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1. Загальпа частипа
1.1. Положенrrя про педагогiчну прilктику аспiраrrгiв Подiльсъкого
державного аграрно-технiчного унiверситету (далi унiверситет)
реглilмеIIтус порядок i форrлrу прохOдженш[ педагогi.lноi rrpaкTlfiIr
аспiраlrгашtи.

1.2. Положенrrя розроблене вiдповiдно до Постанови Кабiнету
MiHicTpiB }lb261 вiд 2З.0З.201^6 року <Про затвердженIuI Порядку

пiдготовки здобувачiв вищоi освiти ст)rпеня доктора фiлософii та доктора
наук у заi(Лцахъ-ицоТ освiти (науков-пх уuгаmовlж)>.
1.З. Педагогiчна цр€ктика в системi вшцоi освiти на TpgTboMy ocBiTrTboнауковому piBHi с компонеIIтом професiЙноi пiдготовки до науковопеДагогiчноi дiяльностi, якиЙ мас за мету закрiгпrги навики практичноi
Дiялыlостi аспфшrгiв щодо здir"rсrrеrrrrя II€штIzL,IыIо-вID(овIIого процесу у
ЗакJIаДах вшцоi освiти, вкJIюччlючи викJIадання спецiалъшос дисIц,rплiн,
ОРганiз ацiю навчапьноi дiяльностi студентiв, науков о -методиtIну р о боту.
1.4. Оргшliзатором та базою дJIя проходд(ешil педагогiчноi практики €
кафедра, за якою закрiгшенIй аспiраrrг. KpiM того, аспiранг може пройти
педатогiчну -IфаIсrику на аналогiчнrлt iФфедрФ( (пiдроздiлах) irimilx
закладiв вшцоi освiти II-ry piBHiB акредrгацii.

2.|.

2.

Мета та завдання педагогiчноi практикIr
MsToIo педагогi.lrIоi практIrrcr аспфаllтiв € пабl"ггя та

вдосконалешUI нatвиЕIок та BMiHb навчilльно-методиtlноi роботи.
2,2. У процесi проходкення педагогiчноi практшси аспiрЕlнти повtдrнi
опаIIувати TaKi компоненти:
- пРедметнi, що € вIDкJIивими для успiшноi професiйноi дiяльностi
за пеъною сRецitпьнiотI0 ;
передовi концеtпуальнi та методологiчнi знання в гаryзi науководослiдноi таlабо професifolоi дiяльностi ;
розробка та реалiзацiя проектiв, вкJIючаючи власнi дослiдження,
рОзв'язуватлt зrIач.чщi соцiа,rыri. IlalKoBi. кl,льт,юtli. етrт.пd та iITmi
завдаш{я;
- крLrгичнId ана-rriз, оцiшовання i сшrтез HoBlD( цей;
спiлкування у дiалогову режимi з широкою науковою спiлънотою
та громадськiстю
певнiй гаrryзi науковоi таlабо професiforоi
дiяlrьностi.
2.З. В процесi проходження педагогiчноi практики аспiрtlнти повшrrтi
знати:
- органiзацiю освiтrъого i виховного процесу у закладi вшцоi освiти;
- структ},р;; та злtiст BIlIо.Iaлar{bKoi дйлыlостi:
- МеТодику пiдготовки та проведення навчаJьних занять, оргшriзацiю
с амо cTiiпroi та iндlш iдуальноi роботи студеrrгiв ;
- основи педагогiки влпцоi школи;
- основи навчально-методшIноi дiяльностi у зчlкJlадilх вищоi освiти;

-

-

в

- псI,D(ологiчнi аспекти навчzlння та творчоi дйльностi.

