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ВСТУП 
 

Навчальну практику аспіранти проходять у 2, 3 і 4 семестрах протягом 60, 

60 і 30 годин відповідно. Навчальна практика розподіляється на наукову та 

викладацьку складові.  

Метою практики є набуття аспірантами знань і навичок проведення 

навчальних заніть та самостійного наукового дослідження при роботі у складі 

наукових колективів (груп). 

Після проходження практики аспірант має засвоїти базові знання, він 

повинен: 

Знати: 

- методологічні основи наукових досліджень;  

- правила та етапи виконання науково-дослідних робіт;  

- правила оформлення розділів наукових звітів,  

- правила складання бібліографічних посилань; 

- форми оприлюднення результатів наукових досліджень; 

- нормативні документи, що стосуються освітнього процесу; 

- інноваційні підходи до викладання у вищій школі. 

Вміти:  

- обгрунтовувати актуальність теми, обирати сучасні методи дослідження; 

- результативно працювати в складі колективів (груп), співпрацювати з 

іншими дослідниками, щоб координувати дії та результати; 

- визначити, отримати та опрацювати дані для вирішення особистого 

завдання в межах дослідження та нести відповідальність за вчасне, якісне 

та ефективне виконання розділу робіт; 

- формулювати висновки з особистого наукового дослідження; 

- оформляти розділ наукового звіту з викладенням результатів особистого 

наукового дослідження; 

- оприлюднювати результати досліджень на наукових конференціях; 

- організовувати лекційні та практичні заняття 

- викладати навчальні матеріали зрозуміло для здобувачів вищої освіти. 
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1. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ 
 

Завдання аудиторні СРС 

Рік навчання 1, Семестр 2 – Наукова складова 

1. Ознайомитись з методологічними основами 

наукових досліджень 

2. Скласти план НДР 

3. Надати матеріали до наукового звіту НДР 

5 

 

5 

20 

5 

 

5 

20 

Рік навчання 2, Семестр 1 – Викладацька складова 

1. Ознайомитись з нормативними документами що 

стосуються освітнього процесу 

2. Скласти орієнтовні плани аудиторних занять 

3. Провести аудиторні заняття 

4. Обговорити з науковим керівником  

10 

 

8 

6 

6 

20 

 

10 

0 

0 

Рік навчання 2, Семестр 2 – Наукова складова 

1. Надати матеріали до наукового звіту НДР 

2. Підготувати тези на конференції молодих вчених 

10 

5 

10 

5 

Всього годин 75 75 

 

Наукова складова навчальної практики стосується виконання робіт за темою 

науково-дослідної роботи випускової кафедри аспіранта. 

Викладацька складова навчальної практики стосується проведення 

аудиторних занять з дисциплін випускової кафедри аспіранта. 

Під час самостійної роботи аспірант продовжує виконувати завдання, початі 

разом з науковим керівником. 

 

 

2. ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

З метою покращення засвоєння аспірантом передбаченого програмою 

навчальної практики завдання керівник регулярно перевіряє хід виконання 

навчальної практики.  

Після виконання аспірантом складової практики на певний семестр 

складається звіт, який надається науковому керівникові для перевірки. Після 

перевірки звіту аспірант допускається до захисту звіту комісії 
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3. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

 

Звіт з навчальної практики має мстити такі розділи: 

1. Зміст звіту з зазначенням сторінок. 

2. Вступ. 

3. Основні розділи звіту. 

4. Висновки. 

5. Список використаних джерел. 

Звіт повинен бути оформлений згідно з вимогами, що є чинними  в 

університеті. 

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Захист звіту з навчальної практики здійснюється комісією, до складу якої 

входять науковий керівник аспіранта та принаймні один з провідних науково-

педагогічних працівників випускової кафедри.  

Під час захисту аспірант коротко доповідає про зміст виконаної складової 

навчальної практики, а потім відповідає на запитання. 

Максимальна сума балів за навчальну практику становить 100 балів. За 

виконання звіту студент набирає 60% від цієї суми балів, а за захист – 40%. 

Захист звіту та його оцінювання може здійснюватися згідно з пп. 6.5 і 6.6 

Положення про атестаційні комісії Одеського державного екологічного 

університету. Оцінювання усних відповідей аспірантів має здійснюватись за 

Положенням про критерії оцінки знань студентів в ОДЕКУ. 

Шкала переходу до традиційної системи оцінювання за навчальну 

практику наведена в таблиці.  

 

Інтегральна сума балів  за навчальну практику  

% Бали 

Традиційна оцінка 

<60% від максимальної 

суми балів 

Менше 60 балів «незараховано» 

>=60% від максимальної 

суми балів 

Від 60 до 100 балів «зараховано» 
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5. ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ 

 

Забороняється допуск до навчальної практики аспірантів, які не пройшли 

первинного інструктажу на робочому місці з охорони праці. Аспірант повинен 

чітко виконувати правила охорони праці та протипожежної безпеки під час 

проходження практики в аудиторіях та спеціалізованих комп’ютерних 

лабораторіях, обов’язково пройти вступний інструктаж та інструктаж на 

кожному конкретному місці. 
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ДОДАТОК 1 

Зразок титульного аркуша для звіту з навчальної практики 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
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ЗВІТ 
з навчальної практики 

«Наукова і науково-педагогічна практика» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконав аспірант      
________________________________ 

         (ПІБ) 

Керівник _______________________ 
                (ПІБ) 

                                                                                Звіт перевірений та допущений  
до захисту  

                                                                      “___” __________________ 20 __ р. 
(підпис керівника) 
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