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1. Опис науково-викладацької практики

Найменування показників
Галузь знань, напрям

підготовки, рівень вищої
освіти

Характеристика навчальної 
дисципліни

денна 
форма 
навчан
ня

заочна 
форма 
навчанн
я

вечірня 
форма 
навчання

Мова викладання
українська

2023 2023 2023

 

 

 

Кількість кредитів – 9

Галузь знань

08 Право

(шифр і назва) Практична підготовка

 

Спеціальність

081 Право

Модулів – 3  

 

Освітня програма

 

(шифр і назва)

Рік підготовки:

Змістовних модулів – 3
3-й

Семестр

Загальна кількість годин – 270

 5-й 5-й  5-й

Аудиторна робота

 

 

Співвідношення 
аудиторних годин і 
годин самостійної 
роботи 1/3

 

 

Рівень вищої освіти:

третій (освітньо-науковий)
рівень 

 70 год.   70 год.  70 год.

Самостійна робота

200 год  200 год  200 год

Індивідуальні
завдання:

-

Вид контролю:

залік  залік  залік



2. Мета та завдання науково-викладацької практики

Метою науково-викладацької практики здобувачів третього (освітньо-
наукового)  рівня  вищої  освіти  є  закріплення  та  поглиблення  теоретичних
знань,  формування  певного  рівня  науково-педагогічного  мислення;
формування  практичних  навичок  та  компетенції  викладача  правових
дисциплін  у  закладах  вищої  освіти,  а  також  науково-дослідної  роботи  і
управління процесом навчання; оволодіння сучасними методами, формами та
засобами навчання та виховання, формування професійних навичок та вмінь
для вирішення конкретних навчально-виховних завдань в умовах реального
педагогічного  процесу;  формування  практичних  навичок  та  компетенції
проведення прикладних правових досліджень, а також досвіду самостійної
професійної діяльності у галузі права. 

Основними  завданнями  науково-викладацької  практики  здобувачів
третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є:

- Визначити специфіку функціонування закладу вищої освіти, організації
навчально-виховного процесу;

-  Визначити  особливості  організації  роботи  структурних  підрозділів
закладу вищої освіти, факультету, кафедр;

- Визначити особливості організації навчального процесу;
- Ознайомитись  з  матеріально-технічним  забезпеченням  навчально-

виховного процесу;
- Удосконалити вміння  планувати, проводити та аналізувати лекційні,

практичні та семінарські заняття з правових дисциплін;
- Удосконалити вміння застосовувати  класичні  та  інноваційні  методи

викладання,  що  сприяють  активізації  пізнавальної  активності
здобувачів вищої освіти;

- Розвивати  здатність  володіти  навичками  академічного  спілкування
українською  та/або  іноземною  мовами,  в  тому  числі  –  викладу
результатів  наукового  дослідження  в  професійній  та  академічній
сферах; 

- Удосконалити  навички  роботи  з  науковою,  навчально-методичною,
довідниковою літературою;

- Удосконалити вміння організації самостійної роботи здобувачів вищої
освіти з використанням елементів дослідницької роботи;

- Здобути навички індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти;
- Узагальнити  досвід  використання  інноваційних  методів  викладання

правових дисциплін;
- Ознайомитись з організацією методичної роботи викладачів в закладі

вищої освіти;
- Формувати здатність до застосування методологічного інструментарію

компетентнісного підходу в освітньому процесі;



- Ознайомитись з організацією виховної роботи в закладі вищої освіти;
- Удосконалити  навички планування  та  організації  виховної  роботи  зі

здобувачами вищої освіти;
- Розвивати  здатність  до  організації  взаємодії  учасників  освітнього

процесу  з  дотриманням  професійної  етики,  створення  позитивних
міжособистісних  стосунків  у  студентському  колективі,  формування
корпоративної культури закладу вищої освіти;

- Ознайомитись  з  основними  напрямками  науково-дослідної  роботи
викладача правових дисциплін;

- Удосконалити вміння проводити власні наукові дослідження;
- Оволодіти новими методиками проведення наукових досліджень;
- Розвивати здатність до планування та організації власної самоосвітньої

діяльності, вибору дієвих прийомів та засобів її практичної реалізації,
удосконалення  системи  самоорганізації  на  основі  сучасних  освітніх
технологій.

