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Практика організовується та проводиться відповідно до вимог п. 2 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 №261 «Про затвердження 

порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», «Положення про 

науково-педагогічну практику здобувачів вищої освіти третього (освітньо- 

наукового) рівня вищої освіти Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова». 

Для методичної організації освітнього процесу розроблені методичні 

вказівки, які становлять собою робочу програму науково-педагогічної практики, 

призначену для здобувачів третього (доктор філософії) рівня вищої освіти зі 

спеціальності 135 «Суднобудування». 

Науково-педагогічна практика є складовою частиною освітнього процесу і 

спрямована на поглиблення та закріплення знань і вмінь, одержаних аспірантами в 

процесі навчання, а також оволодіння системою професійних умінь і навичок та 

початковим досвідом педагогічної діяльності. Необхідною умовою формування 

майбутнього фахівця є самостійна робота аспіранта, яка направлена на практичне 

використання та поглиблення теоретичних знань, одержаних в університеті. 

Науково-педагогічна практика є сполучною ланкою між теоретичною 

підготовкою аспірантів і їхньою самостійною роботою в освітніх установах. У 

період науково-педагогічної практики аспірант під керівництвом керівника 

практики від відповідних кафедр реально здійснює педагогічну діяльність, 

взаємодіючи з усіма учасниками педагогічного процесу. У педагогічній практиці 

знаходять втілення всі компоненти педагогічної діяльності - мета, мотиви, зміст, 

організація, функції, результати, контроль, самоконтроль. Саме в ході комплексної 

педагогічної практики, здобувач вчиться системному підходу в педагогічній 

діяльності, забезпеченню цілісності педагогічного процесу. У процесі здійснення 

педагогічної діяльності розвиваються педагогічні навики й професійно значущі 

якості особистості. Під час проходження педагогічної практики аспіранти 

знайомляться з сучасним станом освітньо-виховної роботи в ЗВО, із змістом та 

особливостями педагогічної діяльності викладачів. Здобувачі освоюють методику 

викладання на різних рівнях, здобувають досвід проведення навчальної роботи, а 



 

також спілкування з студентами та викладачами. 

Організатором та базою для проходження науково-педагогічної практики є 

кафедра, за якою закріплений аспірант. 

Загальне керівництво науково-педагогічною практикою аспіранта покладено 

на завідувача кафедри. Безпосереднє керівництво науково-педагогічною 

практикою, науково-методичне консультування та контроль за проходженням 

практики аспіранта здійснює науковий керівник, який: 

- добирає тематику занять для проведення науково-педагогічної практики; 

- надає методичну допомогу у плануванні та організації навчальної взаємодії; 

- контролює роботу аспіранта, відвідування занять та інші види його роботи зі 

студентами, приймає заходи щодо ліквідації недоліків в організації науково- 

практики; 

- готує відгук про навчально-методичну роботу аспіранта під час проходження 

науково-практики. 

Аспірант має право з усіх питань, які виникають під час проходження науково- 

педагогічної практики, звертатись до наукового керівника або завідувача кафедри, 

вносити пропозиції щодо вдосконалення організації практики. 

Аспірант під час проходження науково-практики за попередньою 

домовленістю має право відвідувати заняття викладачів Університету з метою 

вивчення методики викладання навчальних дисциплін та ознайомлення з 

передовим педагогічним досвідом. 

Аспірант підпорядковується правилам внутрішнього розпорядку 

Університету, розпорядженням адміністрації та керівника науково-практики. У 

разі невиконання вимог, які висуваються практиканту, він може бути відсторонений 

від проходження науково-практики. 

Загальний обсяг науково-педагогічної практики складає 5 кредитів ЄКТС (150 

годин) у третьому-четвертому семестрі навчання. 

Навчально-методична робота (підготовка до занять, методична робота, 

відвідування та аналіз занять, проведення консультацій, керівництво різними 

видами діяльності студентів) становить не менше 70 навчальних годин практики. 

На аудиторне навантаження (читання лекцій (за рішенням кафедри), 



 

проведення практичних і лабораторних занять) відводиться не менше 50 годин 

загального часу практики. 

1. Мета і завдання науково-педагогічної практики 

Метою проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії є набуття аспірантами навичок та досвіду навчальної та 

науково-методичної діяльності, формування та розвиток професійних 

компетентностей щодо здійснення науково-педагогічної діяльності, закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, отриманих аспірантами в процесі вивчення циклу 

дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а також набуття досвіду 

самостійної наукової роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових і 

інформаційних джерел та готовності до викладацької діяльності в закладах вищої 

освіти. 

