
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 28 січня 2021 року (протокол № 9) 

 

Про внесення змін до Положення  

про аспірантську практику 

 

Заслухавши інформацію завідувачки відділу аспірантури та 

докторантури Штепенко О.Г. щодо внесення змін до Положення про 

аспірантську практику, 

Вчена рада вирішила: 

Внести зміни до Положення про аспірантську практику Херсонського 

державного університету, а саме: 

1. Пункт 2.1. викласти у такій редакції: «2.1. Структура, зміст та види 

робіт, передбачених аспірантською практикою здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти, визначаються робочими програмами 

практики, розробленими випусковими кафедрами та затвердженими першим 

проректором, відповідно до специфіки наукових спеціальностей.». 

2. Пункт 2.2. вилучити з тексту Положення. 

3. Пункт 2.3 викласти у такій редакції: «2.3. Основні завдання 

аспірантської практики: 

– застосування теоретичних знань із фахових і психолого-педагогічних 

дисциплін у розв’язанні конкретних педагогічних завдань та ситуацій;  

– формування психолого-педагогічних та методичних умінь 

викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;  

– вироблення умінь організації основних форм навчання у закладах 

вищої освіти, застосування сучасних технологій і методик навчання;  

– формування умінь педагогічного та наукового спілкування зі 

студентською та науково-педагогічною аудиторією;  

– формування досвіду викладацької роботи, індивідуального творчого 

стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.». 

4. Додати пункт 2.4 у такій редакції: «2.4. Програмні результати 

навчання: 

– знання принципів державної політики у сфері вищої освіти та завдань 

сучасних закладів вищої освіти; 

– володіння передовими концептуальними та методологічними 

знаннями для самостійної професійної (викладацької) діяльності; 

– здатність організовувати освітній процес відповідно до вимог його 

наукового, навчально-методичного та нормативного забезпечення; 

– сформованість умінь та навичок до викладання дисциплін зі 

спеціальності.». 

5. Пункт 3.1. вилучити з тексту Положення. 

6. Вилучити з тексту пункту 3.9 перелік заходів науково-дослідної 

роботи аспіранта під час проходження практики та викласти його у такій 

редакції: «3.9. Види і форми роботи аспірантської практики визначаються 



робочою програмою практики та передбачають навчальну, науково-

методичну та виховну роботи. 

Навчальна робота: 

- відвідування занять провідних викладачів кафедри і подальшим їх 

аналізом; 

- проведення практичних і лабораторних занять. 

Науково-методична робота: 

- вивчення методичного досвіду і системи навчальної роботи 

кафедри, наукового керівника; 

- ознайомлення з освітньо-професійними програмами та навчальними 

планами підготовки фахівців відповідної спеціальності; 

- опрацювання науково-методичної літератури відповідної 

навчальної дисципліни; 

- ознайомлення з плануванням та організацією занять; 

- вивчення методичного та практичного досвіду наукових та науково-

практичних лабораторій, що існують при кафедрах, де проходить практику 

аспірант. 

- Організаційно-виховна робота: 

- ознайомлення з організацією системи виховної роботи відповідного 

факультету, кафедри, профспілковою роботою в студентських групах; 

- участь аспірантів у виховній роботі студентських груп, де 

проходить їхня практика; 

- організація презентацій, дискусій, диспутів, круглих столів тощо з 

сучасних проблем, у галузі яких здійснюється дослідження.». 

7. Змінити порядок нумерації пунктів Положення у зв'язку із 

вилученням пунктів 2.2 та 3.1. 
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