
 





1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Програма з педагогічної практики здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії за спеціальністю № 051 «Економіка» освітньо-наукової 

програми «Економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища» регламентує форми, організацію, здійснення та захист 

проходження педагогічної практики аспірантів докторантури та аспірантури і 

осіб які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою. 

Практика організовується та проводиться відповідно до вимог п. 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 «Про затвердження 

порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», «Положення  

про педагогічну практику аспірантів Національного університету біоресурсів і  

природокористування України». 

1.2. Педагогічна практика (далі – Практика) є складовою частиною 

освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, 

обов’язковим компонентом підготовки науково-педагогічних працівників, що 

забезпечується поєднанням теоретичної підготовки з практикою. Педагогічна 

практика сприяє виявленню здібностей аспірантів докторантури та аспірантури і 

осіб які здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою 

(ад’юнктурою) (далі – практикантів) до педагогічної діяльності та формуванню 

психологічної готовності до входження у професію. 

Об’єктом практики є науково-педагогічна діяльність у вищому 

навчальному закладі, а предметом – закономірності, прийоми, способи, методи 

та засоби науково-педагогічної діяльності, зумовлені її цілями, завданнями і 

змістом. 

1.3. У системі підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії наук практика виконує наступні функції: 

− розвивальну; 

− адаптаційну; 

− навчально-виховну; 

− діагностичну. 

1.4. Основними умовами ефективності практики є: теоретична 

обґрунтованість, освітній і виховний характер, комплексний підхід до змісту та 

організації. 

1.5. Загальний обсяг педагогічної практики складає 3 кредити ЄКТС (90 

годин) у п’ятому-шостому семестрі навчання. 



-  Навчально-методична робота (підготовка до занять, методична робота, 

відвідування та аналіз, проведення консультацій, керівництво різними видами 

діяльності студентів) становить 50 навчальних годин практики. 

ОПИС ПРАКТИКИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Форма навчання 

Денна, вечірня, заочна  

Кількість 

кредитів – 3 

Галузь знань 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
(шифр і назва) 

Спеціальність  

051 Економіка 

Асистентська практика 

Обсяг годин: 

аудиторних – 30 

самостійна робота  60  

 

Освітній ступінь: 

Доктор філософії PhD 

Лекції – 12 год. 

Лабораторні заняття – 12 

год. 

Практичні заняття – 6 

год. 

Вид контролю: 

звіт 

-  На аудиторне навантаження (читання лекцій за рішенням кафедри), 

проведення семінарських, практичних, лабораторних занять) відводиться 40 

годин загального часу практики. 

-  Захист практики здійснюється на засіданні кафедри і оцінюється за 100-

бальною шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та за шкалою ЄКТС. 

- Аспіранту, який не виконав програму практики, отримав негативний 

висновок щодо її проходження, або незадовільну оцінку за результатами 

захисту, надається право її повторного проходження та захисту у встановленому 

порядку. 

1.6. Для аспірантів докторантури та аспірантури і осіб які здобувають 

вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою зарахованих з посад 

науково-педагогічних працівників, які мають педагогічний стаж, практика 

рішенням кафедри може бути скорочена або зовсім не проводитися (за умови 

надання позитивного характеристики з місця роботи). 

1.7. Організатором та базою для проходження педагогічної практики є 

кафедра, за якою закріплений аспірант. Крім того, аспірант може пройти 

стажування на аналогічних кафедрах (підрозділах) сторонніх організацій 2-4 

рівнів акредитації. 



2. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ 

2.1. Мета і завдання педагогічної практики 

2.1.1. Практика організовується та проводиться на кафедрах НУБіП 

України з метою набуття досвіду педагогічної діяльності, а також: 

– закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих під час 

навчання в аспірантурі; 

– поглиблення та застосування фахових знань у розв’язанні конкретних 

педагогічних завдань практики; 

– отримання уявлень про діяльність кафедри на посаді науково-

педагогічного працівника у період проходження практики; 

– набуття досвіду проведення під безпосереднім керівництвом керівника 

практики семінарських та практичних (тренінгових) занять, а також 

консультацій; 

– інтеграції науково-дослідної та педагогічної діяльності практикантів; 

– впровадження результатів дисертаційної роботи в освітній процес; 

– формування педагогічних здібностей на основі первинного досвіду 

практики; 

– формування навичок самоосвіти і самовдосконалення. 

