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ПОЛОЖЕННЯ

пр0 педаГOгiчнУ практикУ здOбуваЧiв вищоi освiти ступеня доктора фiлософii
у ffерiкавному унiверситетi iнфраструктури та технологiй
поло,кенrlя про педагогiчну практику здобувачiв вищот освiти ступеня доктора
(далi - ПОЛОЯtеННЯ)
фiлософiТ у fiepiKaBнoMy унiверситетi iнфраструктури та технологiй
розроблено з MeToIo визначення порядку органiзацiТ, проведення та пiдведення пiдсумкiв
педагогiчноi практики здобувачiв вищоТ освiти ступеня доктора фiлософiТ (ДаЛi
аспiрант. здобувач) у процеСi ix пiдгОтовкИ на третьОму (ocBiTHbo-HayKoBoMy) piBHi
вишот освiти. Нормативно-правовою базою Положення е Закон Украiни кПро вИЩУ
ocBiTy УкраТни>l вiд 0 l .О1 .20l4 ]ф 1556-VII, наказ МОН Украiни вiд 13 жовТня 2017 РОКУ
]ф l37S ,,Про затвердження деяких нормативно-правових акгiв з питань прийому на
навчання до закладiв вишоТ освiти>>, Порядку пiдготовки здобУвачiв виrцОi ОСВiТИ
ступенЯ доктора фiлософiТ та доктора наук у закJIадах вицоi освiти (наукових
23 березня
установах). затверлiкеного Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни Jф 261 вiд
523 <ПРО
JФ
18.05.2016
20lб року, наказ МОН Украiни вiд21.04.2016 р. JФ 443, вiд
Р.
лiцензування ocBiTHboT дiялЬностi на третьОму ocBiTHbo-HayKoBoMy piBHi>, нормативнi
докуменТи !ерiкаВного унiверситету iнфраструктури та технологiй (да;ri - Унiверситет).

загальнi положення
Педагогiчна практика € компонентом пiдготовки науково-педагогiчних кадрiв на
третьомУ ocBiTHbo-HiynouorY piBHi. Проходження практики входить до обсягу кредитiв
свропейськот кредиr,tлот трансферно-накопичувальнот системи, визначених для
пiдготовки доктора фiлософii.
реа,riзачiТ ocBiTHboT складовоТ ooBiTHbo-HayKoBoT програми
Протягом строку навчання в аспiрантурi аспiрант зобов'язаний виконати Bci
вимоги ocBiTHbo-HayKoBoT програми, зокрема здобути теоретичнi знання, умiння,
навички та iншi компетеIIтностi, достатнi для продукування нових iдей, розв'язання
комллексних гIробrIем у га"rузi професiйноi таlабо дослiдницько-iнновацiйноТ дiяльностi,
оволодiти методологiсю tlaykoBoT та педагогiчнот дiяльностi, а також провести власне
наукове дослiд;кення, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або
практичне з[IаченFiя, та захистити дисертацiю.
педагогiчна практика вiдiграе системоутворюючу роль в освlтньо-науковlи
дiяльностi здобувача ступеня доктора фiлософiт та передбачае безперервнiсть та
послiдовнiсть iT IlроведеI|ня для формування достатнього рiвня практичних
компетеl Iтнос-гей вiдповiдlIо до запланованих результатiв пiдготовки.
основllим завдаrlrlяlчl Педагогiчноi практики е формування та вдосконiшення
BMiHb. набутгя та закрiплення педагогiчних навичок) необхiдних для роботи у закJIадах
вицоi освiти.
Змiст практичIIоТ lriдготовки визначасться it програмою, яка розроблясться
випусковимti кафелрами. до яких прикрiпленi аспiранти, вiдповiдно до ocBiTHboнаукових програм та }Iавчальних планiв.
Робоча гIрограма з педагогiчноТ практики (далi - Програма) повинна мiстити Taki
ocHoBHi роздiли:
- мета .га заtsдання педагогiчноi практики (вiдповiдно
здобувача):
- змiст практиIiI,l та порядок iT проходження;

- пере:riк
вiдtlilвiдl

KOi\,lгleTctt,I
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ностеЙ,

до напряму пlдготовки

яких мас набути аспiрант пiд час

рOграмним результатам;

