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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про практику здобувачів третього рівня вищої освіти ступеня доктора 

філософії у Запорізькому національному університеті (далі – Положення) 

визначає порядок проходження педагогічної та дослідницької практики (далі – 

практика) здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії (далі – 

здобувачі), а також встановлює вимоги до її програми, змісту, оцінювання 

результатів практики. 

1.2. Положення розроблено на підставі Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. 

№ 2145- VIIІ; Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII;  

постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)»; 

інших документів, що регламентують  процес  підготовки  здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої 

освіти. 

1.3. Педагогічна практика, метою якої є практична підготовка здобувачів до 

викладацької діяльності у закладах вищої освіти, є обов’язковим компонентом 

освітньо-наукової програми третього рівня вищої освіти.  

1.4. З метою поглиблення та розширення переліку професійних компетентностей 

здобувачів, а також збору фактичного матеріалу, необхідного для підготовки 

дисертації, освітньо-науковими програмами третього рівня вищої освіти може 

бути передбачена дослідницька практика. 

1.5. Тривалість, обсяг та терміни проходження практики визначаються навчальним 

планом підготовки здобувачів та відображаються в їхньому індивідуальному 

навчальному плані. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

2.1. Базою педагогічної практики виступає, як правило, кафедра, до якої 

прикріплений здобувач. У вмотивованих випадках педагогічна практика може 

бути пройдена здобувачем на базі іншого закладу вищої освіти на підставі листа-

згоди цього закладу та відповідної заяви здобувача на ім’я ректора, погодженої з 

науковим керівником та завідувачем кафедри, до якої прикріплений здобувач. 

2.2. Базою дослідницької практики є організації, установи та підприємства (далі – 

організації), з якими укладено Договір про проходження практики здобувачами 

вищої освіти. 

2.3. Керівником практики є науковий керівник здобувача. В окремих випадках, за 

рішенням кафедри, здобувачу може бути призначений інший керівник практики з 

числа науково-педагогічних працівників кафедри, які мають науковий ступінь та 

стаж науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також (при 

необхідності) – співкерівник практики з числа працівників організації, яка 

виступає базою практики.  

2.4. Не пізніше, ніж за два тижні до проходження практики завідувач кафедри, до 

якої прикріплений здобувач, подає до відділу аспірантури і докторантури 

службове подання, в якому зазнаначаються терміни проходження практики, 

базові організації та структурні підрозділи, де буде проходити практика, а також  

інформація про керівників (співкерівників) практики щодо кожного здобувача.  

2.5. Підставою для проходження практики є наказ ректора, яким затверджуються 

терміни проведення практики, базові організації та структурні підрозділи для її 

проходження та призначаються керівники (співкерівники) практики.  

2.6. Особи, які не склали залік з навчальної дисципліни «Педагогічні технології в 

системі вищої освіти», до проходження педагогічної практики не допускаються. 

2.7. У вмотивованих випадках практика може бути пройдена здобувачем в інші 

терміни (впродовж другого-третього років навчання). У цьому випадку не 
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пізніше, ніж за два тижні до дати початку практики, передбаченої навчальним 

планом, здобувач подає до відділу аспірантури і докторантури заяву на ім’я 

ректора, погоджену з науковим керівником та завідувачем кафедри, з проханням 

про перенесення термінів практики. Ці зміни відображаються також в 

індивідуальному навчальному плані здобувача. 

2.8. Здобувач, який паралельно з навчанням в аспірантурі проводить науково-

педагогічну діяльність у закладі вищої освіти, не пізніше, ніж за два тижні до 

початку практики подає до відділу аспірантури і докторантури довідку з місця 

роботи та заяву на ім’я ректора, погоджену з науковим керівником та завідувачем 

кафедри, з проханням зарахувати роботу на посаді науково-педагогічного 

працівника як педагогічну практику. У цьому випадку на підставі відповідного 

наказу ректора в залікових відомостях про проходження педагогічної практики 

йому виставляється максимальний бал. 

2.9. Здобувач, який з поважних причин не пройшов практику у відведений термін, 

подає до відділу аспірантури і докторантури заяву на ім’я ректора, погоджену з 

науковим керівником та завідувачем кафедри, з проханням про перенесення 

термінів практики. Ці зміни відображаються також в індивідуальному 

навчальному плані здобувача. 

3. ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ  

ТА ЗДОБУВАЧА СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ 

3.1. Керівник практики: 

 розробляє програму практики (дослідницької); 

 формує календарний план проходження практики відповідно до цього 

Положення та з урахуванням інтересів здобувача;  

 надає організаційну та методичну підтримку здобувача на кожному етапі 

виконання поставлених завдань;  

 здійснює оцінювання результатів практики. 
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3.2. Керівник практики має право ініціювати залучення інших науково-педагогічних 

працівників кафедри щодо участі в наданні організаційної та методичної 

допомоги здобувачу, а також в оцінюванні результатів практики. 

3.3. Керівник практики несе відповідальність за планування, організаційне та 

науково-методичне забезпечення проходження практики здобувачем. 

3.4. Здобувач заповнює Звіт про практику, у якому зазначаються послідовність та 

види виконаних робіт, а також дати  їх виконання. 

3.5. Під час проходження практики здобувач зобов’язаний: 

 у повному обсязі виконувати завдання практики, передбачені її програмою; 

 виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, 

наполегливість, організованість, дисциплінованість; 

 дотримуватися Статуту та правил  внутрішнього трудового розпорядку 

організації, яка виступає базою практики; 

 виконувати розпорядження керівника (співкерівника) практики та керівника 

структурного підрозділу, який виступає базою практики; 

 суворо дотримуватися правил перебування на базі практики, правил охорони 

праці та техніки безпеки; 

 своєвчасно подавати необхідні документи та звітувати про практику перед 

керівником практики та відділом аспірантури і докторантури.  

4. ПРОГРАМА ТА ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ  

4.1. Основним документом щодо проходження практики залежно від її виду є Звіт 

про педагогічну практику (Додаток 1) та Звіт про дослідницьку практику 

(Додаток 2). 

4.2. Звіт про практику містить такі структурні елементи: 

 титульний аркуш; 

 програма практики; 
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 календарний план проходження практики та відмітки щодо його 

фактичного виконання; 

 зміст виконаних робіт; 

 оцінювання результатів практики. 

4.3. Програма педагогічної практики передбачає такі види робіт: 

 ознайомлення з нормативними документами, що регулюють права та 

обов’язки науково-педагогічних працівників у закладі вищої освіти;  

 ознайомлення з навчально-методичною документацією кафедри: освітніми, 

освітньо-науковими програмами, навчальними планами, робочими 

програмами та силабусами (при наявності) навчальних дисциплін, їх 

методичним забезпеченням; 

 відвідування навчальних занять (не менше трьох) провідних викладачів 

кафедри; 

 розробка планів-конспектів навчальних занять (не менше трьох), який 

повинен містити такі складові: тема заняття, мета заняття, педагогічні 

технології та/або методи навчання, план заняття, зміст заняття, результати 

навчання; 

 проведення  навчальних (як правило, практичних, семінарських, 

лабораторних) занять (не менше трьох) з обов’язковою присутністю 

науково-педагогічних працівників кафедри; 

 участь в організації та/або проведенні позанавчального заходу. 

4.4. Програма дослідницької практики та критерії оцінювання її результатів 

розробляються керівником практики з урахуванням тематики досліджень та 

інтересів здобувачів і затверджуються на засіданні кафедри, до якої вони 

прикріплені, не пізніше, ніж за два тижні до початку практики. 
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4.5. Календарний план проходження практики включає перелік та заплановані 

й фактичні терміни виконання робіт, передбачених програмою практики, 

а також відмітку про їх виконання.

4.6. Зміст виконаних робіт містить звітну інформацію щодо переліку 

проведених робіт та отриманих результатів.

4.7. Оцінювання результатів практики здійснюється керівником практики за 

100-бальною шкалою з виставленням балів як за окремі види робіт, так і 

за практику в цілому.

4.8. Упродовж двох тижнів після завершення термінів практики оформлений 

звіт про практику подається здобувачем до відділу аспірантури і 

докторантури.

4.9. Здобувач, робота якого під час практики визнана незадовільною, 

вважається таким, що не виконав індивідуальний навчальний план, та 

відраховується з аспірантури.

