




1 
 

1. Опис практики 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни за 

формами навчання 

денна / заочна  

Вид практики  Науково-викладацька 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 2/1 2/1 

Курс 3 3 

Семестр 5 6 

Обсяг кредитів 2 2 

Обсяг годин 60 60 

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 науково-викладацької практики  

 Мета:  Поглиблення і розширення комплексу професійних компетентних та якостей 

аспірантів, необхідних для майбутньої самостійної науково-педагогічної діяльності. 

Завдання: 

-застосування теоретичних знань із історичних дисциплін у вирішенні конкретних 

педагогічних завдань та ситуацій;  

-формування фахових історичних та методичних умінь викладання відповідних 

навчальних дисциплін у системі вищої школи;  

-вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування 

сучасних технологій і методики навчання;  

-формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською 

аудиторією;  

-набуття досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, 

індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті; 

-набуття умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних 

технологій і методики навчання;    

-набуття досвіду викладацької роботи, індивідуального творчого стилю педагогічної 

діяльності. 

ЗК 2 Здатність до розуміння сучасної методології історичної науки; здатність до 

застосування методів наукового пізнання; проведення науково-дослідної діяльності; 

розробка та впровадження дослідницьких проектів, start-up; методологічно та технологічно 

грамотне здійснення наукового дослідження, інтерпретація його результатів; ефективно 

висвітлення та поширення знань щодо наукових досліджень та інновацій, використання 

положень нормативно-правової бази сфери вищої освіти та дотримання норм наукової етики 

під час дослідницької діяльності. 

ЗК 3 Здатність до наукового пошуку; володіння методологією і методами експерименту; 

сформованість особистісно значущих якостей дослідника; визначення мети, завдань, 

стратегії науково-дослідної діяльності; генерування нових ідей, створення та інтерпретація 

нових знань відповідно до теми наукового дослідження; розуміння та використання 

положень нормативно-правової бази наукових досліджень та наукової діяльності. 

ЗК 4 Здатність до використання зарубіжного досвіду в реалізації завдань власного 

дослідження; здатність до підготовки та оформлення індивідуальних і колективних 

грантових заявок, участь у міжнародних наукових проектах; користування іншомовними 

інформаційними ресурсами, які знаходяться у відкритому доступі наукометричних баз, та 
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самостійна підготовка наукових публікацій до друку у зарубіжних виданнях. 

ФК 1 Здатність оперувати науковою термінологією та вибудовувати ієрархію наукових 

понять за рівнями їх узагальнення; розуміти системність, взаємозв'язок та цілісність 

історичних явищ і процесів; орієнтуватися  у з сучасних  нормативно-правових документах, 

тенденціях історичної науки в Україні; аналізувати історичні процеси у ретроспективі; 

узагальнювати та продукувати інноваційний досвід у власних дослідженнях. 

ФК 2 Знання основних історичних процесів та подій усіх континентів від давнини та їх 

взаємозв'язок, сучасні дискусії на цю тему та напрями дослідження. 

ФК 3 Здатність організовувати, планувати власну наукову та викладацьку діяльність; 

розуміти гносеологічні основи діяльності; адекватно застосовувати наукові методи для 

виконання завдань власного дослідження; використовуючи існуючі, модифікувати та 

створювати методи, технології для виконання завдань дослідження, перевіряти  їх  

ефективність; впроваджувати   інформаційно- комунікаційні технології для реалізації 

наукового задуму дослідження. 

ФК 9 Здатність до різних видів історичного аналізу (історико - логічний, компаративний, 

ретроспективний); опрацювання джерельної бази дослідження; адаптація та застосування 

ідей видатних істориків та науковців у сучасну дослідницьку практику. 

ФК 11 Здатність до неперервної професійної освіти; розробка науково-методологічного та 

науково-методичного супроводу фахової професійної підготовки. 

ФК 13 Здатність до аналізу особливостей соціокультурного середовища та специфіки  

соціально-економічних,  суспільно-політичних і соціокультурних процесів, що є підґрунтям 

розвитку культурної компетентності особистості. 

ФК 14 здатність до визначення завдань, методів історичного дослідження, використання 

сучасного наукового апарату, збирання, оцінювання інформації з історії; презентація рішень. 

4.  Результати проходження науково-викладацької практики 

ПРН І Здатність до критичного мислення, розуміється в широкому колі світоглядних питань, 

специфіці наукової діяльності вченого- дослідника; застосовує принципи історичної науки; 

здатен до формування дослідницького поля, заснованого на сучасній науковій парадигмі у 

власній науковій діяльності. Усвідомлює загальнолюдські цінності та цінності 

університетської спільноти. 