праюики,

меl-одичнi рекомсtlдацiт щодо використання конкретних практичних завдань;
час практики (зразок щоденника
ви]\,l0гИ ло локуNIентацii, яку веде аспiрант пiд

-

-

гtрак,ги ки

-

):

форма органiзацiТ га методи контролю;
виNlогИ до складаtltrя й оформлення звiтноТ документаuii (перелiк документiв,
зразки. схема звiту тоцо);
- форма оргаtIiзацiТ та методи контролю;
- система оцiнlоваIjня навчаJIьних досягнень аспlратlв (форма, засоби
лiагностики. кри,I,ерii оцiнювання);
- пiдведенItя пi;tсумкiв практики; методичне забезпечення (список
тоцо).
рекоiч,ендоваtlоТ ;l iтератури, iнформацiйнi ресурси
Програпrа гIраю,икИ розроблясться та погоджу€ться в установленому порядку не
пiзнiше Hi;K за семестр ло li початку, а перегляда€ться та доопрацьовусться не рiдше
одного разу lta чотири роки.
термiни проходrкеtlllя практики визначаються в iндивtдуаJIьному планl аспlранта
та встаllОвJllo(-lьсЯ BiдttoBi,lillo ДО ocBiTHbo-HayKoBoi програмИ) навчшIьного плану та
графiкУ навчального процесУ (але не ранiше першого року навчання).

Мета та завдання педагогiчноi практики
Практика с ва}кJIиВоIо скJIаДовоЮ в процесi формування у аспiрантiв досвiду в
KoHcTpyloBaIlHi та IIpoeKl,yBallHi освiтнього процесу.
MeTclltl Ilрактикrt r- набуття аспiрантами навичок та досвiду навчапьноi та науковометодичноТ itiяльttостi. фtlрмування та розвиток професiйних КОМПеТеНТНОСТеЙ ЩОДО
здiйснення lIауково-ltедагсlI-iчно[ дiяльностi, закрiплення та поглиблення теоретичних
знань. о1риIйаних аспiраrl,tаNlи в процесi вивчення цикIIу дисциплiн, практичних навичок
зi спецiальностi. а Taкo)t набуття досвiду самостiйноТ науковоi роботи, формування
BMiHb i rIавичок опрацI()IJання наукових i iнформацiйних джерел та готовностi до
викладацькоl' дiяльностi в закладах вищот освiти.
завдаll}tя педаI,огiчlttlт практики здобувачiв ступеня доктора фiлософii полягають
у формуванlri в acIlipaHTiB вiлповiдних компетентностей:
.
оIIануванI1я прlлнципiв та методiв викJIадання в сучаснiй вищiй школi;
о
використаtl}tя iнновацiйних ocBiTHix технологiй органiзацii, контролю,
оцiнки та дiагllсlстик1,1 навtlitльноi дiяльностi;
о
l]tlкорис,IаllIIя сччасних iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй в ocBiTi.
У резl;rьта]I,i llрохо,,(7кеннЯ педагогiчноi практики аспiранти повиннi опанувати i
знати:

-

меТодикУ оргаlIiзацii навчально-виховного процесу у закJIадах вищо1 освlти;
зшriст та склаJltlвi компоненти викJIадацькот дiяльностi;
cy.tacHi ,t,extIiKt.t tliдготовки та проведення занять, органiзацiТ самостiйноТ та

iндивiдуа"r bl clT рсlбот,tt cтy;tct lTiB;
- OcHoBtt навчdJIьII9-\lетодичноТ та науково-дослiдницькоi дiяльностi у закJIадах
вишоТ ocBi,l,rt.
Педагогi.tна IIрактика аспiрантiв спрямовуеться на формування таких BMiHb:
,га
c,l рук,гуруват}l
дидактично грамотно перетворювати HayKoBi знання у
навчаJIьII}lй rra герiа- I
- рацi t rt ta, l bt ttl ltи (lepc rt цiювати й систематизувати навч&пьнl задачl;
- застосовуI_rа,гtl ittlttltraцiйHi ocBiTHi технологiТ, методи та засоби iнтерактивного
r

:

навчанIlя. 1lозрсlбля tl.t

c14

i,ч|tlliйнi вправи, TecToBi завдання;

- розрOбJIяги lIaBчaJl1,1{i та робочi програми навчаJIьноi дисциплiни;
- tsизначаl,и сlрi,к,гi,llrri елементи лекцiйного, семiнарського, практичного заняття
вiдпt_lвiлt tU it( ) ltcl ul IUltJIcl l( )i rrети;
- розрсlб-llяl,и ]!le,I,o,,1l.t.lHi матерiали для Bcix видiв навчаJIьноТроботи;
- рilзрсlб;rя,l,и й засr,tlсовувати прогресивнi системи дiагностики, контролю та
оцiнкlваtlня е(lек,ги Blttlc,I i l lавчання,
- офор,r,lля,глt докуiлtснтацiю щодо планування та результатiв викладацькот

дiяльнсlстi.