Перший проректор О. Г. Бондар

Проректор з науково-педагогічної р

Начальник юридичного відділу

Проректор з наукової роботи

Ю. О. Каганов

К. Б. Борисов

. М. Васильчук

Положення розробив:

В. І. Меняйло
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Додаток 1 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗВІТ ПРО ПЕДАГОГІЧНУ ПРАКТИКУ             

здобувача третього рівня вищої освіти ступеня доктора філософії: 

___________________________________________________________________________ 

                                                    
(Прізвище, ім’я, по батькові здобувача)

 

Спеціальність: _____________________________________________________________ 

(Код та найменування спеціальності) 

Кафедра:
 _______________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(Назва кафедри та закладу вищої освіти, де проходила практика) 

Керівник педагогічної практики від кафедри: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи керівника практики) 

Керівник педагогічної практики від ЗНУ: 

__________________________________________________________________________ 

 (Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада  керівника практики 

 

Запоріжжя 20___ 
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І. ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Обсяг педагогічної практики становить 3 кредитів ЄКТС (90 годин). Програма 

педагогічної практики передбачає такі етапи та види робіт: 

Види робіт Кількість 

годин 

Підготовчий етап 

Складання календарного плану проходження педагогічної 

практики 

9 

Основний етап 

Ознайомлення з нормативними документами, що регулюють  

права та обов’язки науково-педагогічних працівників у закладі 

вищої освіти 

6 

Ознайомлення з навчально-методичною документацією кафедри: 

освітніми, освітньо-науковими програмами, навчальним планом, 

робочими програмами та силабусами (при наявності) навчальних 

дисциплін, їх методичним забезпеченням, у т.ч. у Moodle 

6 

Відвідування навчальних занять (не менше трьох) провідних 

викладачів кафедри 

6 

Розробка плану-конспекту навчальних занять (не менше трьох), 

який повинен містити такі складові: тема заняття, мета заняття, 

педагогічні технології та/або методи навчання, план заняття, 

зміст заняття, результати навчання 

36 

Проведення  навчальних занять (не менше трьох) з обов’язковою 

присутністю, як мінімум, одного викладача кафедри 

6 

Участь в організації та/або проведенні позанавчального заходу  12 

Заключний етап 

Підготовка звіту про педагогічну практику 9 

Всього годин 90 
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ІІ. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

ТА ФАКТИЧНЕ ЙОГО ВИКОНАННЯ 

 

 

№ Види робіт Дати виконання Відмітка про 

виконання 

(виконано/не 

виконано) 

заплановані фактичні 

1 Ознайомлення з 

нормативними 

документами, що 

регулюють  права та 

обов’язки науково-

педагогічних працівників 

у закладі вищої освіти 

   

2 Ознайомлення з 

навчально-методичною 

документацією кафедри 

   

3 Відвідування занять 

викладачів: 

навчальне заняття 1 

   

навчальне заняття 2    

навчальне заняття 3    

4 Розробка планів-

конспектів: 

навчальне заняття 1 

   

навчальне заняття 2    

навчальне заняття 3    

5 Проведення занять: 

навчальне заняття 1 
   

навчальне заняття 2    

навчальне заняття 3    

6 Участь в організації та/або 

проведенні поза- 

навчального заходу 

   

 

Керівник педагогічної практики від кафедри:  

__________________ _____________________ 
                         (підпис)                                       (прізвище, ініціали)  
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ІІІ. ЗМІСТ  ВИКОНАНИХ РОБІТ 

3.1. Ознайомлення з нормативними документами, що регулюють  права та 

обов’язки науково-педагогічних працівників у закладі вищої освіти (зазначити 

перелік опрацьованих документів):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3.2. Ознайомлення з навчально-методичною документацією кафедри (зазначити 

перелік опрацьованих матеріалів):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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3.3. Відвідування навчальних занять викладачів: 

 

№ Прізвище, ініціали, 

науковий ступінь, 

вчене звання 

викладача 

Шифр 

акдем. 

групи 

Вид  

заняття 

(лекція, 

практ., 

лаб.) 

Навчальна 

дисципліна  

 

Тема заняття 

1  

 

  

 

 

 

  

2  

 

  

 

 

 

  

3  

 

  

 

 

 

  

 

3.4. Проведення навчальних занять (здобувач допускається до самостійного проведення навчальних 

занять лише за умови підготовки розгорнутого плану-конспекту заняття, схваленого керівником педагогічної практики) 

 

№ Шифр 

акдем. 

групи 

Вид  

заняття 

(лекція, 

практ., лаб.) 