3.Програмнi результатп педагогiчноi практпкп

3.1. ПИ час педагогi.rноi црактики аспфшггlr повrшнi оволодiтIl ташINIII
компетенцiями:
cTpyкTypyBtlшul
псrо<ологiчно грамотного перетворення
HayKoBID( знань в навччшьний матерiал;
систематIваIIii навчалънI,D( та BI,D(oBHID( задач;
- методаNiй та засобалiй i-яTeparс,-lBHoTo навчаЕIrя, с-кпадаtillтl
сrгуацifuшоt задач, TecToBI,D( завдilнь;
- застосування HoBiTHix ocBiTHix технологiй;

-

та

-

розробляти програму, робочу програму фаховоi навчшlьноi

дrсщrп,riIпl;
- вlIзначати cTpyкTypHi елемеrrгилекцiйного, семiнарського заняття
вiдlовiдно встановленй MeTi;

-

розробляти методичнi матерiали дJuI Bcix видiв навча.пьноi

роботи;

_

оФор-Niлятй до-Iоrме-н-таIцю
викJIадаI{ькоI дiяльностi.
-l-__

щодо

-план-уъаЕня

та

резугьтгтlв

З.2. В процесi гrрактичноi дiяrьностi ведення навчilльних

занrIть

повlдтнi бути розвинугi вмirшя сформуrповати нilвчzlльно- виховIIу мету,
адекватIIого влrбору TIr[y i вlrду зilll[ть, BIrKopIIcTaIIIm рiзlпrх форм
оргшriзшrii освiтtъоi дiяльностi студеrrгiв: дiагностrки, кокцроJIю та оцirжи
ефекгl.вностi ocBiTHboi дiялъностi.
4. Змiст педагогiчпоi практпкп
4. 1 . Впз-паченЁя ко-нцетлуaйъ них засад орrаЁiз ацii навчzпъно jBиxoB Ёото

процесу у вlшliй школi.

4.2. Вlвчешrя досвiду викJIадання провiднюr науково-педагогiчlтlп<
гrршfпшлrсiв унiверсlтгету пiд час вiдвiдування аудиторнID( заIuIть з
IIавчаJыпос длrсIцrп,тilt.

4.3. Розробка плану та змiсту навчztльнID( зulнять, методична робота з
навчzlJБноi дисщ,rшliни.
4.4. Самостiйдrе проведешш, рiзrпос за формою, навчальнlD( зчlюIть з
длсrцлгшiни, та вгIроваджешuI в освiтнй процес iнновацiйrпп< ocBiTHix
те-хтолопй та аВтоРСБiФЖ мgГоД}ft.
4.5. Вироблення iндlвiдуального стиJIю органiзацii педагогiчноi
взаемодii та пiзнавалъноi дiяrьностi студеrrтiв, керiвrпаIц,во науковими
студеЕтськими дослiдд<еннями.
_

-

_-

1!

-

-

5. Oрrавtзаffifr осЕовп аедаrотfчпоI пракrйкп
5.1 Загапьнлй обсяг педагогiчноi гrршстr,ки скJIада€ 4 креди:ги СКТС
( l 20 годlшl)у п'ягому-шостому ceмecтpi навчштня.
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5.2. НавЧально-методиЕIна робота (пiдготовка до зсlнr1ть, методиtIна
робота, вiдвiдуваl+rя та аналiз занrIть, керiвrлпцгво рiзйми видzlми

дiялъноСтi студеrrгiв, в т.ч. науковою) становить ЗOО/оВц зЕlгilльного обсягу

годIн tpaKTIrKII.
. 5.3. На аудиторне

HaBaHTzDKeHшI (проведешUI практиtIнlD( заrrять)

вц загального обсягу годин прtlктики.
5.4. ПрограМа практИки визначаетъся в iндlшiду:rльному гшанi
роботи
аспiраlrгц

