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ВСТУП 

Науково-педагогічна практика здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії розроблена на підставі: 

Положення Про педагогічну практику здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії у Національному 

університеті водного господарства та 

природокористування, затвердженому рішенням Вченої 

ради університету; Закону України «Про вищу освіту»; 

Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах 

вищої освіти (наукових установах) ,затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 

2016 року № 261; Положення про організацію освітнього 

процесу у університеті; Положення про підвищення 

кваліфікації (стажування) педагогічних, науково-
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педагогічних працівників університету; Положення про 

академічну доброчесність університеті, а також інших 

чинних нормативно-правових актів і регламентує порядок 

проходження науково-педагогічної практики аспірантами з 

відривом та без відриву від виробництва. Науково-

педагогічна практика в системі вищої освіти на третьому 

освітньо-науковому рівні є етапом практичної та 

професійної підготовки аспірантів до науково-педагогічної 

діяльності. Протягом строку навчання в аспірантурі 

аспірант зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-

наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, 

уміння, навички та інші компетентності, достатні для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних 

проблем у галузі професійної та/або дослідницько-

інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової 

та педагогічної діяльності, а також провести власне 

наукове дослідження, результати якого мають наукову 

новизну, теоретичне та/або практичне значення, та 

захистити дисертацію.  

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Метою науково-педагогічної практики аспірантів є 

набуття навичок та вмінь викладацької діяльності, як 

способу впровадження новітніх знань та власних наукових 

доробків, у процес підготовки студентів за освітніми 

ступенями «Фаховий молодший бакалавр», «Бакалавр», 

«Магістр»; формування системи компетентностей 

майбутніх науково-педагогічних працівників, здатних 

здійснювати аналітичне осмислення стану та перспектив 

розвитку сфери освіти (відповідної спеціальності), 
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створювати та впроваджувати новий зміст освіти та новітні 

методики (технології) навчання, а саме:  

ЗК-3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, планувати 

і здійснювати комплексні дослідження на сучасному рівні 

з використанням новітніх інформаційних і комунікаційних 

технологій на основі цілісного системного наукового 

світогляду з використанням знань в області історії і 

філософії науки. 

ЗК-9. Здатність здійснювати науково-дослідну та 

науково-виробничу діяльність зберігаючи природне та 

культурне надбання. 

ЗК-10. Комплексність у педагогічній діяльності щодо 

організації та здійснення освітнього процесу, навчання, 

виховання, розвитку і професійної підготовки студентів 

до певного виду професійно-орієнтованої діяльності. 

СК-6. Вміння розробляти структурно-логічну схему 

підготовки фахівців, зі спеціальності 201 «Агрономія» за 

обраною спеціалізацією та підготовки освітніх програм. 

СК-13. Знання і дотримання норм наукової етики і 

академічної доброчесності. 

 У результаті проходження викладацької практики, 

аспіранти повинні опанувати і знати:  

-методику організації навчального і виховного 

процесів у закладах вищої освіти; 

-складові та зміст викладацької діяльності;  

-сучасні техніки підготовки й проведення занять, 

організації самостійної та індивідуальної роботи студентів; 

-основи навчально-методичної та науково-дослідницької 

діяльності у закладах вищої освіти.  

Науково-педагогічна практика аспірантів 

спрямовується на формування таких вмінь: 
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-структурувати та дидактично грамотно 

перетворювати наукові знання у навчальний матеріал;  

-раціонально диференціювати й систематизувати 

навчальні задачі;  

-застосовувати новітні освітні технології, методи та 

засоби інтерактивного навчання, розробляти ситуаційні 

вправи, тестові завдання; 

 -розробляти навчальні та робочі програми 

навчальної дисципліни; 

-визначати структурні елементи лекційного, 

семінарського, практичного заняття відповідно до 

встановленої мети;  

-розробляти методичні матеріали для всіх видів 

навчальної роботи;  

-розробляти й застосовувати прогресивні системи 

діагностики, контролю та оцінювання ефективності 

навчання;  

-оформляти документацію щодо планування та 

результатів викладацької діяльності.  