     В результаті проходження науково-викладацької практики здобувачами
третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти,  відповідно  до  освітньої
програми формуються програмні компетентності:

          ІК. Здатність розв’язувати комплексні наукові проблеми в галузі права,
формувати концептуальні та методологічні знання у сфері юридичної науки,
впроваджувати  і  примножувати  загальнолюдські  правові  цінності,  навчати
правовим  доктринам  та  принципам,  на  яких  базується  право,  його
тлумачення і особливості застосування.

ЗК 1. Здатність  до  оригінального,  незалежного,  самостійного  та
критичного мислення.

ЗК 2. Здатність  здійснювати  ефективне  управління  науковим
дослідженням.

ЗК 3. Здатність визначати світоглядні, методологічні та  соціокультурні
основи наукових досліджень.

ЗК 4. Здатність  використовувати  інформаційні  технології  для
проведення та апробації дослідження.

ЗК 5. Здатність  використовувати  академічну  українську  та  іноземну
мови у дослідницькій та педагогічній викладацькій діяльності.

ЗК 6. Здатність до викладання у закладах вищої освіти із застосуванням
студентоцентрованих методик навчання.

ЗК 7. Здатність  дотримуватись  академічної  етики  та  академічної
доброчесності.



ФК 1. Здатність  аналізувати  теоретичні  та  методологічні  проблеми
юридичної науки.

ФК 2. Здатність визначати здобутки різних типів юридичних наукових
шкіл та правових доктрин.

ФК 3. Здатність визначати та розв’язувати актуальні проблеми сучасної
юридичної науки за напрямом дослідження.

ФК 4. Здатність  оцінювати  та  аналізувати  правові  явища  та
правовідносини на дослідницькому рівні.

ФК 5. Здатність виявляти проблеми правового регулювання суспільних
відносин та пропонувати шляхи їх вирішення.

ФК 7. Здатність  розуміти  та  впроваджувати  у  дослідницьку  та
педагогічну  діяльність  принцип  заборони  дискримінації  та  забезпечення
юридичної рівності.

ФК  8.  Здатність  виявляти  та  критично  оцінювати  наукові  та
законодавчі колізії, що не відповідають реаліям правової дійсності.

ФК 9. Здатність  добирати,  аналізувати  та  систематизувати
законодавство та правозастосовну  практику,  що складає емпіричну основу
дослідження.

ФК 10. Здатність  до  формування  власної  цілісної,  логічної  й
обґрунтованої позиції щодо правової проблеми, її відстоювання та захисту.

3. Передумови науково-викладацької практики

Передумови науково-викладацької практики: філософські фундації  та
етичні  орієнтири  конструювання  наукових  проектів,  академічно  і
професійно-орієнтоване  спілкування,  методика  викладання  правових
дисциплін,  правова  герменевтика,  методологія  проведення  наукових
досліджень в галузі права.

По  завершенню  науково-викладацької  практики  здобувачі  третього
(освітньо-наукового)  рівня вищої  освіти здатні  продемонструвати наступні
програмні результати навчання:

ПРН 1. Знати та розуміти основні юридичні школи, провідні класичні і
сучасні доктрини, тенденції подальшого розвитку юридичної науки.

ПРН 2. Знати  нормативно-правові  акти  та  юридичну  практику  за
напрямом наукового дослідження.

ПРН 3. Знати методологію проведення наукового дослідження.

ПРН 4. Знати  специфіку  та  методи професійної  діяльності  викладача
закладу вищої освіти.



ПРН 5. Вміти визначити об’єкт і предмет досліджень, використовуючи
гносеологічні  та  інші  методологічні  підходи  до  розв’язання  наукових
проблем у галузі права.

ПРН 6. Вміти  планувати  та  реалізувати  на  практиці  оригінальне
самостійне дослідження, яке має наукову новизну, теоретичну і практичну
цінність.