Навчальна 

дисципліна 

Тема заняття Прізвища, ініціали, 

посада присутніх 

викладачів кафедри 

1     

 

 

 

2     
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3     

 

 

 

 

3.5. Участь в організації та/або проведенні позанавчального заходу: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(назва позанавчального заходу, дата й місце проведення, цільова аудиторія, зміст виконаної роботи) 

 

 

 

 

 

 

Здобувач: ________________       ______________________________________ 

                                                     (підпис)                                                                       (прізвище, ініціали)   
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ІV ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

№ Види робіт Максимальний бал Кількість 

отриманих балів 

1 Розробка плану-

конспекту 

  

навчальне заняття 1 15  

навчальне заняття 2 15  

навчальне заняття 3 15  

2 Проведення заняття   

навчальне заняття 1 15  

навчальне заняття 2 15  

навчальне заняття 3 15  

3 Участь в організації 

та/або проведенні 

позанавчального 

заходу 

10  

 Всього балів 100 
 

 

 

Загальна кількість балів _______________________________________________________ 

                                                                              
(зазначити бали цифрою та у дужках прописом) 

Оцінка про проходження практики: _______________________________ 
                                                           (зараховано/ незараховано) 

 

Керівник педагогічної практики від кафедри:  

__________________ _____________________ 
                    (підпис)                                (прізвище, ініціали)  

 

Керівник педагогічної практики від ЗНУ:  

__________________ _____________________ 
                    (підпис)                                (прізвище, ініціали)  
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Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ЗВІТ ПРО ДОСЛІДНИЦЬКУ ПРАКТИКУ             

здобувача ступеня доктора  

філософії:__________________________________________________________________ 

                        
(Прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

Спеціальність: _____________________________________________________________ 

                         (Код та найменування спеціальності) 

База практики:
 __________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________ 

(Назва структурного підрозділу та організації, яка  виступає базою практики) 

 

Керівник практики: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи керівника практики) 

Співкерівник практики: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Прізвище, ініціали, науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи співкерівника практики) 

 

Запоріжжя 20___ 
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І. ПРОГРАМА ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Затверджено на засіданні кафедри  

_____________________________________________ 
                                                                    (назва кафедри) 

Протокол від «_____»__________ 20___р.   № _____ 

Завідувач кафедри 

____________________    _______________________  
                            (підпис)                                               (прізвище, ініціали)  

Обсяг дослідницької практики становить 3 кредитів ЄКТС (90 годин). Програма 

дослідницької  практики передбачає такі етапи й види робіт та їх оцінювання: 

Види робіт Кількість 

годин 

Максимальна 

кількість балів 

Підготовчий етап 

Розробка програми та складання 

календарного плану проходження 

дослідницької практики 

9 - 

Основний етап 

   

   

   

   

   

   

   

Заключний етап 

Підготовка звіту про дослідницьку 

практику 

9 - 

 Всього годин 

90 

Всього балів 

100 
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ІІ. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРОХОДЖЕННЯ  

ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ  

ТА ФАКТИЧНЕ ЙОГО ВИКОНАННЯ 

 

 

№ Види робіт Дати виконання Відмітка про 

виконання 

(виконано/не 

виконано) 

заплановані фактичні 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 

 

Керівник дослідницької практики: __________________ _____________________ 
                                                                                                                      (підпис)                                   (прізвище, ініціали)  

Співкерівник дослідницької практики: __________________ ___________________ 
                                                                                                                                     (підпис)                             (прізвище, ініціали)  
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ІІІ. ЗМІСТ  ВИКОНАНИХ РОБІТ 

3.1. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.2. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.3. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.4. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.5. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

3.6. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Здобувач: ________________       __________________________________________ 

                                    (підпис)                                                                       (прізвище, ініціали)   
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ІV ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

№ Види робіт Максимальний 

бал 

Кількість 

отриманих 

балів 

Підпис 

керівника/ 

співкерівника 

практики 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

 Всього балів 100 
 

 

 

Загальна кількість балів _______________________________________________________ 

                                                                              
(зазначити бали цифрою та у дужках прописом) 

Оцінка про проходження дослідницької практики: ___________________________ 
                                                                                                                 (зараховано/ незараховано) 

Керівник дослідницької практики: __________________ ______________________ 
                                                                                                      (підпис)                                (прізвище, ініціали)  

Співкерівник дослідницької практики: __________________ ___________________ 
                                                                                                             (підпис)                                (прізвище, ініціали)  