Процес проходження викладацької практики 

скерований на формування у аспірантів наступних 

компетентностей або їх елементів: Компетентності, 

пов’язані з проведенням навчальної роботи:  

-здатність до проведення різних форм організації 

освітнього процесу (навчальних занять, самостійної 

роботи, практичної підготовки, контрольних заходів); 

-здатність до організації і проведення різних видів 

навчальних занять (лекцій; практичних, семінарських, 

лабораторних, індивідуальних занять; консультацій). 
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Компетентності, пов’язані зі здійсненням методичної 

роботи: 

-здатність до педагогічного аналізу проведення 

різних форм організації освітнього процесу та різних видів 

навчальних занять;  

-здатність до розробки навчально-методичного 

забезпечення різних форм організації освітнього процесу;  

-здатність до використання сучасних освітніх 

технологій при проведенні різних видів навчальних занять. 

Компетентності, пов’язані зі здійсненням наукової 

роботи: 

 -поглиблення знань із спеціальності, за якою 

аспірант проводить дослідження;  

-набуття універсальних навичок дослідника, зокрема 

усної та письмової презентації результатів власного 

наукового дослідження;  

-здатність до застосування сучасних інформаційних 

технологій у науковій діяльності.  

Компетентності, пов’язані з проведенням 

організаційної роботи:  

-здатність здійснювати різні види педагогічної 

комунікації, вибирати і конструювати зміст, форми, 

методи і засоби виховної, позааудиторної, 

профорієнтаційної роботи тощо;  

-здатність до здійснення неформальної освіти зі 

здобувачами вищої освіти і формування у них мотивації та 

умінь інформальної освіти. 
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2. ЗМІСТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 

Аспіранти проходять науково-педагогічну практику 

відповідно до ухваленого плану проходження науково- 

педагогічної практики на кафедрах університету під 

керівництвом, як правило, наукового керівника, який 

забезпечує загальне керівництво науково-педагогічною 

практикою та науково-методичне консультування. 

 Терміни проходження практики відображаються в 

Індивідуальному плані роботи аспіранта, затверджуються 

науковим керівником, завідувачем кафедри, за якою 

закріплений аспірант. Загальний обсяг педагогічної 

практики становить 3 кредити ЄКТС (90 год.) у п'ятому 

семестрі навчання, а саме: 16 год. – аудиторна робота (з 

них: 12 год. – відвідування та аналіз занять; 4 год. – 

проведення лекції та семінарського (практичного) заняття); 

74 год. – позааудиторна робота (розробка науково-

методичного забезпечення, підготовка лекційного 

матеріалу та семінарського заняття, отримання 

консультацій, керівництво різними видами діяльності 

студентів, у т.ч. науковою, написання та оформлення звіту 

з педагогічної практики).  

Індивідуальне завдання розробляється керівником 

практики і видається аспіранту. Індивідуальне завдання 

повинно враховувати проблематику дисертаційного 

дослідження, передбачати застосування найбільш 

ефективних форм впровадження одержаних наукових 

результатів у навчальний процес. Індивідуальне завдання 

може бути спрямоване на керівництво науковими 

дослідженнями студентів, котрі здобувають вищу освіту за 
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освітніми ступенями «Фаховий молодший бакалавр», 

«Бакалавр», «Магістр», включати консультативну 

допомогу студентам щодо їх участі у наукових та науково-

практичних конференціях молодих вчених. 

Науково-педагогічна практика аспірантів може 

передбачати таку послідовність її проходження: 

 -складання та затвердження керівником 

індивідуального плану педагогічної практики; 

 -ознайомлення з організацією навчального процесу у 

закладах вищої освіти;  

 -вивчення досвіду викладання провідних викладачів 

університету під час відвідування аудиторних занять, 

перейняття досвіду навчально-методичної роботи та 

діагностики знань студентів; 

 -визначення навчальної дисципліни, тем лекційного 

та семінарського занять, що підлягатимуть подальшому 

опрацюванню, методичному забезпеченню та 

безпосередньому викладанню перед студентською 

аудиторією; 

 -навчально-методична робота у відповідності до 

змісту обраних для опрацювання тем, формування 

лекційного матеріалу, підготовка презентацій, ситуаційних 

вправ, розрахункових завдань, що застосовуватимуться під 

час проведення аудиторних занять;  

-підготовка до виконання та власне виконання 

індивідуального завдання;  

-самостійне проведення навчальних занять; -

дотримуватись принципів академічної доброчесності, 

використовуючи у навчальній або дослідницькій 
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діяльності лише перевірені та достовірні джерела 

інформації та грамотно посилатися на них;  

-участь в оцінюванні набутих знань та якості 

виконання студентами різних видів навчальних робіт; 

 -формування звіту за результатами проходження 

педагогічної практики та його оформлення у відповідності 

до діючих вимог;  

-захист звіту з науково-педагогічної практики. 