ПРН 7. Використовувати сучасні наукові,  нормативно-правові та інші
інформаційні  джерела  для  оцінки  стану  вивченості  об’єкта  досліджень  і
актуальності наукової проблеми.

ПРН 8.  Визначати  відповідність  та  взаємозв’язок  національного
законодавства  й  вітчизняної  науки  до  правових  стандартів  і  академічної
доктрини Європейського Союзу.

ПРН 9. Вміти доступно, на високому науковому рівні доносити сучасні
наукові знання та результати власних досліджень.

ПРН 10. Володіти навичками усної і письмової презентації результатів
власних досліджень українською та іноземною мовами.

ПРН 11. Здійснювати  вільне  спілкування  з  питань,  що  стосуються
сфери  наукових  та  експертних  знань,  з  колегами,  здобувачами,  науковою
спільнотою, суспільством в цілому.

ПРН 12. Визначати  свої  права  і  обов’язки  як  громадянина  України,
члена громадянського суспільства та наукового співтовариства.

ПРН 13. Діяти  в  академічному середовищі,  дотримуючись  принципів
професійної етики та  академічної доброчесності.

ПРН 14. Демонструвати  здатність  до  ефективної  самоорганізації  у
дослідницькій та викладацькій діяльності.

На  проходження  науково-викладацької  практики  відводиться  9
кредитів ЄКТС, 270 годин.

4. Зміст науково-викладацької практики за модулями та темами

Модуль 1. Організаційна діяльність

1.1. Участь у роботі настановчої конференції.
Участь  у  роботі  настановчої  конференції.  Ознайомлення  з  метою,
завданнями,  програмою  практики;  ознайомлення  з  правами  і  обов’язками
практиканта; визначення терміну і порядку організації практики; узгодження
графіка консультацій.



1.2. Прибуття до місця проходження практики та планування практичної
діяльності здобувача.

Прибуття  на  базу  практики,  закріплення  керівника  від  бази  практики.
Обговорення  основних  завдань,  графіка  роботи  практиканта.  Визначення
робочого місця здобувача на час проходження практики.

1.3. Складання індивідуального плану роботи.
Разом  з  науковим  керівником  визначення  порядку  та  строків  виконання
завдань практики; узгодження індивідуального плану роботи.

1.4. Підготовка матеріалів практики

Підготовка  звітної  документації  за  підсумками  проходження  науково-
викладацької практики: характеристика на практиканта, індивідуальний план
проходження  науково-викладацької  практики,  плани-конспекти  відкритих
занять  (лекцій,  практичних,  семінарських  занять),  протоколи  обговорення
відкритих  занять,  методична  розробка  виховного  заходу,  протокол
обговорення  виховного  заходу,  психолого-педагогічна  характеристика
академічної  групи,  щоденник  науково-викладацької  практики,   звіт  про
проходження науково-викладацької практики.

1.5. Участь у роботі підсумкової конференції 

Участь у роботі підсумкової конференції. Підведення підсумків проходження
науково-викладацької  практики.  Обговорення  результатів  проходження
науково-викладацької  практики.  Усний  захист  звіту  про  проходження
науково-викладацької практики.

Модуль 2. Викладацька діяльність.

2.1.Загальне ознайомлення з базою практики та її структурою

Ознайомлення зі структурою закладу вищої освіти, принципами організації
та  управління.  Ознайомлення  з  нормативними  документами,  які
регламентують діяльність закладу вищої освіти.  Ознайомлення з  процесом
організації  освітнього  процесу  в  закладі  вищої  освіти.  Ознайомлення  з
нормативною  документами,  які  регламентують  діяльність  юридичного
факультету та кафедр. 

