




1. Вступ 

 

Програма аспірантської практики здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії PhD визначає зміст і організаційно-методичні засади 

проходження практики аспірантами. 

Аспірантська практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-

науковому рівні є одним із етапів професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії PhD до науково-педагогічної діяльності, 

який має за мету сформувати професійно-педагогічні компетентності щодо 

здійснення освітнього процесу у закладах вищої освіти. 

Програма аспірантської практики розроблена на основі Закону України 

«Про вищу освіту», у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах)» від 23.03.2016 р. № 261, з урахуванням Положення про 

організацію освітнього процесу в Херсонському державному університеті, 

Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої освіти 

Херсонського державного університету, освітньо-наукових програм 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії PhD в 

Херсонському державному університеті. 



2. Мета та завдання практики 

 

Мета аспірантської практики 

Мета аспірантської практики здобувачів освітньо-наукового рівня 

доктора філософії зі спеціальності 091 Біологія: підготовка фахівців до 

здійснення освітнього процесу з вивчення навчальних дисциплін 

біологічного циклу в закладах вищої освіти III–IV рівня акредитації на 

другому (магістерському) рівні здобуття вищої освіти, здійснення 

інноваційної освітньої та науково-педагогічної діяльності.  

Завдання аспірантської практики: 

Завдання практики полягають у:  

 безпосередньому ознайомленні аспірантів-практикантів з формами 

та методами викладання дисциплін біологічного циклу, що реалізуються на 

кафедрах, а також їхньому практичному оволодінню;  

 вихованні у аспірантів творчого підходу до навчально-методичної 

роботи, наукової праці, формуванню потреби у самовдосконаленні, 

підвищенні своєї кваліфікації;  

 здобутті аспірантами професійних якостей майбутнього викладача – 

вміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх досягнень в 

даній царині науки, чітко, доступно, логічно та послідовно викладати цей 

матеріал здобувачам, керувати аудиторією тощо;  

 формуванні вміння критично оцінювати лекції та практичні заняття 

своїх колег та робити на їх основі висновки щодо організації власної 

викладацької роботи; 

 апробації результатів досліджень, що проводяться аспірантом під час 

написання дисертаційної роботи. 

Формування програмних компетентностей 

Індекс в 

матриці 

ОП 

Програмні компетентності 

ІК Здатність сформувати універсальні компетентності дослідника: 

вирішувати багатокомпонентні завдання та проблеми в галузі 

біології у освітньому та/або дослідницькому аспектах, що 

вимагає  узагальнення та перегляду існуючих та створення 

нових знань та/або певної професійної діяльності. 

ЗК 2 Здатність до використання державної та іноземної мов для 

досягнення цілей професійної діяльності у вітчизняному та 

міжнародному науковому товаристві. 



ЗК 3 Здатність до ефективного використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

ЗК 6 Здатність до саморозвитку, креативного мислення та генерації 

нових ідей. 

ФК 7 Здатність трансформувати сучасні наукові знання у зміст 

об’єктивного освітнього процесу та конкретні педагогічні 

задачі у системі вищої освіти. 

ФК 11   Здатність до ефективної взаємодії із науковою спільнотою. 

ФК 12 Здатність до представлення власних наукових результатів 

широкому колу фахівців в галузі біології та нефахівцям; 

здатність до роботи у міждисциплінарній команді. 

 

Програмні результати 

Індекс в 

матриці 

ОП 

Програмні результати 

ПР 2 Мати глибокі системні знання сучасних концепцій та теорій з 

науково-дослідної та/або викладацької діяльності в галузі 

біології. 

ПР 3 Знати  основні наукових проблеми, які вирішуються в регіоні. 

ПР 12 Використовувати оптимальні форми навчання у вищій школі, 

зі застосуванням сучасних технологій і методів, що сприяють 

активізації навчально-пізнавальної діяльності. 

ПР 13 Демонструвати здатність доцільно використовувати набуті 

теоретичні знання та практичні вміння і навички з формування 

оптимальних умов організації освітнього процесу (зокрема 

дистанційного навчання) засобами інформаційно-

комунікаційних технологій. 

ПР 14 Використовувати державну та іноземні мови для взаємодії із 

широкою науковою спільнотою та громадськістю у 

діалоговому режимі та з використанням комунікативних технік 

і технологій для наукової комунікації та обміну інформацією. 

 



3. Організація проведення аспірантської практики 

 

Аспірантська практика є невід‘ємною складовою частиною процесу 

підготовки фахівців третього рівня вищої освіти. Згідно з навчальним планом 

Університету аспірантська практика проводиться для аспірантів третього 

року навчання спеціальності 091 Біологія. Обсяг практики становить 6 

кредити ЄКТС (180 годин). 

Базою проходження практики аспірантів є кафедра ботаніки або ж 

кафедра біології людини та імунології. 

Всі завдання, що передбачені програмою аспірантської практики 

виконуються на базі академічних груп студентів. 

Організатором та базою проходження практики є кафедра, за якою 

закріплений аспірант. 

Загальне керівництво аспірантською практикою аспіранта покладено на 

завідувача кафедри, за якою закріплений аспірант. 

