




1. Опис практики 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна / заочна 

Вид практики  Дослідницька 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 2 / 1 4/3 

Курс 3 3 

Семестр 5 6 

Обсяг кредитів 2 4 

Обсяг годин 60 120 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Бази практики 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра зі спеціальності. 

Базою для проходження практики є кафедра, на якій працює науковий керівник аспіранта, 

або випускова кафедра. 

 

3. Мета та завдання дослідницької практики.  

Мета: Забезпечити освітньо-наукову підготовку дослідників у сфері історії  відповідно до 

спеціальності 032 Історія та археологія, поглиблення і розширення комплексу професійних 

компетентностей та якостей аспірантів, необхідних для майбутньої самостійної науково-

педагогічної діяльності: 

ЗК 5 Здатність до аналізу інформації з історичних  джерел, використання бібліотек 

(традиційних і електронних); професійне володіння основними методами, способами і 

засобами набуття, зберігання, обробки інформації; ефективне використання мультимедійних 

технологій, програмного забезпечення для виконання науково-дослідних завдань. 

ФК 5 Здатність критично мислити, визначати та оцінювати актуальні проблеми світової 

історії або історії України, проводити моніторинг власних наукових результатів; володіти 

діагностичним інструментарієм збору та аналізу результатів експериментальної роботи; 

будувати індивідуальну траєкторію власного розвитку та суб'єктів освітнього процесу; 

оцінювати наукову та практичну цінність завдань, які вирішуються у власному дослідженні, 

готувати рекомендації для прийняття управлінських рішень та педагогічного проектування. 

ФК 6 Здатність до  суб'єкт-суб'єктної взаємодії, ефективної комунікації і презентації 

наукових доробків та ідей; участі у різних видах наукового спілкування; володіння науковим 

стилем викладу матеріалу дослідження; встановлення продуктивних зв'язків з людьми щодо 

обміну досвідом (емоційним, соціальним, практичним тощо). 

ФК 12 Здатність до вивчення та модернізації існуючих дослідницьких методів, систем та 

технологій; розуміння специфіки розвитку особистості, суспільства, природи у процесі 

самовдосконалення і самовиховання. 

 

4. Результати проходження дослідницької практики практики. 

ПРН 9 Здатність до моніторингу та критичного аналізу джерел інформації відносно 

досліджуваної проблеми; пошуку джерел наукової та фактичної інформації; користування 

бібліотечними фондами (традиційними і електронними), наукометричними базами; 

встановлення інформаційної цінності джерела шляхом порівняльного аналізу з іншими 

джерелами; професійне володіння основними методами, способами і засобами набуття, 

зберігання, обробки інформації. 

ПРН 12 Здатність до застосування соціологічних методів і методів статистики для обробки і 

аналізу отриманих експериментальних даних та об'єктивної оцінки результатів дослідження. 
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5. Структура практики. 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів Розподіл годин 

між видами 

робіт 

5 семестр  

Етап 1. Установча конференція у форматі засідання кафедри з 

науково-викладацької практики (отримання завдань, 

рекомендацій та форми звітності). 

2 

Етап 2. Дослідницький. 60 

1) Теоретико-методологічна діяльність 30 

2) Експериментальний/емпіричний етап практики аспіранта 30 

Разом за навчальним планом 60 

6 семестр 

Етап 2. Дослідницький (продовження). 30 

3) Розробка концепції власного науково-дослідницького проекту 30 

Етап 3. Емпіричний. 88 

1) Обробка і аналіз (теоретичний, статистичний, емпіричний) 

одержаної інформації, підготовка звітної документації по практиці.  

88 

Етап 4. Підбиття підсумків практики 2 

Разом за навчальним планом 120 

Разом за навчальним планом за 2 семестри 180 

 

 

6. Зміст практики 

6.1.  Особливості організації та проведення практики. 

