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Опис дисципліни 
Науково-педагогічна практика є складовою частиною навчання аспірантів денної та заочної форм 
навчання для професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності доктора філософії у вищій 
школі. Метою 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. 
 

Компетенції 
• здатність працювати в команді дослідників, виявляти ініціативу, брати на себе відповідальність, 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети, сповідуючи та дотримуючись принципів 
наукової етики; 

• здатність до організації та проведення навчальних занять з використанням теоретичних та 
методологічних напрацювань власного наукового дослідження. 

 

Структура курсу 

№ з/п Етап Результати підготовки Способи 
контролю 

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

Окреслення мети, завдань науково-
педагогічної практики 

Консультація 
керівника 
практики від 
ЗВО 
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2. Ознайомлення студентів з 
порядком проходження 
науково-педагогічної 
практики 

Проходження науково-педагогічної практики в 
організації 

Обговорення 
з керівником 
практики від 
організації 

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

Інструкції з оформлення робочої програми, 
щоденника та звіту про проходження науково-
педагогічної практики 

Узгодження з 
керівником 
практики від 
ЗВО 

4. Інформування студентів 
про порядок захисту звіту 
про проходження науково-
педагогічної практики 

Календарний графік Консультація 
з керівником 
практики від 
ЗВО 

5. Написання й оформлення 
звіту про проходження 
науково-педагогічної 
практики 

Розділи звіту про проходження науково-
педагогічної практики 

Перевірка та 
коригування 
керівником 
практики від 
ЗВО 

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

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

Узгодження з 
керівником 
практики від 
ЗВО 

12. Захист звіту про 
проходження науково-
педагогічної практики 

Захист звіту про проходження науково-
педагогічної практики здійснюється на 
відкритому засіданні комісії у терміни, 
визначені навчальними планами  

Комісія 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перездача відбувається із 
дозволу проректора з наукової роботи за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 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 занять з практики є обов’язковим компонентом 
оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 
міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 
керівником курсу. 

Оцінювання 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з переддипломної практики визначається як середньозважена 
величина, залежно від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 (звіт) 50 

Модуль 2 (захист звіту) 50 

 
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 

 