Безпосереднє керівництво аспірантською практикою, науково-

методичне консультування та контроль за проходженням практики аспіранта 

здійснює науковий керівник/керівник практики від кафедри, який: 

• добирає тематику занять та академічні групи для проведення 

педагогічної практики; 

• надає методичну допомогу практиканту у плануванні та організації 

навчальної взаємодії; 

• контролює роботу аспіранта, відвідує його заняття та інші види роботи 

зі здобувачами, здійснює заходи щодо усунення недоліків у організації 

практики; 

• оцінює роботу аспіранта і готує відгук про його роботу під час 

проходження практики. 

Аспірантська практика для аспірантів спеціальності 091 Біологія є 

одним із засобів успішної підготовки до роботи викладача закладу вищої 

освіти (далі - ЗВО) та проводиться в умовах максимально наближених до 

реальної професійної діяльності. 

Термін проведення: аспірантська практика передбачена у 2 семестрі 

протягом 4 тижнів з 22. 03. 2021 р. до 16.04.2021 р. 

Етапи проведення аспірантської практики: 

- настановна конференція у форматі засідання кафедри (отримання 

завдань, рекомендацій та форми звітності); 

- складання індивідуального плану проходження практики та 

затвердження його на засіданні кафедри; 



- планування, викладання та аналіз результатів власної професійної 

діяльності; 

- підготовка та подання звіту про проходження практики; 

- обговорення та презентація результатів практики на кафедрі. 

Види і форми роботи аспірантської практики 

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. 



4. Вимоги до оформлення звіту 

Звітна документація включає: 

1. Звіт про проходження практики (2 екземпляри: 1 - подається у відділ 

аспірантури та докторантури, 1 – зберігається на кафедрі). 

2. Щоденник практики (2 екземпляри: 1 - подається у відділ 

аспірантури та докторантури, 1 - зберігається на кафедрі). 

3. Текст двох лекції (1 екземпляр - зберігається на кафедрі). 

4. Дві методичні розробки до практичного заняття (1 екземпляр -

зберігається на кафедрі). 

5. Рецензія керівника на лекцію практиканта (1 екземпляр - зберігається 

на кафедрі). 

Документація подається керівнику практики в строки згідно з 

затвердженим планом роботи. 

До захисту практики допускаються здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії, які у повному обсязі виконали індивідуальний план 

практики і надали пакет документів, передбачених Програмою. 

Результати практики та її захист оцінюються на підставі наданих 

звітних документів. 



5. Підведення підсумків та критерії оцінювання результатів 

практики 

Про результати проходження практики аспірант звітує на засіданні 

кафедри. 

Підсумкова оцінка з аспірантської практики визначається кафедрою на 

основі звіту аспіранта та звітних матеріалів, засвідчених керівником 

практики. 

Документація подається керівнику практики в строки згідно з 

затвердженим планом роботи. 

До захисту практики допускаються здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії, які у повному обсязі виконали індивідуальний план 

практики і надали пакет документів, передбачених робочою програмою 

практики. 

Результати практики та її захист оцінюються на підставі наданих 

звітних документів та обсягу виконаної роботи згідно плану проходження 

практики. 

Диференційованій оцінці з боку керівника підлягають всі завдання, що 

виконує аспірант-практикант. Лекції та семінарські заняття оцінюються як за 

змістом, так і за дотриманням методики викладання. Оцінки заносяться в 

щоденник практики керівником практики. Кінцева узагальнена оцінка 

затверджується кафедрою на якій закріплений здобувач. Вона повинна 

ураховувати рівень виконання завдань практики та зміст представлених 

документів. Аспіранти, робота яких визначена як незадовільна, зобов’язані за 

рішенням вченої ради факультету пройти практику другий раз без відриву 

від занять. 

Оцінювання успішності за кожним із запланованих видів робіт 

здійснюється у відповідності до таких критеріїв: 

Види робіт Кількість 

балів за 

один вид 

роботи 

Критерії оцінювання 

Методична розробка 

та проведення 

навчального заняття 

(лекційного, 

семінарського / 

практичного) 

14-15 Методичну розробку виконано і подано 

вчасно; автор демонструє належний рівень знань і 

розумінь, аналітичні здібності, здатність до 

самостійного, системного, логічного і 

послідовного мислення, мовно-стилістичну 

досконалість. Роботу оформлено відповідно до 

вимог. 

Заняття проведено на високому науково-

методичному рівні; здобувач демонструє вміння 

спілкуватися та будувати співпрацю у 



професійній діяльності зі студентською 

аудиторією. 

 10-13 Методичну розробку виконано і подано 

вчасно; автор демонструє достатню обізнаність з 

темою, виклад має логічний і послідовний 

характер, однак у тексті наявні певні 

фактографічні неточності чи мовно-стилістичні 

недоліки. Окремим частинам викладу бракує 

аналітичного характеру. 

Навчальне заняття проведено на достатньому 

науково-методичному рівні, здобувач демонструє 

вміння працювати з аудиторією, проте є окремі 

недоліки у розподілі часу, залученні групи 

студентів до обговорення теми. 