ОJrl,аlliзаltiя та керiвництво педагогiчноi практики
Вiдпсlвiлirльlliс,гь за IIроведення та контроль практики покJIадасться на проректора
,га
з HayKoBoi рtlбсlr,и
декаllа lliдповiдного факультету.
НавчtLчl,но-,\Iеl-оltиtIIlс керiвництво та виконання програм практик забезпечУе
кафедра до яко[ гlр1.1крiп.ltеrrий аспiрант для здiйснення пiдготовки за освiтньо-науковою
програмою.

-

зокреlч,а:

р()зрсlбляс_ IIl)()I,paMy педагогiчноТ практики, тематику iндивiдуа.llьних
завдань,га N,lс,гс)дичtti вказiLlки до проходження практики для аспiрантiв;
()pI-aIli,J()Itv(, II|l()ttедення зборiв аспiрантiв з питань педагогiчноТ пракгики за
участю керiвникiв IIрак,l,ик}t. якими с ix HayKoBi керiвники;
зltiiiсttlоr, зага.rlьне керiвництво та контроль за процесом проходження
педагогiчгtоТ пракr и ки аспiрантами;
IIовiдоьt-ltяс- acrripaHTiB про змiст, порядок проходження та систему звiтностi
з педагоI,iчrrtlТ IIрак-гriки (trоliання письмового звiту, оформлення методичних розробок,
пiдготовки c,t,a I,гi. l-ез. лоII()lзiдi, повiдомлення, виступу тощо);
I (),rус. фоllr,tи зrli,гноi документацii за результатами проведення практики;
alI&гli,lr r- 1-1сзч,l1,I ати виконання аспiрантами програм педагогiчноi пракгики
на засiдангlях ка(lедрtл.
Керiвrrик llедаl,огi,llrсli практики здобувача ступеня доктора фiлософii (наУкОвий
керiвник здобува,Iir) здiйсrrrос безпосереднс керiвництво та контроль за виконанням
плану пракll,кll acllillattla. il саме:
- забс,;ltеLl}I(_ проl]сltсlIItя Bcix органiзацiйних заходiв перед прибутгям аспiрантiв
на гiрак,г}.tк},: illc,1-1lytcta;ti iI[)o порядок проходження практики, надання аспiрантам
необхiдних ,l()кчltlсrl,гiв (IlрOграми, щоденникц калiIендарного плану, iндивiдуа,'lьного
завдання, Me,I олиtiних рек()мендацiй чи iншого);
- розроб.llяс iltливillуаJIьне завдання для аспiранта
- забе,ltlеtI)/(_, IIрохо,ц)ксIIня практики згiдно з програмою;
- оргаrliзсlll1r. вiдtlil1_1 tlання й обговорення аспiрантами занять та iнших заходiв,
проведеIIих,,ltlсtзi.1.Iсllll\lи i],lll(ладачами унiверситету та колегами аспiрантами;
- Ilai{a(, ,\le,I,t_l;1plt111) .l()IIомогу в плануваннi та органiзацii навчальноТ взаемодii;
- у cк.jln,,li Ko;rliciT lIplriiMac залiки з практики.
IлIдивirlуit_,ll,tlс заl]]lli]Illlя повинно враховувати проблематику дисертацiйногО
дослiдiксння. llepc,llбa.ta1,1t Jастосування найбiльш ефективних фор' ВПРоВаДЖеННЯ
одержаItl4х llavк()l}tlx рсз\.IL,гатiв у навчальний процес. Iндивiдуальне завдання МОЖе
бути cIlpя\,t()ltatIc llil t,сllitзllццr"о науковими дослiдlкеннями стуДентiв, ВкJIючаТи
KoнcyJlb,l,a,гlllJ|l), rloll()NlOI у сIудентам щодо ix участi у наукових та науково-пракгичних
конфереrrцiях rtолil,:i}.lх вчеIll.,tх.