Об'єктом практики є навчальний процес підготовки фахівців зі спеціальності 

135 «Суднобудування». Предметом практики виступає окрема дисципліна 

фундаментального чи професійно-орієнтованого циклу навчального плану 

(зазвичай вона відповідає напряму наукових досліджень аспіранта). 

У процесі проходження науково-педагогічної практики аспіранти повинні 

оволодіти такими компетентностями: 

- предметними, що є важливими для успішної професійної діяльності за 

певною спеціальністю; 

- передовими концептуальними та методологічними знаннями в галузі 

науково-дослідної та/або професійної діяльності і на межі предметних галузей 

(знання та розуміння); 

- розробкою та реалізацією проектів, включаючи власні дослідження, які 

дають можливість переосмислити наявні та створити нові цілісні знання розв'язувати 

значущі соціальні, наукові, культурні, етичні та інші завдання; 

- критичний аналіз, оцінювання і синтез нових ідей; 

- спілкування у діалоговому режимі з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності. 



 

Названа мета конкретизується в наступних завданнях: 

- удосконалення психолого-педагогічних і спеціальних знань здобувачів у 

процесі їхнього застосування для здійснення педагогічного процесу; 

- розвиток у аспірантів уяви про роботу сучасної освітньої установи (про 

специфіку освітніх програм, про напрямки діяльності педагогічного колективу, про 

традиції й інновації в організації роботи); 

- розвиток у аспірантів інтересу до професійної педагогічної діяльності, 

творчого відношення до педагогічної роботи; 

- розвиток у здобувачів педагогічних навиків (експресивно-мовних, 

дидактичних й ін.), а також професійно значимих якостей особистості 

викладача(ставлення до студентів, самовладання, педагогічний такт, справедливість 

і т.д.). 

- підготовка майбутніх викладачів до реалізації освітніх програм та 

навчальних планів на рівні, який відповідає державним стандартам вищої освіти; 

- формування у них умінь розробляти та застосовувати сучасні освітні 

технології, вибирати оптимальні технології викладання; 

- встановлення та закріплення зв’язку теоретичних знань, отриманих 

здобувачами при вивченні психолого-педагогічних та фахових дисциплін; 

- виявлення взаємозв’язку науково-дослідного та навчального процесів в 

вищій школі, можливостей використання в якості засобів покращення освітнього 

процесу; 

- розвиток професійного мислення, покращення системи цінностей, змістовної 

та мотиваційної сфер особистості майбутнього викладача; 

- формування у аспірантів творчого підходу до особистої професійної 

діяльності, здобуття ними досвіду рефлексного відношення до своєї праці, 

- актуалізація в них потреби в самоосвіті та особистому розвитку. 

2. Організація проведення практики, форми і методи контролю 

Науково-педагогічна практика для здобувачів третього (доктор філософії) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 135 «Суднобудування» проводиться в 

Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова на 



 

кафедрах Кораблебудівного навчально-наукового інституту. На початку науково- 

педагогічної практики здобувачі проходять необхідний інструктаж з техніки 

безпеки. Щоб уникнути травматизму і нещасних випадків на науково-педагогічній 

практиці аспіранти повинні добре знати і неухильно виконувати правила техніки 

безпеки (забезпечення безпеки життєдіяльності). 

При проходженні науково-педагогічної практики аспірант зобов'язаний 

дотримувати правил внутрішнього розпорядку, інструкції, правила і норми по 

техніці безпеки та виробничої санітарії відповідного підрозділу. 

Здобувач-практикант зобов'язаний негайно повідомити адміністрації кафедри 

(лабораторії) і керівникові практики від університету про нещасний випадок, який 

відбувся, з ним або колегою по роботі. 

При нещасному випадку, який відбувся із аспірантом, керівник практики бере 

безпосередню участь у розслідуванні його причин. Результати розслідування 

керівник практики негайно повідомляє ректорові університету, директору 

інституту і завідувачеві кафедрою. 

Категорично не допускається використовувати аспірантів на роботах, які не 

відповідають меті і завданням науково-педагогічної практики та не відповідають 

спеціальності 135 «Суднобудування». 