 Відвідуючи заняття провідних викладачів 

університету, аспіранти повинні ознайомитися з різними 

способами структурування й представлення навчального 

матеріалу, методами активізації навчальної діяльності, 

особливостями професійної риторики, процедурою та 

прийомами оцінювання результатів навчання у закладах 

вищої освіти. Зміст науково-педагогічної практики 

аспірантів узгоджений з напрямами діяльності науково-

педагогічних працівників: навчальною, методичною, 

науковою і організаційною.  Навчальна робота аспірантів-

практикантів включає: 

 -підготовку та проведення на належному рівні 4 

занять (лекцій, семінарських, лабораторних, практичних) у 

присутності керівника практики; 

 -підбір і використання сучасних наочних матеріалів 

у процесі проведення занять (презентації, відеофільми, 

віртуальні екскурсії, віртуальні лабораторні тощо);  

-розробку і використання на заняттях інтерактивних 

форм роботи зі студентами, інших технологій навчання. 

Методична робота аспірантів-практикантів включає: 

 -ознайомлення з організацією навчальної та 

методичної роботи кафедри та інституту;  
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-ознайомлення з освітньо-науковою програмою та 

робочим навчальним планом спеціальності;  

-ознайомлення з навчально-методичним 

забезпеченням  дисципліни (силабус дисципліни, робоча 

програма навчальної дисципліни, теми і плани лекцій, 

практичних, семінарських, лабораторних занять, завдання 

для самостійної роботи, засоби контролю знань (для 

поточного і підсумкового контролю);  

-ознайомлення з ресурсами теоретичного вивчення 

навчальної дисципліни (підручники, навчальні посібники, 

конспекти лекцій, інструктивно-методичні матеріали до 

практичних, семінарських, лабораторних занять, 

самостійної роботи);  

-ознайомлення з тематикою курсових та 

кваліфікаційних робіт, інструктивно-методичними 

матеріалами до їх виконання і захисту;  

-відвідування занять (лекцій, практичних, 

семінарських, лабораторних, практичних, індивідуальних 

занять та консультацій) провідних фахівців кафедри та 

інституту, інших аспірантів та їх педагогічний аналіз;  

-підбір і підготовку наочного матеріалу (презентацій, 

таблиць, малюнків, схем, препаратів, карток тощо);  

 -розробку завдань для поточного контролю знань 

студентів (тестів, запитань з повною відповіддю тощо);  

-участь у методичній роботі кафедри; 

 -участь у вебінарах, скайп-конференціях, інтернет-

конференціях освітнього спрямування за допомогою 

мережі Інтернет. 
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 Науково-педагогічна робота аспірантів-практикантів 

включає такі види діяльності (вибір узгоджується з 

керівником практики): 

 -участь у роботі кафедри; 

 -участь у проведенні наукових семінарів, 

конференцій кафедри, інституту, університету;  

-участь у залученні студентів до наукової роботи, 

підготовці та проведенні засідання студентського 

наукового гуртка/товариства/проблемної групи, конкурсів 

студентських наукових робіт;  

- участь у проведенні внутрішнього моніторингу 

освітньо-професійних та освітньо-наукових програм зі 

спеціальності 201 Агрономія. 

Організаційна робота аспірантів-практикантів 

включає (один захід за вибором аспіранта):  

-знайомство з системою виховної роботи 

університету і інституту; 

 -проведення виховного заходу зі студентами 

академгрупи. Тематика виховних заходів узгоджується із 

планом виховної роботи кураторів академгруп відповідних 

кафедр; 

 -розробку змісту і проведення тематичних екскурсій 

для студентів у музеях університету;  

-знайомство з системою електронного навчання. 

Аналіз (розробка) лекції за темою дисертаційного 

дослідження для онлайн-платформи Zoom; 

 -підготовку і проведення профорієнтаційного заходу 

згідно плану роботи кафедри (факультету);  
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-підготовку і проведення зі студентами заходу 

культурно-спортивного спрямування згідно плану роботи 

інституту. 

 

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ ЗВІТУ З 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

До захисту практики здобувачем вищої освіти 

ступеня доктора філософії подаються наступні документи: 

1. Щоденник практики. 

