
 

 
 

Силабус курсу 

Науково-педагогічна практика 

Рівень вищої освіти – третій (освітньо-науковий)  
Спеціальність – 281 Публічне управління та адміністрування  
Освітньо-наукова програма «Публічне управління та  адміністрування»  
 

Рік навчання: I, Семестр: ІI 

Кількість кредитів: 5  Мова викладання: українська  

 

Керівник курсу 

ПІП Д-р наук з держ. упр., професор Наталія ЩЕРБАК 

Контактна інформація  

Опис курсу 

Науково-педагогічна практика здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за 
спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» є обов’язковим компонентом освітньо-
наукової програми підготовки докторів філософії з публічного управління та адміністрування. 

 Метою науково-педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань аспірантів з питань 
організації і форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах, його наукового, навчально-
методичного та нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та 
інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик викладання 
професійно-орієнтованих дисциплін відповідного до фахового напряму та дисциплін циклу зі 
спеціальності.  

Предметом науково-педагогічної практики є доцільна й цілеспрямована діяльність щодо 
застосування методологічних основ науково-педагогічних досліджень, організації науково-дослідного 
процесу здобувачами ступеня «доктор філософії» та практичного формування системи 
компетентностей для майбутньої професійної діяльності випускників у наукових установах, закладах 
освіти; вид практичної діяльності аспірантів щодо здійснення освітнього процесу у вищій школі; 
неперервне, систематичне й послідовне здійснення наукових досліджень. 

У результаті проходження науково-педагогічної практики у аспірантів повинні бути сформовані 
конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння викладача закладу вищої освіти, 
необхідні для забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, методичної, 
виховної й дослідницької роботи.  

Науково-педагогічна практика спрямована на набуття аспірантами наступних компетентностей:  
– здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;  
– здатність до формування системного наукового світогляду, професійної етики та академічної 

доброчесності;  
– здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових досліджень 

та/або інноваційних розробок державною та іноземною мовами; 
– здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті; 
– здатність розробляти нові підходи та адаптувати кращі практики, застосовувати й 

удосконалювати управлінські технології в сфері публічного управління та адміністрування в умовах 
нових викликів та ризиків. 

Програмними результатами проходження практики є набуття вміння: 
– глибоко розуміти загальні принципи й методологію публічного управління та адміністрування, 

застосувати їх у власних дослідженнях та у викладацькій практиці. 



 

Пререквізити 
Пререквізитами для успішного опанування освітнього компоненту «Науково-педагогічна 

практика» є засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом освітньо- професійної програми 
«Публічне управління та адміністрування». 

Постреквізити 

Проходження науково-педагогічної практики сприятиме вирішенню дослідницьких завдань 
шляхом застосування комплексу теоретичних та емпіричних методів, аналізу та узагальнення 
отриманих результатів власного наукового дослідження. 
 

Інформація про дисципліну 

Рівень вищої освіти Третій (освітньо-науковий) 

 Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування» 

Галузь знань 28 «Публічне управління та адміністрування 

адміністрування» Курс (рік навчання) 1 

Семестр 2 

Рік викладання 2023 

Форма навчання Денна/заочна 

Нормативна / вибіркова Нормативна 

Семестровий контроль Залік 

Загальна кількість годин / кредитів 150/5 150/5 

 
Зміст  та етапи проходження науково-педагогічної практики   

 

№ 
з/п 

Змістові модулі Лекції Практичні 
заняття 

СР 

1. Навчальна діяльність. - - 40 

2. Методична діяльність. - - 30 

3. Виховна діяльність. - - 30 

4. Науково-дослідна діяльність. - - 50 

 Всього годин: - - 150 

 
 

№ 
з/п 

Етапи проходження науково-
педагогічної практики 

Результати підготовки Способи 
контролю 

1.  Інформування аспірантів про мету, 
завдання і зміст науково-
педагогічної практики, місце її 
проходження.  

Окреслення мети та завдань науково-
педагогічної практики. 

Консультація 
керівника 
практики від 
ЗВО. 

2.  Ознайомлення аспірантів з 
порядком проходження науково-
педагогічної практики.  

Проходження науково-педагогічної 
практики в ЗВО. 

Обговорення 
з керівником 
практики  

3.  Представлення студентам інструкції 
щодо виконання робочої програми 
практики, порядку оформлення та 
захисту звіту про проходження 
науково-педагогічної практики.  

Інструкції з виконання робочої 
програми та оформлення і захисту 
звіту про проходження науково-
педагогічної практики. 
Календарний графік.  

Консультація 
і узгодження  
з керівником 
практики від 
ЗВО  

4. Підготовка звіту про проходження 
науково-педагогічної практики 
згідно пропонованих форм звітності.  

Підготовка тексту звіту про 
проходження науково-педагогічної 
практики згідно вимог.  

Узгодження з 
керівником 
практики.  

5. Захист звіту про проходження 
науково-педагогічної практики.  

Захист звіту про проходження 
науково-педагогічної практики 

Комісія. 



 

здійснюється на відкритому засіданні 
комісії у терміни, визначені 
навчальними планами. 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Звіти про практику, які здаються із 
порушенням визначених навчальним планом термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 
оцінку (-20 балів). Аспіранту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути 
надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. 

 
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
● Політика щодо відвідування: Відвідування баз практики є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. . За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) практика може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником практики.  

 
Система оцінювання 

 

Остаточна оцінка за проходження практики виставляється за результатами диференційованого 
заліку. Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з науково-педагогічної практики визначається за 
наступною шкалою оцінювання: 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

   

 
 


