Проведення позааудиторнї роботи зі студентами 

за фахом 

10 балів 

Конспект заходу з позааудиторноїформироботи  5 балів 

Звіт 10 балів 

Оформлення документації 5 балів 

 

Кожна з форм контролю оцінюються за 100-бальною системою. 

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-бальної 

університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та 

європейську шкалу ECTS. 

За 

шкалою 

ECTS 

 

За шкалою університету 

 

За національною 

шкалою 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
          5 (відмінно) 

B 
82 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 81 

(добре) 

D 
67 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 66 

(достатньо) 

FX 
35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 
2 (незадовільно) 
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повторного складання) 

F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

 

ІУ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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2. Патофизиология: учебник / Ю.В. Быць, Г.М. Бутенко, А.И. Гоженко и др. ; под 

ред. Н.Н. Зайко, Ю.В. Быця, Н.В. Крышталя. — К. : ВСИ “Медицина”, 2015. — 

744 с. 

3. General and clinical pathophysiology : textbook for students of higher educational 

institutions, of IV th level of accreditation / A. V. Kubyshkin [et al.] ; ed. by.: A. V. 
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Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2016. - 656 p. 

4. Pathophysiology=Патофізіологія :підручникдлямед. ВНЗ ІV р. а. Затверджено 

МОН / за ред. М.В. Кришталя, В.А. Міхньова. - Київ : Медицина, 2017. - 656 с. 

5. Simeonova N. K. Pathophysiology=Патофізіологія : textbook for students of higher 

medical educational institutions of the III-IV accreditation levels / N. K. Simeonova ; 

ed. by V. A. Mikhnev. – 3rd ed. - Kyiv : AUS Medicine Publishing, 2017. - 544 p. 
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580 с. 
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3. Вибраніпитанняпатологічноїфізіології : кн. в 3-х ч. Ч. 2. 

Типовіпатологічніпроцеси / [М. С. Регеда, Л. Любінець, М. Бідюк та ін.]; за 

ред. М. С. Регеди. – Львів :Сполом, 2008.- 276 с. 

4. Войнов В. А. Атлас по патофизиологии : учеб. пособие / В.А. Войнов. - М. : 

МИА, 2004. - 218 с. 
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профиля / Г.Н. Дранник. - 4-е изд., доп. - Київ :Поліграф плюс, 2010. - 552 с. 
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