 2. Звіт практики.  

Документація подається керівнику практики в строки 

згідно з наказом. До захисту практики допускаються 

здобувачі вищої освіти ступеня доктора філософії, які у 

повному обсязі виконали щоденник практики і надали звіт 

про проходження практики.  

Результати практики та її захист оцінюються на 

підставі наданих звітних документів, а також висновків, які 

відображені у відгуку-характеристиці керівника практики. 

Підсумковий контроль з педагогічної практики 

відбувається у формі диференційованого заліку, який 

оцінює керівник. При визначенні підсумкової оцінки 

враховуються результати оцінювання з усіх видів робіт 

(навчальної, методичної, організаційної), передбачених 

програмою практики.  

Критерії оцінювання роботи аспірантів-практикантів: 

Результати практики оцінюються за 100-бальною шкалою. 

Відповідно до 100-бальної шкали, оцінка виставляється за 

певні види роботи. Оцінки максимального рівня аспірант 

отримує за: 
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 -творчий підхід до виконання теоретичних завдань 

практики;  

-підготовку логічного, змістовного конспекту лекцій 

та методичних вказівок до практичних занять, з повним 

висвітленням тематики, вибраної для викладання;  

-своєчасно наданий, акуратно і правильно 

оформлений пакет звітних документів; 

 -повне викладення змісту виконаних робіт під час 

проходження викладацької практики (в доповіді під час 

звіту).  

У випадку отримання мінімальних оцінок аспірант: 

 -недбало виконав теоретичні завдання практики;  

 -підготував конспект лекцій та методичні вказівки до 

лабораторних/практичних занять, які лише частково 

висвітлюють тематику, вибрану для викладання;  

-своєчасно надав пакет звітних документів, але мав 

суттєві зауваженнями стосовно його оформлення;  

 -нелогічно, неповно описав власну діяльність під час 

виконання викладацької практики (в доповіді під час 

звіту).  

За результатами захисту педагогічної практики 

ставиться відмітка «Зараховано» або «Не зараховано». 

Результати проходження науково-педагогічної 

практики відображуються в Індивідуальному плані роботи 

аспіранта, затверджуються науковим керівником та 

завідувачем кафедри.  

Науково-педагогічна практика може бути зарахована 

здобувачу вищої освіти ступеня доктора філософії без її 

проходження під час навчання в аспірантурі, якщо 

здобувач на момент проходження викладацької практики 
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працює на посадах асистента, викладача кафедри та має 

досвід навчально-методичної роботи, що підтверджується 

відповідними розробками.  

У такому випадку кафедра, до якої закріплений 

аспірант надає витяг із протоколу засідання кафедри про 

відповідність навчальної та методичної роботи аспіранта 

вимогам щодо проходження педагогічної практики, що є 

підставою для зарахування викладацької практики з 

найвищим балом.  
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Додаток А 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Кафедра екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства 

Кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор ННІАЗ 

____________________________ 

  

«___» ____________ 20___ р. 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

проходження науково-педагогічної практики 

здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії  

____________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

у період з «____» ____________20__ року по «____» 

__________ 20__ року 

№  

 

 

Заплановані заходи 

Термін виконання 
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Відмітка про  виконання 

 

Примітка 

1 Організаційні заходи: 

 

2 Практичні заходи: 

3 Звітні заходи: 

 

Аспірант __________________ _________________ 

підпис прізвище та ініціали 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Керівник практики __________________ 

_________________ 

підпис прізвище та ініціали 

 

 

 

 

 

Додаток Б 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та 

природокористування 

Кафедра екології, технології захисту навколишнього 

середовища та лісового господарства 

Кафедра агрохімії, грунтознавства та землеробства 

 

 

ЩОДЕННИК 

науково- педагогічної практики 
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аспіранта 

(вказати П.І.Б.) 

Спеціальність  

(вказати шифр та назву спеціальності, за якою 

навчається) 

Форма навчання: денна/заочна 

 (підкреслити, за якою навчається) 

 

Інститут 

Кафедра  

Період проходження науково-педагогічної практики 

__________________ 

Робочі записи  

______________________________________________ 

 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Висновок керівника практики про проходження 

практики аспірантом 

______________________________________________ 

______________________________________________

__________________ 

______________________________________________ 

Оцінка: 

за національною шкалою 

(літерами) 

Кількість балів 

 (цифрами та літерами) 