ПРН 2 Вміння застосовувати методи наукового пізнання, проведення науково-дослідної 

діяльності, розробляє та впроваджує дослідницькі проекти, здійснює наукове дослідження та 

інтерпретує його результати, ефективного висвітлює, поширює знання щодо наукових 

досліджень, дотримується норм наукової етики під час дослідницької діяльності. 

ПРН 3 Вміння постановки мети, завдань, стратегії науково-дослідної діяльності; генерує нові 

ідеї, створює та інтерпретує нові знання відповідно до теми наукового дослідження; розуміє 

та використовує положення  нормативно-правової бази наукових досліджень та наукової 

діяльності. 

ПРН 4 Здатність визначати загальні основи інтернаціоналізації, що відображають ідею 

відкритості науки та освіти в сучасному світі; здійснює підготовку і публікації наукових 

статей у виданнях, що включені до наукометричних баз даних та у міжнародні рецензовані 

видання; оформлює індивідуальні і  колективні грантові заявки, а також проектні заявки для 

участі у програмах академічної мобільності. 

ПРН 5 Досконале вміння використовувати сучасні інформаційно-комунікаційні технології та 

програмні продукти у наукових дослідженнях; створювати презентації та ефективно 

використовувати мультимедійні технології, програмне забезпечення для виконання науково-

дослідницьких завдань. 

ПРН 6 Навички комунікації англійською мовою для забезпечення ефективної професійної 

взаємодії, підготовки аплікаційних форм іноземною мовою; застосовує іноземну мову в  

самоосвітній діяльності. 

ПРН 7 Аналітичні навички в галузі історичного пізнання, генерує нові ідеї на засадах 

лідерства-служіння; здійснює проектування наукової роботи, визначає проблематику, 
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гіпотезу, мету, завдання, об'єкт та предмет дослідження, складає робочий план теоретичного 

та експериментального дослідження у сфері історії; впроваджує новітні технології у власну 

дослідницьку діяльність; ефективно використовує професійні дослідницькі навички. 

ПРН 8 Навички аналізу процесів в історичній ретроспективі; застосовує компаративний 

аналіз щодо вивчення актуальних проблем історичної науки зарубіжному та вітчизняному 

контекстах; виявляє громадянську ідентичність | при узагальненні та інтеграції інноваційного 

досвіду у власних дослідженнях. 

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 13 Знання методів наукових досліджень та вміння їх використовувати на належному 

рівні; вміння здійснювати пошук, опрацьовувати, аналізувати та синтезувати отриману 

інформацію (наукові статті, науково-аналітичні матеріали, бази даних тощо). 

ПРН 15 Здатність використовувати інструменти інших гуманітарних, природничих наук за 

необхідності вирішення завдання дослідження. 

 

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. Наукова практика 60 

1) Опрацювання джерелознавчої бази для наукової статті 20 

2) Підготовка матеріалів для статті 20 

3) Подання статті до друку 20 

Разом з навчальним планом 60 

6 семестр  

Етап 3. Викладацька практика 58 

1) Відвідування лекцій викладачів 4 

2) Відвідування семінарських/практичних  занять 4 

3) Підготовка та проведення лекційного заняття 10 

4) Підготовка та проведення семінарського/практичного заняття 10 

5) Розробка завдань для самостійної роботи студентів/модульного 

контролю/ розробка елементів електронного навчального курсу/інші 

завдання 

30 

Етап 4. Підбиття підсумків практики 2 

1) Обговорення проведення навчальних занять з викладачами 

випускової кафедри. 

1 

2) Звіт про успішне виконання аспірантом його індивідуального 

навчального плану. 

1 

Разом з навчальним планом 60 

Разом за навчальним планом за 2 семестри 120 

6. Зміст практики 

6.1.  Особливості організації та проведення практики. 
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Науково-викладацька практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому 

рівні є компонентом професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності та являє 

собою вид практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у 

закладах вищої освіти, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію 

навчальної діяльності студентів, наукову та науково-методичну роботу. 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра аспіранта. 

Базою для проходження практики є кафедра, на якій працює керівник або випускова 

кафедра. Крім того, аспірант може пройти практику на аналогічних кафедрах (підрозділах) 

інших закладах вищої освіти. 

