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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньо-

наукової програми для здобуття ступеня доктора філософії третього 

освітньо-наукового рівня вищої освіти в Криворізькому національному  

університеті (далі – Університет). 
 

1.2. Цей Порядок регулює загальні питання організації, проведення й 

оцінювання практичної підготовки здобувачів ступеня доктора філософії всіх 

ліцензованих в Університеті спеціальностей та форм навчання. 
 

Положення розроблене відповідно до Законів України «Про вищу 

освіту» від 16.01.2020 № 1556-VII, «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» від 16 липня 2019 р. № 848-VIII, Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах)» від 23.03.2016 р. № 261, наказу МОН України «Про 

запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської 

кредитно-трансферної системи» від 16 жовтня 2009р. № 943, Положення про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у Криворізькому національному  університеті, затвердженого наказом 

від 20 березня 2019 року, № 123. 
 

1.3. Обсяги, терміни проведення викладацької практики в Університеті 

визначаються відповідною освітньо-науковою програмою та навчальним 

планом з відповідної спеціальності, а її зміст – цим Порядком. 
 

1.4. Порядок відображає такі основні моменти: мета і завдання 

практики, зміст, організація проведення, вимоги до оформлення звітної 

документації, критерії оцінювання.  

1.5. Мета викладацької практики, як однієї з компонент практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії: набуття 

навичок здійснення освітнього процесу в закладі вищої освіти й формування 

умінь викладацької діяльності, зокрема викладання спеціальних дисциплін, 

організації навчальної діяльності студентів, науково-методичної, виховної та 

профорієнтаційної роботи. 
 

До завдань викладацької практики у ЗВО належать: 

 
 



 

– ознайомлення з основними законодавчими документами, що 

регулюють освітній процес вищої школи; 
 

– вивчення системи навчальної, наукової, виховної роботи у ЗВО, 

зокрема досвіду й системи роботи профільної кафедри та керівника 

практики; 
 

– оволодіння сучасними формами, методами, засобами, інноваційними 

технологіями здійснення освітнього процесу в закладах вищої освіти; 
 

– поглиблення та закріплення набутих теоретичних знань зі 

спеціальних дисциплін, застосування їх при розв’язанні конкретних завдань 

практики; 
 

– удосконалення умінь і навичок самостійного планування та 

організації навчальної, наукової, методичної та організаційної роботи 

викладача; 
 

– удосконалення навичок професійної риторики для створення нових 

механізмів побудови комунікації в ЗВО та формування високої академічної 

культури всіх учасників освітнього процесу; 
 

– розвиток дослідницьких навичок у конкретній професійній діяльності 

з дотриманням принципів академічної доброчесності та забезпечення їх 

дотримання здобувачами вищої освіти. 

 
 

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

2.1. Викладацька практика, зазвичай, проводиться на базі кафедри, де 

працює науковий керівник. Загальне керівництво та контроль за 

проходженням практики аспіранта покладається на завідувача кафедри. 

Безпосереднє керівництво та контроль за проходженням практики аспіранта 

здійснюється його науковим керівником, який: 

- забезпечує  організацію,  планування  та  облік  результатів  практики 

(дата проведення занять, академічна група, тема, вид занять); 

- визначає дисципліни, навчальні групи для викладацької практики; 

- надає  методичну  допомогу в плануванні та організації навчально-

викладацької діяльності аспіранта; 



- контролює роботу аспіранта, відвідування занять та інші види його  

роботи зі студентами. 

2.2. Аспіранти заочної форми навчання проходять практику без відриву 

від основної роботи. 

 
 

2.3. Зміст викладацької  практики в Університеті: 
 

– відвідування занять, які проводить керівник практики, відкритих 

занять викладачів відповідної кафедри (одну лекцію та одне практичне 

заняття); 
 

–  підготовка  та  проведення  навчальних  занять зі  студентами  

(лекцій, практичних);   

– проведення консультацій із навчальних дисциплін тощо. 
 