Безпосередньо з аспірантами працюють їх наукові керівники. Кінцевий 

варіант робочого графіку та індивідуального плану аспіранти визначають разом з 

керівниками практики (науковими керівниками аспірантів) протягом першого 

тижня науково-педагогічної практики. 

Контроль за проходженням практики, виконанням її програми, графіка 

здійснюється керівником практики. Керівник практики контролює виконання 

програми та індивідуального плану, надає консультації з питань практики, 

забезпечує методичним матеріалом. 

За час проходження науково-педагогічної практики здобувач повинен: 

відвідати декілька аудиторних занять викладача, керівника науково-педагогічної 

практики, з метою знайомства з методикою викладання конкретного викладача та 

зробити психолого-педагогічний аналіз; провести навчальні заняття згідно 

індивідуального завдання (додаток Б); представити план-конспект лекції, 



 

лабораторної роботи чи практичного заняття керівнику науково-педагогічної 

практики, який викладає даний предмет, за тиждень до його проведення; регулярно 

відвідувати заняття, які проводять інші аспіранти; приймати участь в обговоренні 

самостійно проведених та відвіданих занять; по закінченню проходження науково- 

педагогічної практики аспіранти готують звітну документацію та письмовий відгук 

керівника з рекомендованою оцінкою, після чого аспірант отримує допуск до 

захисту звіту по науково-педагогічній практиці. 

При оцінюванні роботи аспіранта в ході науково-педагогічної практики 

комісія виходить з наступних критеріїв: 

- систематичність роботи аспіранта в період практики; 

- ступінь відповідальності його відношення до виконуваної професійно- 

педагогічної діяльності; 

- ступінь активної участі в усіх напрямках діяльності викладача; якість 

виконання навчальних завдань з практики; 

- відгук викладача відповідної кафедри про роботу аспіранта; 

- професійність та якість оформлення звітної документації. 

Якщо здобувач не виконає навчальний план науково-педагогічної практики в 

повному обсязі, то він не допускається до захисту по даному виду роботи. В цьому 

випадку, а також якщо аспірант отримає незадовільну оцінку на захисті звіту з 

практики, він має пройти науково-педагогічну практику повторно в повному обсязі 

в наступному навчальному році. У випадку хвороби аспіранта в період 

проходження ним науково-педагогічної практики вона може бути для нього 

продовжена на основі представлених медичних документів. 

Захист практики здійснюється на засіданні кафедри і оцінюється за 100- 

бальною шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною шкалою 

та за шкалою ЄКТС. 

Аспіранту, який не виконав програму практики, отримав негативний 

висновок щодо її проходження, або незадовільну оцінку за результатами захисту, 

надається право її повторного проходження та захисту у встановленому порядку. 

У випадку повторного невиконання програми практики, аспірант 

відраховується з університету. 



 

3. Зміст науково-педагогічної практики 

Науково-педагогічна практика має комплексний характер і передбачає 

забезпечення фахової діяльності за такими напрямами роботи: 

1) викладацький - підготовка аспіранта до викладання базових, професійно- 

орієнтованих дисциплін зі спеціальності та засвоєння особливостей методик їх 

викладання у закладі освіти; 

2) організаційно-виховний - знайомство аспіранта з організацією виховної та 

позааудиторної роботи в академічній групі; 

3) науково-дослідний - підготовка аспіранта як майбутнього науковця- 

дослідника до написання дисертаційного дослідження. 

Науково-педагогічна практика передбачає опанування аспірантом навичок 

проведення навчально-методичної та науково-дослідної роботи. 

Навчально-методична робота має комплексний характер і включає два етапи. 

На першому етапі аспіранти знайомляться з нормативними документами, які 

регламентують організацію освітнього процесу у закладах вищої освіти; із 

структурою та системою організації діяльності освітнього закладу та кафедри, до 

якої вони прикріплені; із системою навчально-виховної роботи кафедри, 

особливостями методичної, наукової та організаційної роботи викладачів кафедри, 

із студентською аудиторією, з якою вони будуть проводити навчальні заняття, 

відвідують заняття викладачів, готують власний графік проведення занять. 

На цьому етапі аспіранти обов’язково: 

- відвідують не менше 2 навчальних занять, які проводять викладачі; 

- відвідують та аналізують не менше 1 навчального заняття, які проводять 

колеги аспіранти-практиканти; 

- відвідують 1-2 поза аудиторних заходи; 

- беруть участь у засіданні кафедр, до яких прикріплені. 