 5-9 Методичну розробку виконано і подано 

вчасно. Автор демонструє достатню обізнаність з 

матеріалом, однак роботі суттєво бракує 

систематичного аналізу, логічного та повного 

викладу. Текст вирізняється значними мовно-

стилістичними недоліками. 

Навчальне заняття має суттєві методичні 

помилки в організації та проведенні. 

 1-4 Завдання не виконане у визначений 

викладачем термін. 

Аналізування та 

критичне 

оцінювання 

навчальних занять 

практикантів та 

викладачів кафедри 

(рецензія) 

4-5 Проведений аналіз навчального заняття є 

всебічним, професійним, повним, містить 

критичні елементи, зроблено акценти на 

позитивних моментах та виокремлено недоліки. 

Підхід до складання рецензії є індивідуальним, 

креативним та містить глибокий аналіз.  

 2-3 Рецензію складено шаблонно, підкреслено 

основні моменти проведеного навчального 

заняття, проте текст не має ознак 

індивідуальності. 

 0-1 Завдання не виконано у визначений 

викладачем термін. 

Інформальна та 

неформальна освіта. 

Навчання на освітніх 

порталах: 

Прометеус, EdEra, 

Всеосвіта 

10 Здобувач пройшов навчання та надав до звіту 2 

сертифікати; вибір тем навчання відповідає 

науковим інтересам здобувача та сприяє побудові 

індивідуальної освітньої траєкторії. 

 5 Здобувач пройшов навчання та надав до звіту 1 

сертифікат; вибір тем навчання відповідає 



науковим інтересам здобувача та сприяє побудові 

індивідуальної освітньої траєкторії; або вибір тем 

є випадковим та не підтримує здобувача в 

освітньому процесі. 

 0 Завдання не виконане у визначений 

викладачем термін. 

Авторський профіль 

(Google Scholar, 

ORCID, SCOPUS, 

ResearchGate) 

5 Створено авторські профілі в Google Scholar, 

ORCID, SCOPUS, ResearchGate реєстрацію 

підтверджено в ksu.ks.ua, до профілю внесено 

публікації за всіма вимогами. 

 3 Створено авторські профілі в Google Scholar, 

ORCID, SCOPUS, ResearchGate, реєстрацію не 

підтверджено, до профілю тільки частково 

внесено публікації. 

 0 Завдання не виконано у визначений 

викладачем термін. 

Наукова стаття до 

участі у науково-

практичній 

конференції 

 

10 Наукову статтю (або тези) підготовлено, 

перевірено науковим керівником, матеріали 

відповідають усім вимогам за змістом та 

оформленням, подані до друку до науково-

практичної конференції. 

 5 Наукова стаття (або тези) підготовлена, 

перевірена науковим керівником, відповідає 

вимогам за змістом та оформленням, але ж не 

подана до участі у науково-практичній 

конференції або до друку у наукових виданнях. 

 0 Завдання не виконано у визначений 

викладачем термін. 

Звіт про проведення 

практики 

5 Звіт виконано і подано вчасно; автор 

демонструє аналітичні здібності, здатність до 

самостійного, системного, логічного і 

послідовного мислення, мовно-стилістичної 

досконалості. Роботу оформлено відповідно до 

вимог.  

 3-4 Звіт виконано і подано вчасно; виклад має 

логічний і послідовний характер, однак у тексті 

наявні певні неточності чи мовно-стилістичні 

недоліки. Окремим частинам викладу бракує 

аналітичного характеру. 

 2-3 Звіт виконано і подано вчасно, однак роботі 

суттєво бракує систематичного аналізу й 

логічного та послідовного викладу. Текст 

вирізняється значними мовно-стилістичними 

недоліками. 

 0 Завдання не виконано у визначений 



викладачем термін. 

Участь у 

підсумковому 

семінарі 

5 Здобувач задає змістовні запитання, висловлює 

аргументовані зауваження, бере участь у дискусії. 

 1-4 Здобувач бере участь у дискусії,, висловлює 

окремі зауваження. 

 0 Здобувач не бере участі в обговоренні звітів 

колег. 

Презентація звіту на 

заліку 

5 Доповідь підготовлено і виголошено вчасно. 

Доповідь структурована, логічна, послідовна; 

містить елементи проблемного підходу. 

Доповідач демонструє володіння матеріалом і 

здатність відповісти на запитання аудиторії.  

 3-4 Доповідь підготовлено і виголошено вчасно, 

але без дотримання тих чи інших вимог, 

викладених вище. 

 1-2 Доповідь містить прогалини та помилкові 

твердження. Доповідач не демонструє належної 

підготовки та / або не готовий відповідати на 

змістовні запитання. 

 0 Доповідь не підготовлена у визначений 

керівником термін. 

 

Шкала оцінювання у ХДУ за ЄКТС 

 

Сума балів / Local grade Оцінка ЄКТС Оцінка за національною  

шкалою / National grade 

90-100 А Exellent Відмінно 

82-89 В Good Добре 

74-81 С 

64-73 D Satisfactory Задовільно 

60-63 E 

35-59 FX Fail Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

1-34 F Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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