70%

затвердкуеться науковим керiвнlлсоr, ru"цу"u"a, практики,
до
якоi пр-йiФiшенtй аспiраrп.
5,5. Захист звiтiв практики здiйснюегься на засiданнi кафедри i
оцirпосться за 100-бальною шкалою з метою одержанЕrI еквiвалеrrтних
оцiнок за нацiональною шкалою.
5.6. Аспфаrг5l, якIп'I IIе вIIкоIIIш програ}f}, црактIк[I, oTpllцim
незадовiлъну оцilжу або негатившай
щодо iл цроходження,
""с"о"о*
надастьСя прzlвО if повтоРного проходженюI
та захисту в установленому
порядку.
б. Звiтпа докумептацiя
б. 1. За пйсумками црохоДЖе-ння ПеДаТОГiчноi -прzктйkи
acпipaнT Rодаё
до вiддiлу аспiраlrгури i докторантури TaKi докумеIIти:
- загалъШй звiТ гlро проХоДЖеншI прilктикИ (
лолаток 1),
-графiк проходженшI практики (додаток 2),
-в i,TlK IIауков ого кер iBtllrкa гр о пр
охOдкеIпя цр tжтIIкII.
6,2
тъ з€ш{rIття перебуваочи на посадi науковопедiгО
працiвншса (за сумiсlппцвом) в закл4дi
вl.щоi
прzктики з вiдповiдним поданням у вiддiл
аспiраrrгУри довiдКи з мiсця роботи та випIезzвначенлж
докумеlтгiв.
7. Права та обовПязкп аспlранта

7-1. Аспiраlrг ма€ право

з

ycix пr.аrо, якi виник.ють пiд час
проходження практики, звертатись до наукового керiвнlпса або завiдувача
кафедри, вносlrги пропозшIii з удосконаленшI органiзацii практики.
7.2.Аспфанти Il{€lють право прохол{тII педЕгогiчну ,р*Ъr*у в iншик
ЗаКJIаДtЖ ВШЦОТ ОСВiТИ УКРаiШl Та за кордоном, з настуIIним
подitннrlм
щоденика пр(ктики та хар€ктеристики вiд вiдповiдапьного куратора з
мlсця проходження практики,
7 .з

- Аспiрант пiд час

проходкеш{rI црактики

за

попередньою

домоъленiстю маё tIраво на вiдв
провiдlппк
фаiiвцiв унiверсlтгету з метою вив
знайомства
з передовим педагогiчнпu досвiдом.
7 4. АсПiраrrГ пiдпорядковусться правилilм
внутр iшlъого розпорядку
уrliверсlrгету, розпоряджеIпrmt адrriIliстрацii," n.pio-rкa прЕжтlтки. У
невиконанIUI вимог, якi висувzlються прzlктик€lнту, аспiрiнт може разi
бути
.

вiдсторонешrй вiд проходження практики.
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7.5. Аспiршrг зобов'язаний гtротягом 10 робочю< днiв пiсля зшсiнчеr*rя
практики надата звiтну документацiю на кафедру та вiддiлу аспiраlrгури i
докторант}ри.
8. Права та обов'язкш KepiBHmKa практпкI|

8,1. Безпосеренс керiвницгво та коЕгроль за виконаннrIм плану

практики аспiраlrга здiйсrпость ся науковшл керiвником, якrй
- забезпсчуе чiтку ортапiзшlilо, плЕiIтування та облiк резупътzлiв
практики;
затвердкуе загалънrй rrлан-графiк гlроведення црактики, його мiсце
в системi irцшiдушrьного tшану аспiраrrга;
- добlryае TeNIaTIIKy заIuIть та IIiшчtLпыIi .р}тпr NIя цроведеIпuI
педагогiчноi пр актrжи ;
- надае методичну допомогу в Iшанувшrнi та органiзшдii проведенIlrI
навчаJьних з€lнять зi студентами;
- кокгроjIюс роботу аспiраlrгц вiдiдуваrпrя з€}нять та iншi види його
робгтй зi студе-mамй, при-йпiае з?жодй щодо пiiФiдацli недолiкiъ в
органiзшдii гlр астlжи ;
- готу€ вiдгук на звiт аспiраrrга про гtроходження прzlктики.
:

-

Додаток

Подiльськпй державшшй аграрно-технiчншй унiверсптет

Звiт
з педагогiчно'f практI|кп аспiранта

(кафодра)

(спсчiальнiсть)

(прiзвlлце, iм'я, по батьковi)

TepMiH проходження прzктики

(прiзвице, iнiцiа;ш)

Завцlтач кафе,члll
(прiзвшце. iнiцiапr)

1

1. Озпайомле-яЕя з -планаNiй i про-грамаrлли вйповiдвоi спсцiалъпостi

2.