2.1.2. У процесі проходження педагогічної практики аспіранти повинні 

оволодіти такими компонентами: 

– предметними, що є важливими для успішної професійної діяльності 

за певною спеціальністю; 

– передовими концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

(знання та розуміння); 

– розробкою та реалізацією проектів, включаючи власні дослідження, 

які мають можливість переосмислити наявні та створити нові цілісні знання 

розв’язувати значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші завдання; 

– критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей. 

– спілкування у діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою 

та громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності. 

2.1.3 В процесі проходження педагогічної практики аспіранти повинні 

знати: 

– організацію навчального і виховного процесу у закладі вищої освіти; 

– структуру та зміст викладацької діяльності; 

– методику підготовки і проведення занять, організацію самостійної та 

індивідуальної роботи; 

– основи педагогіки вищої школи. 



2.2. Організаційні основи педагогічної практики 

2.2.1. Організацію практики та контроль за її проходженням 

забезпечують кафедри НУБіП України, за якими закріплені аспіранти. 

2.2.2. Терміни проходження практики та її зміст зазначаються в 

індивідуальному плані практиканта та затверджуються науковим керівником. 

2.2.3. Керівником практики призначається науковий керівник 

дисертаційного дослідження (в окремих випадках – досвідчений науково-

педагогічний працівник цієї ж кафедри). Загальне керівництво практикою 

покладається на завідувача кафедри. 

2.2.4. Безпосередній керівник практики зобов’язаний: 

– надати методичну допомогу у плануванні та організації навчальної 

взаємодії; 

– контролювати роботу аспіранта, відвідування занять та інші види 

його роботи зі студентами, приймає заходи щодо ліквідації недоліків в 

організації практики; 

– надавати допомогу організаційного та методичного характеру 

навчальної взаємодії та з підготовки практикантом Календарного графіку 

проходження практики  (Додаток 2), Календарного плану виконання 

індивідуального завдання педагогічної практики (Додаток 3), Звіту з 

педагогічної практики аспіранта (Додаток 1). 

– – брати участь у настановчому інструктажі (перед початком 

практики); 

– – у випадку порушення практикантом дисципліни, нехтування 

своїми обов’язками, а також виникненні конфліктних ситуацій повідомляти про 

це письмово (рапортом або заявою) завідувача кафедри; 

– – підготувати Відгук наукового керівника про проходження 

педагогічної практики (Додаток 4). 

2.2.5. У межах завдань практики здобувач вищої освіти ступеня доктора 

філософії має право: 

– з усіх питань, які виникають під час проходження педагогічної 

практики, звертатись до наукового керівника або завідувача кафедри, вносити 

пропозиції щодо вдосконалення організації практики. 

– за попередньою домовленістю має право відвідувати заняття 

викладачів Університету з метою вивчення методики викладання навчальних 

дисциплін та ознайомлення з передовим педагогічним досвідом. 

2.2.6 Аспірант підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку 

НУБіП України, розпорядженням адміністрації та керівника практики. У разі 

невиконання вимог, які висуваються практиканту, він може бути відсторонений 

від проходження практики. 



3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ЗАХИСТ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ. 
 

Після проходження педагогічної практики аспірант подає на кафедру такі 

документи: 

– загальний звіт про проходження практики (ПІБ аспіранта, 

спеціальність, кафедра, ПІБ наукового керівника, період проходження, 

загальний обсяг годин); 

– графік проходження практики (дати проведення, академічна група, 

тема, вид занять); 

– відгук наукового керівника про проходження практики; 

– аспіранти, які проводять заняття перебуваючи на посаді НПП (за 

сумісництвом) в закладі вищої освіти, звільняються від практики з відповідним 

поданням на кафедру довідки з місця праці та вищезазначених документів; 

– аспіранти мають право проходити педагогічну практику в інших 

закладах вищої освіти України, та за кордоном. З наступним поданням 

щоденника практики та розгорнутої характеристики від відповідального 

куратора з місця проходження практики. 
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Режим доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf   

17. Слєпкань 3. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / 

З.І.Слєпкань. - К.: Вища школа, 2005. - 240 с. 

18. Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : Підручник / 

Д. М. Стеченко,  О. С. Чмир. – К. : Знання, 2007. – 317 с.  

19. Трайнев В.А. Дистанционное обучение и его развитие (Обобщение 

методологии и практики использования) / под общ. ред. В.А. Трайнева. - М.: 

Дашков и К., 2008. - 293 с. 

20. Трайнев В.А. Повышение качества высшего образования и Болонский 

процесс. Обобщение отечественной и зарубежной практики / В.А. Трайнев. - М.: 

Дашков и К., 2008.-390 с. 

21. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. - К.: 

«Академвидав», 2006.-352 с. 

22. Цокур О. С. Педагогіка вищої школи. Вип. 2. Педагогічний менеджмент: 

навчально- методичний посібник / О.С. Цокур. - Одеса: «Юридична літ-ра», 

2002. - 68 с. 

23. Чернілевський Д.В. Педагогіка та психологія вищої школи: навч. посібн./ 

Д.В. Чернілевський, М.І. Томчук. - Вінниця: Війн, соц.-екон. ін.-тут Ун-ту 

"Україна", 2006. - 402 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Болонська декларація [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/ 

2. Загальні відомості про вищу освіту в Україні [Електронний ресурс]. – Режим  

доступу : www.mon.gov.ua/education/higher/higher 

3. Методи навчання та їх класифікація // Сайт «Osvita.Ua» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://osvita.ua/school/theory/780/ 

4. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://moskalik.at.ua/kurs_lekziy/mmmvvv.doc 

http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf


5. Нормативно-правова база наукової діяльності у вищих навчальних закладах 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/nauka/naukova-diyalnistu-vishchikh-

navchalnikh-zakladakh/4688 

6. Сайт «Аспірант України» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://mi/intranet/aspirant.com.ua/ 

7. Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1488/1/Особливості,%20пробл

еми%20та%20шляхи%20активізації%20самостійної%20роботи%20студентів.pdf  

 
 

 

http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1488/1/Особливості,%20проблеми%20та%20шляхи%20активізації%20самостійної%20роботи%20студентів.pdf
http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/1488/1/Особливості,%20проблеми%20та%20шляхи%20активізації%20самостійної%20роботи%20студентів.pdf


Додаток 1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

 

 

 

Звіт 

з педагогічної практики аспіранта 

 

____________________________________________________________________ 

(кафедра) 

 

____________________________________________________________________ 

(спеціальність) 

 

____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

 

Термін проходження практики____________________________________________ 

 

 

 

Науковий керівник ____________________________________________________ 

       (прізвище, ініціали) 

 

 

Завідувач кафедри _____________________________________________________ 

       (прізвище, ініціали) 

 

 

 



 

1. Ознайомлення з планами і програмами відповідної спеціальності 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.Ознайомлення з планами роботи кафедри та обов’язковою документацією 

кафедри 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Індивідуальна робота зі слухачами та студентами 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

4. Обсяг проведення навчальної роботи за видами (дата проведення, тема) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

5. Відгук  наукового керівника про якість проведення занять 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________ 
Дата         Підпис наукового керівника 

 

Аспірант        __________________ 

          (підпис)  

  

Зав. кафедри       __________________ 

                   (підпис) 

Дата 



            Додаток 2 

Календарний графік проходження практики 
№ 

з/п 

Назви робіт Дата 

проведення 

Академічна 

група 

Тема Вид занять 

1 Прибуття аспіранта на практику     

2 Проведення інструктажу з техніки 

безпеки та охорони праці 

    

3 Ознайомлення з місцем роботи 

аспіранта та надання йому чітких і 

конкретних рекомендацій про те 

як він повинен виконувати 

програму з практики  та його 

контролю діяльності науковим 

керівником 

    

4 Підготовка методичних 

рекомендацій до викладання 

лекцій з Н/Д 

№ XX Назва заняття 

№ XX Назва заняття 

    

5 Підготовка методичних 

рекомендацій до викладання 

практичних (семінарських, 

лабораторних) занять з Н/Д  

№ XX Назва заняття 

№ XX Назва заняття 

    

6 Підготовка методичних 

рекомендацій до проведення 

індивідуального заняття з Н/Д 

    

7 Проведення лекції № XX Назва 

лекції з Н/Д 

    

8 Проведення практичного 

(семінарські, лабораторні) заняття 

№ XX Назва заняття з Н/Д 

    

9 Проведення лекції № XX Назва 

лекції з Н/Д 

    

10 Проведення практичного 

(семінарського, лабораторного) 

заняття № XX Назва заняття з Н/Д 

    

11 Підготовка звіту з практики та 

презентації до захисту практики 

    

12 Надання роботи на перевірку 

науковому керівнику 

    

13 Отримання відгуку у наукового 

керівника та НПП (з Н/Д за якою 

закріплений аспірант) 

    

14 Захист педагогічної практики     

___________________________________ 
Затверджується та надається окремим додатком до щоденника з практики 

Керівник практики: 

Науковий керівник  ____________ ___________________  
        (підпис)    (прізвище та ініціали) 

Завідувач кафедри  ___________ ___________________ 
       (підпис)   (прізвище та ініціали) 



Додаток 3 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедри ______________ 

«__» _______ 20___ р. 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Виконання індивідуального завдання 

педагогічної практики 

з «__» _____ 20__ р. по «__» ______ 20__ р. 