2.2.  Навчальна робота практиканта

Ознайомлення  з  навчально-методичними  розробками  викладачів  кафедр,
аналіз  робочих  програм,  текстів  (конспектів)  лекцій.  Відвідування
аудиторних занять провідних професорів, доцентів кафедр. Добір та розробка
дидактичних  матеріалів  з  навчальних  дисциплін.  Відвідування  та  аналіз
занять,  проведених  іншими  практикантами.  Проведення  лекційних,
практичних,  семінарських  занять.  Самоаналіз  проведених  занять.
Обговорення  проведених  занять,  складання  протоколу  обговорення.
Впровадження  поточного,  тематичного  контролю  знань  здобувачів  вищої



освіти.  Ознайомлення з організацією самостійної роботи здобувачів вищої
освіти. Ознайомлення з організацією індивідуальної роботи здобувачів вищої
освіти.  Проведення  індивідуальних  занять  зі  здобувачами  вищої  освіти.
Ознайомлення з роботою позааудиторних наукових гуртків.  

2.3. Методична робота практиканта

Ознайомлення з  робочими навчальними програмами з  дисциплін кафедри.
Ознайомлення  з  силабусами  дисциплін  кафедри.  Ознайомлення  з
методичними розробками викладачів кафедр, аналіз методичних матеріалів.
Підготовка  методичних  рекомендацій  та  матеріалів  до  семінарських,
практичних занять.  Підготовка методичних рекомендацій та матеріалів для
самостійної  роботи  здобувачів  вищої  освіти.  Підготовка  тестових  завдань.
Створення окремих елементів дистанційного курсу (мультимедійних лекцій,
термінологічного  словника,  практичних  занять  із  методичними
рекомендаціями щодо їх виконання, сценарію відео конференцій, відеозапису
лекцій,  семінарів  (дискусій).  Розробка  силабусу  навчальної  дисципліни.
Розробка робочої навчальної програми. 

2.4. Виховна робота практиканта

Ознайомлення  з  комплексним  планом  виховної  роботи  в  закладі  вищої
освіти,  планом  виховної  роботи  на  факультеті,  в  академічній  групі.
Ознайомлення  з  організацією  виконання  обов’язків  куратора  академічної
групи.  Планування  виховної  роботи  в  академічній  групі.  Відвідування  та
аналіз виховних заходів, що проводяться іншими практикантами. Підготовка
та проведення виховних заходів в академічній групі. Обговорення виховного
заходу,  складання  протоколу  обговорення.  Проведення  психолого-
педагогічного вивчення академічної  групи. Вивчення особистості окремих
здобувачів вищої освіти. Складання психолого-педагогічної характеристики
академічної групи. 

Модуль 3. Науково-дослідна діяльність

3.1.  Організація науково-дослідної роботи здобувачів

Ознайомлення  з  організацією  науково-дослідної  роботи  здобувачів  вищої
освіти  на  факультеті.  Аналіз  форм  і  методів  науково-дослідної  роботи
здобувачів вищої освіти. Вивчення й аналіз плану наукової роботи кафедри,
планів роботи наукових гуртків. Відвідування засідань наукових гуртків, їх
аналіз.  Ознайомлення  з  методикою  підготовки  рефератів,  курсових  робіт.
Планування  роботи  в  контексті  науково-дослідної  теми  кафедри.
Ознайомлення з  науковими розробками,  публікаціями викладачів  кафедри.
Консультування  здобувачів  вищої  освіти  з  питань  проведення  наукових
досліджень.  Надання  практичної  допомоги  здобувачам  вищої  освіти  у



підготовці  матеріалів  тез,  наукових  доповідей,  повідомлень  для  участі  в
наукових студентських конференціях, круглих столах, конкурсах, олімпіадах.

3.2. Здійснення апробації результатів власного наукового дослідження

Аналіз  сучасних  методів  наукових  досліджень.  Участь  практиканта в
наукових конференціях, симпозіумах, виступи на засіданнях кафедри, участь
у різних видах заходів наукового співтовариства, підготовка та направлення в
різні  органипропозицій  по  темі  досліджень. Підготовка  та  публікація
практикантом тез доповідей на конференціях, депонування частин наукових
досліджень.

3.3. Участь у науково-методичному семінарі

Участь у роботі науково-методичних семінарів кафедри. Підготовка доповіді
на  науково-методичний  семінар  кафедри  за  темою  дисертаційного
дослідження. Виготовлення наочних матеріалів для супроводження доповіді
(слайдів, таблиць тощо).