Другий, основний етап, практики включає підготовку планів-конспектів 

навчальних занять та їх методичного забезпечення. На цьому етапі аспіранти 

самостійно проводять: 

- 1 заняття зі студентами: лекцію, практичне, семінарське заняття, тренінг 

тощо з педагогіки, психології або фахових дисциплін - 2 години; 



 

- 1-2 виховних заходи за планами кураторів груп; 

- беруть участь в одній з форм методичної роботи викладача (науково- 

практичні конференції, педагогічні читання, організації методичних виставок тощо). 

На заняттях аспірантів повинні бути присутні керівники практики, викладачі 

кафедри (рекомендовано), а також однокурсники (рекомендовано). Після кожного 

проведеного аспірантом заняття має проводитись детальне обговорення, яке 

повинно виявити переваги й недоліки проведеного заняття. 

Науково-дослідна складова практики передбачає участь аспірантів у різних 

видах наукової, науково-педагогічної або організаційної роботи кафедр до яких вони 

прикріплені. 

Аспіранти знайомляться з: 

- тематикою наукових досліджень кафедр і відділів, 

- тематикою кандидатських і докторських дисертацій; 

- процесом підготовки до видання збірників наукових праць; 

- вивчають інформаційні ресурси наукових бібліотек з метою їх використання 

під час написання дисертаційних робіт та подальшої наукової діяльності: 

- опрацьовують результати дослідження науково-дослідної роботи кафедри, 

проводять їх аналіз; 

- розробляють анкети для проведення експериментального дослідження по 

темі дисертації; 

- здійснюють підготовку наукової статті (або тези) за темою дисертаційного 

дослідження; 

- готують доповіді і виступи на методичних семінарах, симпозіумах, наукових 

конференціях тощо. 

Програма науково-дослідної складової практики конкретизується і 

доповнюється для кожного аспіранта залежно від специфіки його дисертаційного 

дослідження. 

На заключному етапі науково-педагогічної практики аспіранти готують звіт 

про практику і захищають його. 

Зміст науково-педагогічної практики на кожному етапі визначається 

індивідуальним планом аспіранта в рамках загальної концепції підготовки 



 

аспірантів НУК та кафедри зокрема. 

Незалежно від форми апробації аспірант має забезпечити відповідність 

навчально-методичної розробки вимогам теорії та методології педагогіки вищої 

освіти, передбачивши застосування інноваційних методів і засобів навчання. 

Консультування з питань проведення аудиторних навчальних занять або 

інших робіт здійснюють керівники практики. Рекомендується відвідування 

аспірантом занять, які проводять досвідчені викладачі НУК, вивчення наявного на 

кафедрі науково-методичного забезпечення дисциплін, що допомагає уникнути 

типових помилок і сприяє формуванню у майбутніх аспірантів навичок 

педагогічної майстерності, затребуваних у практичній діяльності організацій. 

Консультації з керівником практики є обов'язковими, але не обмежують 

можливості спілкування між аспірантами і керівником. 

Можливо як проведення очних консультацій, так і з застосування сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Безпосереднє керівництво і контроль за виконанням плану науково- 

педагогічної практики аспіранта здійснює керівник практики, який зобов'язаний 

видати вказівки, рекомендації та роз'яснення з усіх питань, пов'язаних з 

організацією та проходженням практики. 

Завершальним етапом науково-педагогічної практики є оформлення 

результатів, отриманих аспірантом за весь період практики у вигляді звіту про 

проходження науково-педагогічної практики (див. додаток Б) та матеріалів, що 

підтверджують зазначені у звіті показники. 

Звіт має містити таку інформацію: 

- місце проходження практики, характеристику навчальних приміщень 

(потрібне матеріально-технічне оснащення, в т.ч. потрібне для проведення занять 

обладнання); терміни практики; назву навчальної дисципліни, за якою проводилися 

заняття, обсяг навчальної дисципліни у навчальному плані підготовки здобувачів; 

рівень вищої освіти, напрям підготовки, номер (и групи і курс (и) студентів, для 

яких викладалася зазначена навчальна дисципліна; 

- стан навчально-методичного забезпечення дисципліни; перелік та опис 

власних науково-методичних розробок аспіранта; 



 

- вид і теми занять, навчальні цілі, зміст занять, методи і технології 

вкладання, які застосовувалися; 

- активність роботи студентів; 

- самооцінку виконаної роботи аспірантом (труднощі та успіхи); 

- пропозиції щодо організації та проведення науково-педагогічної практики; 

- оцінку керівника, його зауваження та пропозиції щодо виконаних 

аспірантом під час науково-педагогічної практики завдань (робіт), загальний відгук 

про виконання аспірантом практики. 