Дослідницька практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні є 

компонентом професійної підготовки до науково-дослідницької діяльності та являє собою 

вид практичної діяльності аспірантів щодо здійснення науково-дослідницького процесу у 

закладах вищої освіти та в науково-дослідних установах, включаючи, організацію науково-

дослідної роботи студентів та науково-методичну роботу. 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра аспіранта. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та /або перелік індивідуальних завдань для 

аспірантів.  

Самостійна робота № 1  

1. Підготуйте наукову статтю з тематики власного дослідження – 60 б. 

Форма звітності: 

- текст статті. 

Максимальна оцінка – 60 балів. 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Критерії оцінювання тези (наукової статті) за тематикою: 

- самостійність (10 балів, обов’язкова умова); 

-    аргументованість (30 балів); 

-    якість і професійність змістовного оформлення (10 балів); 

-    якість і професійність технічного оформлення (10 балів) 

Наукова стаття оформлюється як придатний для редагування файл (*.doc чи *.rtf) і 

передається керівникові практики.  

Роботи, які отримають від 45 до 60 балів, підлягають оприлюдненню у виданнях і 

можуть бути рекомендовані до друку у виданнях факультету або ін.  

Вимоги до змісту та оформлення статей: 

-        постановка проблеми в контексті сучасної історії; 
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-   формулювання мети статті (завдань); 

-   аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано вивчення 

проблеми і на які спирається автор; 

-    виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень; 

-    висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному напрямі; 

-    текст статті обсягом  від 6-7 сторінок комп’ютерного тексту (зі списком 

використаних джерел кирилицею та латиницею й анотацією); 

-    анотація та ключові слова українською мовою (обсяг 200–300 символів із 

пробілами); ключові слова – від 3 до 5 термінів, розділених знаком «;»); 

-  анотація та ключові слова англійською мовою (елементи оформляються 

аналогічно до українськомовної); 

- список використаних джерел нумерується за абеткою, не використовуючи 

функцію «Список». Оформлюється список використаних джерел за останніми вимогами 

МОН України. 

Технічні вимоги: 

1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см. 

2. Текст: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1,5, абзац – 

1,25; вирівнювання основного тексту – по ширині. 

3. Між ініціалами і прізвищем, між ініціалами та в інших випадках, коли 

неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати нерозривний пробіл 

(комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл). 

4. Для виділення цитат, назв творів тощо слід використовувати лапки «»; для 

внутрішнього цитатного виділення використовуються лапки “ ”. 

5. Покликання на джерела подаються за зразком: [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67]. 

Покликання на джерела фактичного матеріалу – в круглих дужках (Конституція України). 

6. Матеріали подавати в такій послідовності: 

-         назва статті (жирний шрифт, великими літерами, по центру); 

-         ініціали, прізвище (жирний шрифт, вирівнювання за шириною рядка), місце 

навчання (після ініціалів та прізвища через кому, звичайний шрифт, вирівнювання за 

шириною рядка); 

-         ініціали й прізвище, посада, вчений ступінь наукового керівника (після слів 

науковий керівник: звичайний шрифт, вирівнювання за шириною рядка); 

-         анотація українською мовою (через 2 інтервали, курсив, 12 кегль); 

-         текст статті (через 2 інтервали); 

-         література (через 2 інтервали, після слів  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  великими літерами, 12 шрифт, нумерація 

джерел в алфавітному порядку). 

 

Самостійна робота № 2  

1.Розробка елементів електронного навчального курсу з дисципліни кафедри-бази 

практики (презентації, тези лекцій, тестові завдання, завдання для практичних занять / 

самостійної роботи студентів на вибір у межах одного модуля за погодженням із науковим 

керівником) 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

- самостійність (5 балів); 

-    змістовність (15 балів); 

-    технологічність (10 балів); 

-    якість і професійність мовного оформлення (10 балів). 
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Карта самостійної роботи  

№  Академічний контроль Бали Термін  

виконання 

(тижні) 

1. Підготовка наукової статті 60 ІІ 

2.  Розробка  завдань для самостійної роботи 

студентів/модульного контролю/ розробка елементів 

електронного навчального курсу / інші завдання  

40 ІІІ 

Разом  100 

балів 

 

 

Дослідницька  практика аспірантів передбачає такі види індивідуальних завдань: 

−  Розробка індивідуального плану проходження практики. 