<ПІБ аспіранта> 
№ 

п/п 

Назва етапів роботи та питань, які повинні бути 

розроблені відповідно до завдання 

Термін 

виконання 

Показники 

керівника про 

виконання 

завдань 

(____.____.20___р. - ____.____.20___р.) 

1 Прибуття аспіранта на практику.   

2 Проведення інструктажу з техніки безпеки та 

охорони праці 

  

3 Ознайомлення з місцем роботи аспіранта та надання 

йому чітких і конкретних рекомендацій про те як він 

повинен виконувати програму з практики та його 

контролю діяльності науковим керівником 

  

4 Підготовка методичних рекомендацій до викладання 

лекцій з Н/Д 

№ XX Назва заняття 

№ XX Назва заняття 

  

5 Підготовка методичних рекомендацій до викладання 

практичних (семінарських, лабораторних) занять з 

Н/Д  

№ XX Назва заняття 

№ XX Назва заняття 

  

6 Підготовка методичних рекомендацій до проведення 

індивідуального завдання з Н/Д 

  

7 Проведення лекції № XX Назва лекції з Н/Д   

8 Проведення практичного (семінарського, 

лабораторного) заняття № XX Назва заняття з Н/Д 

  

9 Проведення лекції № XX Назва лекції з Н/Д   

10 Проведення практичного (семінарського, 

лабораторного) заняття № XX Назва заняття з Н/Д 

  

11 Підготовка звіту з практики та презентації до захисту 

практики 

  

12 Надання роботи на перевірку науковому керівнику   

13 Отримання відгуку у наукового керівника та НПП (з 

Н/Д за якою закріплений аспірант) 

  

14 Захист педагогічної практики   

 

Аспірант               _____________________ 

                                                                                     (підпис) (прізвище та ініціали)  
Науковий керівник аспіранта                     _____________________ 

        (підпис) (прізвище та ініціали)   

Завідувач кафедри                                  ____________________ 
        (підпис) (прізвище та ініціали) 



Додаток 4 

Відгук 

наукового керівника 

про проходження педагогічної практики 

<ПІБ аспіранта>  

на кафедрі «_________________________» 

В період практики аспірант(ка) <ПІБ аспіранта> працював(ла) над 

оформленням необхідних навчально-методичних матеріалів для проведення 

лекційних/практичних (семінарських, лабораторних) та індивідуальних занять з 

навчальних дисциплін: 
№ 

п/п 

Назва Н/Д 

(кредитного модуля) 

Форма занять НПП за Н/Д  Назва заняття 

1  лекція Прізвище та ініціали 

викладача 

Назва лекції №1 

 Назва лекції №2 

 Назва лекції №3 

 Практичні, 

лабораторні, 

семінарські 

Прізвище та ініціали 

викладача 

Назва лекції №4 

 Назва лекції №5 

 Назва лекції №6 

 індивідуальне заняття Прізвище та ініціали 

викладача 

ДКР 

 І т.д.    

В процесі роботи аспірант(ка) <ПІБ аспіранта> проявив(ла) себе як 

ініціативний(а), працелюбний(а) і відповідальний викладач. Продемонстрував(ла) 

гарні теоретичні знання і вміння самостійно вирішувати 

- планування навчальних занять з робочою програмою кредитного модуля; 

- розробки змісту, проведення структурованого навчального матеріалу та 

проведення занять різних видів; 

- забезпечення послідовності викладення матеріалу та міждисциплінарних 

зв’язків; 

- організації та керування пізнавальною діяльністю студентів, формування у 

студентів критичного мислення; 

- вибору методів та засобів навчання і контролю студентів; 

- контролю і оцінки результатів та проведення корекції процесу навчання; 

- організації та аналізу своєї педагогічної діяльності; 

- аналізу навчальної та навчально-методичної літератури і використання її в 

педагогічній практиці 

Вважаю, що аспірант(ка) <ПІП аспіранта> програму практики та 

індивідуального завдання виконав(ла) в повному обсязі та заслуговує оцінку 

«________». 

 

Аспірант             _________________________ 

                                                                      (підпис) (прізвище та ініціали)  
Науковий керівник дисертації               ________________________ 

                        (підпис) (прізвище та ініціали) 
Завідувач кафедри                                    _________________________    
                                  (підпис) (прізвище та ініціали) 