Озвайомле-IIЕя з -плаIrамй роботи кафелри та обов'язковоlо !охyмо-rгтацiею

кафедри

З. Iндивiдуальна робота зi студентами

4. Обсяг

проведенIuI навч€tльноi

5. BimyT науковото

KepiB-ITlIKa

роботи за видами (дата проведення, тема)

про

якi

проведен-яя заЕя-тъ

(пiдпис)

(пiдпис)

Дата

flодаток
Календарншй графiк проходження практики
Ns
з.п.
1.

2,

3.

4

5.

6
7.

8.

9.

Назви робiт

.Щата

IIроведешUI

Академiчпа
fр},fiа

Вид занять

Тема

Прибутгя аспiранта на
практику
Проведення iнструктажу з
технiки безпеrcл та
-охороЕt{ тtраri
ознайомленкя з мiсцем
роботи та надання
рекомеtцацrй про
виконання програми
пректики та контроль
дiяльностi пркгиканта
науковим керiвником
Пiдготовка методичних
матерiалiв до проведення
HaBlIa.IbHIL\ занять
Прведення навчaльних
занять (леюдii,пракгичнi,
лабораторнi)
Пiдготовка звiry практики
та до захистч звlтv
Надання звiry на
перевiрку керiвнику
практики
Отриманrrя вiдryку
начкового керiвника
захист звiту педагогiчноi
практики

ihпверллryсться на засiданнi кафешлл та IIадаеться okpelrшM додажом до щоденника
щакгш0,I

2

,,Щодаток 3

Вiдгук
IIаукового kepiBllиka про проходil(еппя педагогiчпоi практпки
аспiранта
(Прiзыпце, iм'я, по баrьковi)

на кафедрi

В

перiоД щаlсгиim аспфант(ка) ФБ аспiраmа) -гlраIIовав(ла) над
формленням необхiдншr навчzlJIъно-метод{чнID( матерiалiв дJIя проведення
Еавч:lJьнlD( зчlнrшь з д{сщшлiн (перелiк навчальнlок д,rсlщплiн).

В

гlроцесi роботи аспiраrrг(ка) rrроявш(ла) себе

пр€щешобlшй(ф

i

як

iнiцiатшнIй(а),

вiдповiдапыпIл"t вIIкJIадач. Гфодемопстрl,вав(ла) високий
рЬеш теоретиtIнID( знtlнь i вмЬ самостiйлrо вирiшувати:
_ проведення навчаJьнI,D( занять рiзrппr видiв;
- забезпеченнrI послiдовностi викJIадення MaTepi-y;
оргаНiзаlii
керуваннЯ пiзнаваrrъною дiяпънiстю студенгiв,
-кр-IличЕото
I\мсп еЕЕя;
формlдв аrпп у спудеmiъ
- ВИбОРУ методiв та засобiв навчання i контроJIю знань студентiв;
- оргilнiзацii та анаrriзу своеi педагогiчноi дiяльностi;
- шrшiзу навчальноi та методичноi лiтератури i вlлсористаннrt ii в
педагогiчl lil"r гр актлщi.

-

та

Вваlсаю, що аспiраlrт(ка) (пБ аспiршrга) програму lтрактики та

iвшвiдуальногО завданнЯ виконаВ (ла) В повномУ обсязi та заслуговуе оцilлсу

().

Har ковий керiвник дисертацiТ

(пiдгис)

(Прiзвшце та iнiцiали)

(пйпис)

(Прiзвrлце та i нiцi али)

Ъвr:rъач кафедри

Додаток 4

IЦоденник
педагогiчноi практики аспiранта

(Прiзвище, iм'я, по батьковi)

20_р.

За гrерiол з

по

р.

Мiсце прак,-l{ки
Керiвtлшс

(Пiгшао аопiршг,га)

(Пiдпеrс кер iвника практlлси)

У

yci

з проходже-I{ням
педаюгiшоI щакшilси, ilmri видд робiт. kepiBHlж оцilпое кожен етzш
щодешппs -tраJсг-rкй заЕосmъ

пракгшg i

стшгь

зzlходй, пов'язrпi

вiдплiтку ttро виконання в третю колонку.

тlп
о, i скрiплено
iB ПоложенIrя*
гiчну практику здобувача
освiти ступеня доктора

,5