−  Робота аспіранта в бібліотеці та з інтернет-ресурсами, в ході якої він знайомиться з 

авторефератами дисертацій (10 авторефератів), тематика яких співзвучна його 

проблематиці дослідження. Автореферати аналізується за схемою: актуальність; 

протиріччя; проблема; науковий апарат (мета, об'єкт, предмет, гіпотези, завдання 

дослідження, методи, наукова новизна, теоретична і практична значущість). Складання 

бібліографії з проблеми наукового дослідження. Обґрунтування актуальності проблеми 

дослідження; визначення його теоретико-методологічних основ і розробка наукового 

апарату 

− Опрацювання наукових джерел та складання списку використаних джерел з 

проблематики наукового дослідження, оформлений відповідно до вимог. Список повинен 

включати 80-100 першоджерел, серед яких не менше 50% складають роботи, опубліковані 

за останні 5 років. 

−  Експериментальний/емпіричний етап практики аспіранта передбачає розробку чи 

уточнення ним програми емпіричного / експериментального дисертаційного дослідження; 

підбір та обґрунтування методів дослідження, включаючи експериментальні та 

діагностичні методики, а також методи якісної і кількісної обробки отриманих 

результатів; обґрунтування вибірки; апробацію розробленої програми. 

−  Розробка концепції власного науково-дослідницького проекту. 

−  Відвідування засідань кафедри/лабораторії, науково-методичних семінарів, 

круглих столів, публічних захистів дисертацій.  

−  Підготовка до публікації статей і тез доповідей для участі в університетських, 

Всеукраїнських та Міжнародних конференціях.  

 

6.3. Обов’язки аспірантів під час проходження практики. 

1. Аспірант бере активну участь в організації практики; 

2. Аспірант виконує всі види робіт, передбачені програмою практики; 

3. Аспірант виконує у встановлені терміни програму практики; 

4. Аспірант, відсторонений від практики, або робота якого на практиці визнана 

незадовільною, вважається таким, що не виконав індивідуальний план; 

5. Аспірант не пізніше 10 календарних днів після завершення терміну практики 

представляє звіт з практики керівнику практики та звітується на засіданні кафедри, на якій 

працює науковий керівник; 

Обов’язковою умовою зарахування результатів практики є успішне виконання 

аспірантом його індивідуального навчального плану. 
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6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики. 

Керівник практики: 

1. Забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів практики; 

2. Затверджує загальний план проведення практики, його місце в системі 

індивідуального планування аспіранта; 

3. Добирає тематику занять та навчальні групи для проведення навчально-педагогічної 

практики; 

4. Надає методичну допомогу в плануванні та організації навчальної взаємодії; 

5. Контролює роботу аспіранта, відвідування занять та інші види його роботи зі 

студентами,  

6. Організує заходи щодо ліквідації недоліків в організації практики; 

7. Оцінює звіт аспіранта про проходження практики. 

 

7. Контроль навчальних досягнень аспіранта. 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів. 

Денна та заочна форма  

Вид діяльності аспіранта 
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5 семестр 6 семестр 

Максимальна 

к-сть балів 

Максимальна 

к-сть балів 
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о
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Теоретико-методологічна 

діяльність 

Письмовий 

/усний звіт 

25 1 25   

Експериментальний/емпіричний 

етап практики аспіранта 

Письмовий 

/усний звіт 

25 1 25   

Розробка концепції власного 

науково-дослідницького 

проекту 

Письмовий 

/усний звіт 

25   1 25 

Обробка і аналіз (теоретичний, 

статистичний, емпіричний) 

одержаної інформації, 

підготовка звітної документації 

по практиці.  