2.4. У процесі проходження викладацької практики аспіранти повинні 

оволодіти основами наукової та навчальної роботи: навичками 

структурування та перетворення наукових знань в навчальний матеріал, 

систематизації навчальних задач; методами та засобами складання задач, 

вправ, тестів з різних тем, усного та письмового переказу предметного 

матеріалу; різноманітними освітніми технологіями. Компетентності, якими 

повинен оволодіти здобувач:  уміння розробляти структурно-логічну схему 

підготовки фахівців зі спеціальностей та підготовки навчальних програм; 

розробляти програми спеціальних курсів, готувати плани-конспекти лекцій, 

семінарів, практичних і лабораторних робіт, проводити заняття зі студентами 

у закладах вищої освіти. 

2.5. Завідувач відділу аспірантури та докторантури ознайомлює 

здобувачів із формою та змістом звітної документації (Додаток А). 

 

ІІІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Оцінку з викладацької практики виставляє науковий керівник у 

відомості обліку успішності  та в індивідуальному навчальному плані 

аспіранта. 
 

3.2. Після закінчення викладацької практики здобувач на наступний 

робочий день здає підписаний науковим керівником звіт про її проходження 

завідувачу аспірантури та докторантури. Звіт зберігається в особовій справі.  



3.3. Оцінювання результатів проходження практики здійснюється 

відповідно до критеріїв, визначених у цьому Порядку. Критерії оцінювання 

доводяться до відома здобувачів перед початком практики. Максимальна 

кількість балів — 100. 

Критерії оцінювання 

викладацької  практики здобувачів 

оцінюється за видами діяльності  відповідно до поданої системи балів 

  

Види роботи Максимальна кількість балів 

Робота з нормативними  20 балів 

документами вищої школи   

Підготовка та проведення   
10 балів за кожне заняття  
(5 занять)  

навчальних занять   

Відвідування занять керівника,  5 балів 

інших викладачів кафедри   

Проведення консультацій із  5 балів 

навчальних дисциплін   

Підготовка та проведення виховних    20 балів 

заходів   

Оформлення звітної документації  10 балів 

 

Підсумкове оцінювання академічної успішності аспіранта визначається 

за загальноуніверситетською 100-бальною шкалою, шкалою ЄКТС і 

національною шкалою оцінок таким чином: 

 

Національна шкала успішності 

Оцінка ЄКТС 

100-бальна 

система 

оцінювання 
Екзамен 

(чотирирівнева) 

Залік 

(дворівнева) 

Відмінно зараховано А 90 – 100 

Добре зараховано 
В 80 – 89 

С 71 – 79 

Задовільно зараховано 
D 61 – 70 

Е 50 – 60 

Незадовільно не зараховано 

FX 
(із можливістю 

повторного складання) 

30 – 49 

F 

(з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни) 

0 – 29 

 

 

 

 

 
 





Додаток А 
 

Міністерство освіти і науки України 

Криворізький національний університет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В І Т 

про викладацьку практику 

 

      аспіранта _____________________________________________________ 

      кафедри  ______________________________________________________ 

      спеціальність __________________________________________________ 

      термін проходження ____________________________________________ 

      загальний обсяг у кредитах ______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

     Науковий керівник  __________________  ________________________ 

                                                    (підпис)                             (П.І.Б.) 

 

 

   «_______» ________________20____ рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План проходження практики 

 

Зміст роботи Дата 

  

  

  

 

 

Стислий опис змісту викладацької практики 

 

1. Ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу у вищій 

школі. 

          2. Вивчення досвіду викладання провідних викладачів. 

          3. Розроблення змісту навчальних занять, самостійна методична робота з 

дисциплін. 

          4. Самостійне проведення занять, самоаналіз. 

          5. Участь в оцінюванні якості різних видів робіт студентів. 

          6. Індивідуальна робота зі студентами, консультування. 

 

Перелік проведених занять 

 

Дата і час 

проведення 

Академічна  

група 

Тема заняття Вид  

занять 

    

    

    

 

Висновки 
 

Чи досягнута мета практичної підготовки аспіранта. Рекомендації. 
 

Побажання. 

 

  

 

Дата _______________                                             Підпис ______________ 
 
 

 