5. Структура науково-викладацької практики 

Назвимодулів і тем

Кількість годин
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Модуль 1Організаційна діяльність

1.1. Участь у роботі 
наставночої 
конференції

2 2 2 2

1.2. Прибуття до місця 
проходження практики та 
планування практичної 
діяльності здобувача

14 4 10 14 4 10

1. 3.  Складання 
індивідуального плану 
роботи.

14 4 10 14 4 10

1.4. Підготовка матеріалів 
практики

25 10 15 25 10 15



1.5.Участь у роботі 
підсумкової конференції.

2 2 2 2

Разом за модулем 1 57 22 35 57 22 35

Модуль 2. Викладацька діяльність

2.1.Загальне ознайомлення з 
базою практики та її 
структурою.

19 4 15 19 4 15

2.2.  Навчальна робота 

практиканта

50 10 40 50 10 40

2.3. Методична робота 
практиканта

43 8 35 43 8 35

2.4. Виховна робота 
практиканта

31 6 25 31 6 25

Разом за модулем 2 143 28 115 143 28 11
5

Модуль 3. Науково-дослідна діяльність

3.1. Організація науково-
дослідної роботи 
здобувачів

21 6 15 21 6 15

3.2. Здійснення апробації 
результатів власного 
наукового дослідження

32 12 20 32 12 20

3.3. Участь у науково-
методичному семінарі

17 2 15 17 2 15

Разом за модулем 3 70 20 50 70 20 50

Усього: 270 70 200 270 70 200

Відповідно  до  навчального  плану  підготовки  здобувачів  третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти передбачено обов’язкове проведення
науково-викладацької  практики  у  закладах  вищої  освіти  в  5  семестрі
впродовж 6  тижнів,  в  рамках  яких  заплановано  270  годин  робочого  часу
практиканта (9 кредитів).

Організація,  проведення  та  контроль  науково-викладацької  практики
забезпечуються  кафедрами  юридичного  факультету  відповідно  до  наказу
ректора Харківського національного педагогічного  університету  імені  Г.С.
Сковороди. Відповідальним за проходження практики конкретного здобувача
є  його  науковий  керівник  або  викладач  з  фаху,  за  яким  закріплюється
здобувач для проходження практики.



План проходження науково-викладацької практики

Перший тиждень

1. Участь у роботі настановчої конференції.
2. Прибуття на базу практики 
3. Складання індивідуального плану
4. Ознайомлення  з  нормативними  документами,  які  регламентують

організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти
5. Знайомство з організацією навчально-виховного процесу кафедри
6. Відвідування аудиторних занять, що проводяться викладачами кафедри
7. Опрацювання  теоретичного  матеріалу  для  підготовки  та  проведення

занять,  підготовка  питань  до  лекційних,  практичних,  семінарських
занять, складання їх методичних розробок

8. Підготовка  методик  науково-дослідної  роботи  за  темою  наукового
дослідження

9. Відвідання засідання кафедри
10.Вивчення особливостей організації та здійснення навчально-виховного

процесу в закладі вищої освіти
11.Ознайомлення  з  навчальними  планами  за  спеціальністю  081  Право,

планами роботи кафедри, навчальними та робочими програмами з усіх
дисциплін кафедри (аналіз їх змісту), планом виховної роботи куратора
академічної  групи,  розподілом  навчального  навантаження,  форм  та
методів роботи викладачів та кураторів

12.Ведення щоденника практики

Другий тиждень

1. Відвідування  занять,  що  проводить  науковий  керівник  та  провідні
фахівці кафедри

2. Розробка змісту навчальних занять та методична підготовка питань до
лекцій,  практичних,  семінарських  занять,  складання  їх  методичних
розробок

3. Самостійне проведення навчальних занять
4. Участь в оцінювання якості різних видів робіт здобувачів вищої освіти
5. Індивідуальна робота зі здобувачами вищої освіти
6. Ведення щоденника практики
7. Ознайомлення  з  навчально-методичним  забезпеченням  навчальної