Додатками до звіту про проходження науково-педагогічної практики можуть 

бути такі матеріали: 

- навчально-методичні розробки до навчальних занять; 

- методичний аналіз одного з занять, проведеного іншим аспірантом або 

викладачем; 

- рецензії та відгуки на перевірені роботи студентів. 

У звіті відображаються всі види діяльності аспіранта, що мали місце під час 

науково-педагогічної практики, у тому числі відзначаються теми проведених занять 

із зазначенням обсягу годин. 

Оптимальний обсяг звіту аспіранта про проходження науково-педагогічної 

практики, за винятком додатків до звіту, має становити 20-30 сторінок. 

Оформлений звіт про проходження науково-педагогічної практики (разом з 

індивідуальним планом та електронними версіями розроблених аспірантом 

навчально-методичних матеріалів за дисципліною, в межах якої проходила 

педагогічна практика; виконаними роботами студентів тощо) аспірант подає на 

рецензування керівнику у п'ятиденний термін після закінчення науково-педагогічної 

практики (останнього аудиторного заняття або іспиту за навчальною дисципліною, 

у межах якої проходила практика). 

Враховуючи активність аспіранта під час науково-педагогічної практики та за 

результатами перевірки наданих аспірантом матеріалів, керівник практики 

вносить до Звіту з проходження практики свою оцінку, зауваження та пропозиції 

щодо кожного з виконаних аспірантом під час практики завдань (робіт). 

Крім того, керівник практики має внести до Звіту про проходження науково- 



 

педагогічної практики аспіранта свій загальний відгук щодо фактичного рівня 

виконання аспірантом практики та зазначити рекомендовану ним оцінку 

результатів науково-педагогічної практики аспіранта. 

Заповнений аспірантом та керівником практики Звіт про проходження 

науково-педагогічної практики подається на розгляд засідання кафедри. 

4. Вимоги до звітності та підведення підсумків практики 

Після проходження науково-педагогічної практики аспірант подає на кафедру 

такі документи: 

- загальний звіт про проходження практики (містить стислий опис змісту 

роботи); 

- план-конспект проведених залікових навчальних занять; 

- відгук наукового керівника про навчально-методичну роботу аспіранта. 

Аспіранти, які проводять заняття за трудовою угодою в закладі вищої освіти, 

звільняються від практики з відповідним поданням на кафедру довідки з місця праці 

та вищезазначених документів. 

Звіт про практику виконується на одній стороні білого аркуша паперу 

формату А4 і оформляється відповідно до вимог ДСТУ 2.105-95, ДСТУ 3008- 95. 

Обсяг звіту не повинен перевищувати 30-35 сторінок, не враховуючи 

додатків, кількість аркушів яких не регламентується і повинна бути достатньою для 

ілюстрації сутності звіту. 

Звіт повинен бути викладений чітко, ясно, стисло, містити відповіді на всі 

пункти програми, а також необхідні схеми, ескізи і рисунки. Звіт повинний містити: 

- титульний аркуш (додаток Б); 

- індивідуальне завдання (додаток А); 
- зміст; 

- вступ; 

- мета і завдання; 

- основний текст; 

- висновок; 



 

- використана література; 

- додатки. 

Титульний аркуш має номер перший, але він не проставляється. 

Індивідуальне завдання вважається аркушем номер два і цей номер 

проставляється. Інші аркуші звіту нумеруються послідовно. 

В переліку посилань додається список літературних джерел, використаних 

при складанні звіту. При оформленні звіту з науково-педагогічної практики слід 

користуватись вимогами до оформлення текстової документації. 

У відділ аспірантури і докторантури аспірант подає на наступний день після 

захисту практики загальний звіт про проходження практики та заліковий лист 

результатів науково-педагогічної практики (додаток В). 

5. Рекомендована література 

Законодавчі і нормативні документи 

1. Закон України « Про вищу освіту» . 

2. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти: Наказ МОН 

України від 16 липня 2018 р. № 776. 

3. Про особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266: Наказ МОН 

України від 06 листопада 2015 р.№ 1151. 

4. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах): Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261. 

5. Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 29 квітня 2015 р. №266. 

Рекомендована література 

6. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: підручник / 



 

А.М. Алексюк. - К.: Либідь, 1998. - 560 с. 

7. Біляковська О.О. Дидактика вищої школи: навч. посібн. /О.О. Біляковська, І.Я. 

Мищишин, С.Б. Цюра. - Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. - 360 с. 

8. Кузьмінський А. І. Педагогіка вищої школи /А.І. Кузьмінський,- К.: Знання, 

2005- 486с. 

9. Лекції з педагогіки вищої школи / За ред. В. І. Лозової. - Харків: ОВС, 2006. - 

496 с. 

10. Мороз О.Г. Педагогіка і психологія вищої школи / О.Г. Мороз, О.С. 

Падалка, В.І.Юрченко .- К.: НПУ, 2003.-267 с. 

11. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі / В.М. Нагаєв: Навч. 

посібн. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 232 с. 

12. Педагогіка вищої школи / за ред. З.Н. Курлянд. - К.: Знання, 2005. - 399 с. 

13. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: підручник, - 3-є вид. /Л.Г. 

Подоляк, В.І. Юрченко. - К.: Каравела, 2011. - 360 с. 

14. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи: Практикум: навч. посіб. / Л.Г. 

Подоляк, В.І. Юрченко: - К.: Каравела, 2008. - 335 с. 

15. Проблеми формування професіоналізму особистості та діяльності 

майбутнього фахівця в контексті вимог євроінтеграції: колективна монографія / під 

наук. ред. проф. О.С. Цокур. - Одеса: СПД Бровкін О.В., 2012. - 160 с. 

16. Романчиков В. І. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / В. І. 

Романчиков. - К. : Центр учбової літератури, 2007 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://dmeti.dp.ua/file/kdoczn_10892.pdf 

17. Слєпкань 3. І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі / 

З.І.Слєпкань. - К.: Вища школа, 2005. - 240 с. 

18. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи: навч. посіб. / М.М. Фіцула. - К.: 

«Академвидав», 2006.-352 с. 
Інформаційні ресурси 

19. Болонська декларація [Електронний ресурс].- Режим доступу: 
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(ПІП аспіранта, підпис, дата)

 

 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Зразок бланка індивідуального завдання 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

Індивідуальне завдання на науково-педагогічну практику 

Аспіранту 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

Бака практики _____________________________________  

Терміни науково-педагогічної практики з ___________ по 

Тема індивідуального завдання _______________________  

Завдання видав ____________________________________  
(посада, ПІП керівника, підпис, 

Завдання одержав



 

 

Додаток Б 

Зразок титульного аркуша звіту з науково-педагогічної практики 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
Національний університет кораблебудування 

імені адмірала Макарова 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Завідувач кафедри 

« __ » ______ 20 _ р. 

Звіт 
про проходження науково-педагогічної практики 
здобувача наукового ступеня доктора філософії 

галузь знань 

(шифр, назва) 

спеціальність __________________  
(шифр, назва) 

Аспірант: _______________________________________ 
(Прізвище Ім’я По батькові) 

Місце проходження практики: _________________  
(Назва кафедри) 

Керівник практики: _______________________________________  
(Науковий ступінь, вчене звання, Прізвище Ім’я По батькові) 

201_ рік  



 

 

(прізвище, ім'я, по батькові)

аспіранта 

Додаток В 

Заліковий лист результатів педагогічної практики
 

 

аспіранта 

кафедри 

 

План науково-педагогічної практики 

 
 

1. Наукова практика (70 балів)
№ 
з/п 

Тема Кількість

годин
Науковий
керівник

Оцінка Підпис 

1.      

2. Педагогічна практика (30 балів)
№ 
з/п 

Тема Кількість

годин
Науковий
керівник

Оцінка Підпис 

2.      

3.      

Загальна оцінка (100 балів)
№ 
з/п 

Тема Кількість

годин
Науковий
керівник

Оцінка Підпис 

1 Науково-педагогічна практика     

 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

№ 
з/п 

Тема Рік Кількість 
годин 

Відмітка про 
виконання

1.  

1
  

2.  
1

  

3.  

2
  

 