Науково-викладацька практика має дві частини: наукову та викладацьку, кожна з яких 

містить певний розподіл годин та завдань.  

 

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 бакалаврського проекту: 

- 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 в виданнях нашого факультету або ін.  

Вимоги до змісту та оформлення статей: 

-    постановка проблеми в контексті сучасної історії; 

-   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 
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(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). 

 

Карта самостійної роботи аспіранта 

 

№  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 

 

 

 

Науково-викладацька практика аспірантів передбачає такі види індивідуальних 

завдань: 

1. Розробка індивідуального плану проходження практики. 

2. Розробка поетапного плану пошуку, накопичення й обробки наукової інформації з 

теми. 

3. Опрацювання наукових джерел та складання списку використаних джерел з 

проблематики наукового дослідження, оформленого відповідно до вимог. Список повинен 

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

останні 5 років. 
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4. 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).  

5.  Обґрунтування актуальності проблеми дослідження; визначення його теоретико-

методологічних основ і розробка наукового апарату 

6. Укладання плану публікацій результатів дослідження у наукових фахових 

виданнях з психології. 

7. Розробка плану та змісту навчальних занять (лекцій, семінарських, практичних). 

8. Розробка дидактичних матеріалів до занять (лекцій, семінарських, практичних). 

9. Розробка планів занять, підготовка інформаційного їх наповнення. 

10. Підготовка та подання звіту про проходження практики.  

 

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. 

 

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. 
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7. Контроль навчальних досягнень аспіранта. 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень аспірантів. 

Вид діяльності аспіранта 

М
ак

си
м

ал
ь
н

а 
к
-с

ть
 б

ал
ів

 

за
 о

д
и

н
и

ц
ю

 

5 семестр 6 семестр 

Максимальна 

кількість балів 

Максимальна 

кількість балів 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

о
д

и
н

и
ц

ь 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

о
д

и
н

и
ц

ь 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

о
д

и
н

и
ц

ь 

К
іл

ь
к
іс

ть
  

о
д

и
н

и
ц

ь 

Опрацювання джерелознавчої бази для 

наукової статті 

20 1 20   

Підготовка матеріалів для статті 60 1 60   

Подання статті до друку 20 1 20   

Відвідування лекцій викладачів 1   5 5 

Відвідування семінарських/практичних  

занять 

1   5 5 

Проведення лекційного заняття 10   4 40 

Проведення семінарського/практичного 

заняття 

10   3 30 

Розробка  завдань для самостійної роботи 

студентів/модульного контролю/ розробка 

елементів електронного навчального курсу/ 

інші завдання 

5   4 20 

Самостійна робота: 100 

Максимальна кількість балів: 300 

Розрахунок коефіцієнта: 300 : 100 = 3 

Форма контролю залік 

7.2. Перелік звітної документації. 

Основними звітними документами проходження навчальної педагогічної 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 

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.  
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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. Бодненко Д.М., Жильцов О.Б., Лещинський О.Л., Мазур Н.П. Моніторинг навчальної 

діяльності: навчальний посібник.  К : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2014.  

276 с. 

2. Довідник здобувача наукового ступеня: Збірник нормативних документів та 

інформаційних матеріалів з питань атестації наукових кадрів вищої кваліфікації / За ред. 

Р.В.Бойка. 2-е вид., виправлене і допов. К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної 

комісії України», 2000. 63с. 

3. Ковалів Ю. Абетка дисертанта: Методологічні принципи написання дисертації: 

посібник. К.: Твім інтер, 2009. 460 с.  

4. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник / О. В. Малихін, 

І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва, Г. І. Матукова.  Київ: КНТ, 2014.  262 с. 

5. Сисоєва С.О.,Соколова І.В. Теорія і практика вищої освіти: навч.посібник, С.О.Сисоєва, 

І.В.Соколова. 2016. 338 с. 

6. Хоружа Л. Л. Морально-етичні принципи та норми наукової діяльності. Вища школа, 

2015. № 6. С.9-19. 

Додаткова література: 

1. Андреев Г.И., Смирнов С.А., Тихомиров В.А. В помощь написания диссертации и 

рефератов: основы научной работы и оформление результатов научной деятельности. М.: 

Финансы и статистика, 2003. 270 с.  

2. Волков Ю.Г. Диссертация: подготовка, защита, оформление: практ. пособие; Под 

ред. Н. И. Загузова. 2-е изд., испр. и доп. М.: Гардарики, 2003. 186 с 
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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) 

 