дисципліни та підготовка нових навчально-методичних розробок щодо
здійснення  викладацької  діяльності  відповідно  до  напряму
дисертаційного дослідження практиканта

8. Опрацювання  теоретичного  матеріалу  для  підготовки  та  проведення
занять



Третій тиждень

1. Проведення, лекції, практичного, семінарського заняття (або виконання
іншого  виду  аудиторного  або  позааудиторного  навчального
навантаження)  за  профілем,  який відповідає  напряму дисертаційного
дослідження практиканта

2. Участь у проведенні засідання кафедри, методичних секцій, в роботі
методичних семінарів для викладачів

3. Ознайомлення з організацією індивідуальної роботи здобувачів вищої
освіти  (графіки  занять,  тематика  індивідуальної  роботи,  форми  і
методи роботи)

4. Вивчення особистості окремих здобувачів вищої освіти
5. Ознайомлення з комплексним планом виховної роботи в закладі вищої

освіти, на факультеті, в академічній групі
6. Планування  виховної  роботи  в  академічній  групі,  відвідування  та

аналіз виховних заходів, які проводять інші практиканти
7. Проведення психолого-педагогічного вивчення академічної групи
8. Ознайомлення з роботою наукових гуртків
9. Ведення щоденника практики

Четвертий тиждень

1. Проведення практичного, семінарського заняття
2. Виконання  іншого  виду  аудиторного  та  навчального  навантаження

(самостійної або індивідуальної роботи зі здобувачами вищої освіти)
3. Проведення виховного заходу в академічній групі за планом куратора

групи
4. Проведення  практичного,  семінарського  заняття  (бінарних,  разом  з

науковим керівником) відповідно до навчального плану
5. Обговорення  та  складання  протоколу  обговорення  проведеного

практичного, семінарського заняття
6. Ознайомлення  з  організацією  самостійної  роботи  здобувачів  вищої

освіти,  розробка  методичних  рекомендацій  для  самостійної  роботи
здобувачів вищої освіти

7. Аналіз  форм  і  методів  науково-дослідної  роботи  здобувачів  вищої
освіти

8. Підготовка завдань для самостійної роботи здобувачів вищої освіти
9. Ознайомлення з роботою наукових гуртків
10.Індивідуальна робота зі здобувачами вищої освіти
11.Вивчення особистості  окремих здобувачів вищої освіти та колективу

академічної групи в цілому 
12.Опрацювання  теоретичного  матеріалу  для  підготовки  та  проведення

виховного заходу



13.Участь у проведенні засідання кафедри, методичних секцій, в роботі
методичних семінарів для викладачів

14. Ведення щоденника практики

П’ятий тиждень

1. Аналіз сучасних методів наукових досліджень
2. Вивчення й аналіз плану наукової роботи кафедри.
3. Консультування здобувачів вищої освіти з питань проведення наукових

досліджень.
4. Надання практичної  допомоги здобувачам вищої  освіти у  підготовці

матеріалів тез, наукових доповідей, повідомлень для участі в наукових
студентських конференціях, круглих столах, конкурсах, олімпіадах.

5. Вивчення особистості  окремих здобувачів вищої освіти та колективу
академічної групи в цілому.

6. Складання психолого-педагогічної характеристики академічної групи
7. Консультування здобувачів вищої освіти з питань проведення наукових

досліджень для написання курсових робіт.
8. Надання практичної  допомоги здобувачам вищої  освіти у  підготовці

матеріалів наукових доповідей, тез, повідомлень до участі в наукових
студентських конференціях, круглих столах, конкурсах, олімпіадах

9. Ознайомлення з роботою наукових гуртків
10.Підготовка  доповіді  та  участь  у  науково-методичному  семінарі

кафедри
11.Підготовка статті або тез за темою дисертаційного дослідження
12.Ведення щоденника практики

Шостий тиждень

1. Підготовка матеріалів практики
2. Написання звіту про проходження науково-викладацької практики
3. Підготовка презентації до виступу на підсумковій конференції
4. Усний захист звітів про проходження науково-викладацької практики