Письмовий 

/усний звіт 

25   1 25 

Самостійна робота:   100 

Максимальна кількість балів:   200 

Розрахунок коефіцієнта:   200 : 100 = 2 

Форма контролю залік 

 

7.2.  Перелік звітної документації. 

Основними звітними документами проходження дослідницької практики аспіранта є 

письмовий звіт про виконання індивідуального плану практики з переліком діяльності та 

виконаної роботи . 

  

7.3. Вимоги до звіту з практики. 

Індивідуальні звіти аспірантів-практикантів є основним звітним документом. На 

основі усного звіту та письмового індивідуального звіту на засіданні кафедри затверджується 

загальна оцінка практики. Індивідуальний зміст складається у вільній формі та має містити:  

- всі форми науково-викладацької роботи під час практики з примітками про 
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виконання кожного виду роботи;  

- індивідуальний звіт з робочим планом проходження практики. 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання. 

Підсумки практики підбиваються на останньому засіданні кафедри, яке передує даті 

закінчення науково-викладацькій практиці.  

Критеріями оцінки є: 

- виконання аспірантом індивідуального плану практики; 

- дотримання аспірантом етичних правил, правил внутрішнього розпорядку 

Університету; 

- дотримання графіка проходження практики; 

- звітування про результати практики у визначений термін.  

Оцінка процесу проходження практики аспірантів керівником є рекомендаційною. 

Підсумкову оцінку надає кафедра на основі виступу аспіранта та представлених звітних 

матеріалів, засвідчених керівником практики.  

 

7.5. Шкала відповідності оцінок. 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

А 90-100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

В 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

С 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною 

кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків, достатній для подальшого навчання або 

професійної діяльності 

Е 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань 

(умінь) 

FХ 35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного складання - 

незадовільний рівень знань, з можливістю повторного 

перескладання за умови належного самостійного 

доопрацювання 

F 1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – 

досить низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного 

вивчення дисципліни 

 

 

8. Рекомендовані джерела 

Основна література: 

1. Важинський С. Е. , Шербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : навч. 

посіб. Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 с. 

2. Загальні положення та правила складання ДСТУ 

8302:2015 http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf 

3. Мокін, Б. І. Методологія та організація наукових досліджень : навчальний посібник.  

Вінниця : ВНТУ, 2014. 180 с.  

http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
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4. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для сту-дентів, 

курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 

2010. 352 с. 

5. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими стандартами: методичні 

рекомендації / уклад.: М.П.Гребенюк, Г.З.Шевчук. Луцьк: ВІППО, 2019. 60 с. 

 

Додаткова література: 

1. Нормативна база [Електронний ресурс]. Електрон. дан. Київ : Вища атестаційна 

комісія України. Режим доступу: http://vak.org.ua/nb/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vak.org.ua/nb/
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Додаток 1 

Інститут / факультет________________________________________________ 

Кафедра __________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

про проходження практики ______________________________________ (назва практики)  

___________________________________________________  

(ПІП аспіранта)  

___________________________________________________  

(ПІП керівника, науковий ступінь, вчене звання)  

 

За період практики було здійснено: 

 

№ 

п/п 

Зміст тем/видів діяльності за 

етапами практики 

Звітність (стаття, участь у 

конференції тощо) 

Кількість балів 

за виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Загальна кількість балів:   

 

 

 

Підсумкова оцінка: __________________________________________  

“_____” ___________ 20___ р.  

Аспірант______________  

   (підпис)  

Керівник ______________  

   (підпис)  

Звіт затверджено на засіданні кафедри ________________________________  

 

Протокол № ______ від “_____” ___________ 20___ р.  

 

Завідувач кафедри __________________ (____________________)  

     (підпис) 


