
  





1. Загальні положення 

1.1. Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії Інституту 

мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (далі – Положення) розроблено 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 «Про 

затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора 

наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)» та інших нормативних документів 

Міністерства освіти і науки України;  

1.2. Педагогічна практика є невід’ємною, складовою частиною навчання здобувачів ступеня 

доктора філософії Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України (далі – 

ІМВ НАНУ) і підготовки їх як професійних викладачів вищої школи.  

1.3. Положення визначає порядок проходження педагогічної практики здобувачами, мету, 

завдання та форму атестації за результатами проходження практики. 

1.4. Провідними організаторами та базами виконання практики є провідні заклади вищої 

освіти України, з якими Інститут має договори про творчу співпрацю. Відповідно до зазначених 

договорів, педагогічна практика здобувачів проводиться також в Інституті, де студенти Вищого 

навчального набувають практичних навиків з відповідної спеціальності. 

1.5. Двосторонні Договори про творчу співпрацю Інституту з ВЗН доповнюються 

Положенням про умови проходження здобувачами педагогічної практики з обраного фаху.  

1.6. Вибір дисциплін, з яких відбуватиметься педагогічна практика, узгоджується з 

дисциплінами, які викладає науковий керівник практики, та здійснюється в межах спеціальності, за 

якою проводиться підготовка здобувачів, або в межах тематики дисертаційної роботи здобувача. 

1.7. Терміни проходження практики зазначаються в Договорах про творчу співпрацю і  в 

індивідуальних планах здобувачів ступеня доктора філософії ІМВ НАНУ. 

  

2. Мета і завдання педагогічної практики 

2.1. Метою педагогічної практики є набуття здобувачами практичних навичок викладацької 

діяльності у вищій школі, в тому числі навичок навчально-методичної роботи і виховання у закладах 

вищої освіти. Протягом навчально-педагогічної практики здобувачі ступеня доктора філософії 

мають набути компетентності викладача, яка забезпечить їм подальшу можливість організації 

освітнього процесу у формі лекційних, семінарських та практичних занять у вищих навчальних 

закладах та наукових установах. 

2.2. Основними завданнями педагогічної практики є набуття аспірантами компетентностей, 

достатніх для роботи викладачами у закладах вищої школи, формування у здобувачів потреби 

систематично поповнювати свої знання та застосовувати їх в практичній діяльності, підвищувати 

свою науково-педагогічну кваліфікацію, засвоєння нових підходів до навчання та виховання, 

виховання творчого підходу до навчально-педагогічної діяльності. 

 

3. Організація і керівництво практикою 

3.1. Навчально-педагогічна практика є невід’ємною складовою програми підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому освітньо-науковому за програмою підготовки докторів 

філософії зі спеціальності 091-«Біологія» і є обов’язковою для всіх здобувачів, що навчаються у 

Інституті. Загальний обсяг педагогічної практики, що є складовою освітньої програми, складає 1 

кредит ЄКДС (30 годин, з яких 6 передбачено на лекційні заняття, 18 – на практичні та лабораторні 

заняття і 6 на самостійну роботу). 

3.2. Тривалість практики узгоджується з тривалістю основного навчання і визначаються 

навчальною програмою педагогічної практики здобувачів та навчальним планом підготовки 

докторів філософії у Інституті.  

3.3. Організацію практики здійснюють наукові керівники аспірантів та завідувач аспірантури, 

обов’язки якого в ІМВ НАНУ виконує вчений секретар. У закладі вищої освіти, до якого аспірант 

направляється для проходження педагогічної практики керівник призначається відповідним 

приказом ЗВО.  



3.4. Навчальні програми педагогічної практики узгоджуються з ЗВО, до якого аспірант ІМВ 

НАНУ направляється для проходження педагогічної практики. У разі проходження педагогічної 

практики в ІМВ НАНУ, навчальна програми практики узгоджується з ЗВО, який направив студентів 

для проходження виробничої/дипломної практики до ІМВ НАНУ.  

3.5. Вищий навчальний заклад, до якого аспіранти та здобувачі ІМВ НАНУ, направляються 

для проходження педагогічної практики згідно договорів про наукову та творчу співдружність 

відповідають за науково-методичне забезпечення практики, та контроль її виконання здобувачами 

вищої освіти.  

3.6. Зміст педагогічної практики здобувача передбачає: 

- відвідування лекційних, семінарських та практичних занять наукового керівника практики 

відповідної кафедри та інших викладачів за домовленістю: 

- разом з керівником практики (викладачем) - підготовку та проведення модульних 

контрольних робіт з дисциплін, їх оцінювання; участь у підготовці та проведенні контрольних 

заходів (залік/іспит) з дисциплін тощо; 

- написання конспектів лекцій та підготовка інших навчально-методичних матеріалів, 

підготовка матеріалів для проведення лабораторних та практичних занять; 

- самостійне читання лекцій студентам відповідної кафедри та/або студентам-практикантам 

ІМВ НАНУ та проведення з ними лабораторних та практичних занять.  

 

4. Форми і методи контролю. 

4.1. Відповідальність за контроль за проходження навчально-педагогічної практики 

здобувачів Інституту покладена на його наукового керівника та керівника практики від ЗВО, де 

відбувається практика; 

4.2. Під час проходження практики аспірант заповнює щоденник практики, який підписує 

керівник практики від ЗВО Інституту та/або Інституту 

4.2. Оцінка за педагогічну практику виставляється керівником практики від ЗВО та/або від 

Інституту. 

4.3. Заповнений щоденник практики з відповідним оцінками після проходження навчально-

педагогічної практики надається Вченому секретарю Інституту.  

4.4. Підсумковим контролем науково-педагогічної практики є диференційований залік: 

оцінка виставляється з урахуванням оцінок за лекційні та практичні зайняття, виставленими 

керівниками практики. 

4.5. Здобувачі, які з поважних причин не змогли пройти педагогічну практику у запланований 

термін, мають пройти її в інший визначений час. 

4.6. Здобувачі, робота яких протягом навчально-педагогічної практики визнана 

незадовільною, вважається такими, що не виконали індивідуальний план і згідно Постанови 

Кабінету міністрів від 23 березня 2016 р., № 261 підлягають відрахуванню. 

 

5. Прикінцеві положення. 

5.1. Положення про педагогічну практику здобувачів ступеня доктора філософії  

затверджується Вченою радою та директором Інституту мікробіології і вірусології НАН України.  

5.2. Контроль за виконанням Положення здійснюють посадові особи Інституту в межах своїх 

функціональних обов’язків.  

5.3. Всі зміни й доповнення до Положення розглядаються й затверджуються Вченою радою 

та директором Інституту. 