Вiдповiднi години аудиторноТ педагогiчноТ практики аспiранта зараховуються до

педагогiчного навантаження наукового керiвника,
загальний обсяг кредитiв, вiдведених для проходження педагогiчноi практики,
вiдповiдае освiтньо-науковiй програмi та навчаJIьному плану.
БазоЮ для проВеденнЯ педагогiЧноТ практики € кафедри Унiверситету, до яких
прикрiплений аспiрант для здiйснення пiдготовки за освiтньо-науковою програмою.
здобувач ступеня доктора фiлософiт самостiйно може обрати мiсцъ про"од*.rr"
педагогiчноТ практики, за логодженням з завiдувачем кафедри до якоТ прикрiплений
аспiрант для здiйснення пiдготовки. З цiсю метою аспiранi, за мiсяць до початку
практики, подае на кафедру заяву i лист з вiдповiднот установи зi згодою прийняти дану
особу для проходження педагогiчноi практики.
кафедри, за якими прикрiпленi аспiранти для здiйснення пiдготовки за ocBiTHboнауковими програмами. щорiчно до червня якщо практика в I ceMecTPi i до листопада
якщо практика в II ceMecTpi подають плани проходження педагогiчноi практики до
вiддiлу аспiрантури.
КеРiВНицтво факультету готуе наказ Про проведення педагогiчноТ практики
здобувачiв ступеня доктора фiлософiТ i подас на затвердження ректору Унiверситету
Аспiранти при проходкеннi практики зобов'язанi:
- вiдвiдувати Bci органiзацiйно-методичнi заходи кафедри;
- ОДеРЖаТи вiД керiвника педагогiчноТ практики iнформацiю щодо оформлення
Bcix необхiдних документiв, до початку практики,
- виконувати Bci завдання. передбаченi програмою практики;
- свосчасно скJIасти залiк з практики;
- подати звiтну документацiю на кафедру,
ЗдобУвач ступеня доктора фiлооофii при проходженнi практики мас право:
- ознайомитися з програмою практики,
За ПоПередньою домовленiстю вiдвiдувати заняття провiдних науковоПедагогiчних фахiвцiв Унiверситету, з метою знайомства з HoBiTHiM педагогiчним
досвiдом,
- отримувати консультацiТ вiд керiвника практики.
Здобувач ступеня доктора фiлософii вiдсторонений вiд практики або робота якого
На ПракТицi визнана незадовiльною, вважасться таким, u{о не виконав iндивiдуальний
ПЛан аспiранта, Аспiранту, якиЙ не виконав програму практичноi пiдготовки без
ПОВаЖНИх Причин, може бути надано право проходження практичноi пiдготовки
ПОВТОРнО При виконаннi умов. визначених Унiверситетом. Здобувач вищоi освiти, який
ПоВТорно отримав негативну оцiнку з практичноi пiдготовки, вiдраховуеться з
Унiверситету наказом ректора за поданням завiдувача кафедри.
Педагогiчна практика може бути зарахована здобувачу вищоТ освiти ступеня
доктора фiлософiТ без if проходження пiд час навчання в аспiрантурi, якщо здобувач на
момент проход}кення педагогiчноi практики працю€ на посадах асистента, викJIадача
кафедри або мас досвiд науково-педагогiчноТ роботи. В цьому випадку, кафедра до якоТ
прикрiплениЙ аспiрант для здiйснення пiдготовки за освiтньо-науковою програмою
надас витяг i з протоколу засiдання кафедри про вiдповiднiсть навчальноiта методичноТ
роботи аспiранта вимогам щодо проходження педагогiчноТ практики, що с пiдставою
для зарахування педагогiчноi практики.

Звiтна документацiя
Основою для формування аспiрантами звiтiв з педагогiчноТ практики й належного
iT проходження с робоча програма.
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Щоденник практики
За llерiод практики бlло виконано (стислий опис змiсту педагогiчноi пракгики);
- знайtlьlстI}о ,] tlрl-аtliзацiею навчально-виховного процесу у закладi вищоТ освiти
- l]ивLlс}IIlя liередоI]()го педагогiчного досвiду викладачiв унiверситету пiд час
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