на підсумковій конференції

6. Самостійна робота 

№
з/п

Назва теми Кількість
годин

1 Ведення звітної документації 15
2 Ознайомлення  з  нормативними  документами,  які

регламентують організацію освітнього процесу в закладі
вищої освіти, на факультеті, на кафедрах 

15



3 Організаційна  робота  з  підготовки  до  проведення
навчальних занять

15

4 Позааудиторна навчальна робота 15
5 Розробка конспектів навчальних занять 35
6 Розробка контрольних заходів 15
7 Освоєння методики організації та контролю самостійної

роботи здобувачів вищої освіти
15

8 Освоєння  планування  виховної  роботи  в  академічній
групі та проведення виховного заходу

25

9 Ознайомлення  з  організацією  роботи  та  науково-
методичною базою кафедри

15

10 Підготовка до участі та участь у науково-методичному
семінарі кафедри 

15

11 Здійснення  апробації  результатів  наукового
дослідження здобувача

20

Всього 200

Завдання для самостійної роботи

Ведення звітної документації
Складання  індивідуального  плану  проходження  практики  здобувачем-
практикантом.
Ведення щоденника здобувача-практиканта.
Оформлення  звітної  документації.  Написання  звіту  роботи  здобувача-
практиканта.
Підготовка презентації до виступу на підсумковій конференції.

Ознайомлення  з  нормативними  документами,  які  регламентують
організацію освітнього  процесу у закладі вищої освіти, на факультеті,
на кафедрах.
Ознайомлення з нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність
закладу вищої освіти, факультету, кафедри. Ознайомлення з нормативного-
правовими  актами  та  нормативними  документами,  що  регламентують
організацію освітнього процесу у закладі вищої освіти. Ознайомлення та
аналіз  документації  кафедри:  графік  роботи  кафедри;  плани  роботи
кафедри; звіти; протоколи засідань;  графіки відкритих занять викладачів
кафедри  і  науково-методичних  семінарів  кафедри;  індивідуальні  плани
роботи викладачів та ін.
Ознайомлення  з  навчальними  планами  зі  спеціальності  081Право.
Здійснення аналізу змісту навчальних та робочих програм з усіх дисциплін
кафедри.
Ознайомлення  з  планом  виховної  роботи  кураторів  груп,  формами  та
методами роботи викладача й куратора.



Організаційна робота з підготовки до проведення навчальних занять
Ознайомлення з навчально-методичними розробками викладачів кафедри,
аналіз робочих програм із спеціальних предметів, текстів лекцій. Добір та
оформлення  дидактичного  матеріалу,  різних  видів  наочності  (таблиці,
схеми,  моделі,  роздатковий  дидактичний  матеріал,  опірні  схеми)  з
навчальних дисциплін.

Позааудиторна навчальна робота
Ознайомлення з організацією самостійної роботи здобувачів вищої освіти
за спеціальністю 081Право (наявність тем для самостійного опрацювання,
методичне забезпечення, форми самостійної роботи та інше).
Ознайомлення  з  організацією  індивідуальної  роботи  здобувачів  вищої
освіти(графіки  занять,  тематика  індивідуальної  роботи,  форми  і  методи
роботи,  види  виконуваних  робіт).  Ознайомлення  з  роботою
позааудиторних наукових гуртків на кафедрі.

Розробка конспектів навчальних занять
Методична підготовка до проведення аудиторних занять.
Опрацювання  особливостей розробки  та  написання  конспектів  лекцій,
семінарських і практичних занять.

Розробка контрольних заходів
Опрацювання особливостей розробки контрольних заходів, в тому числі
тестів, системи творчих завдань і використання їх в практичній діяльності
зі здобувачами вищої освіти.

Освоєння  методики організації  та  контролю  самостійної  роботи
здобувачів вищої освіти
Ознайомлення з організацією самостійної роботи здобувачів вищої освіти
на  кафедрі  (наявність  тем  для  самостійного  опрацювання,  методичне
забезпечення, форми самостійної роботи та інше).
Особливості розробки тематики рефератів, завдань для самостійної роботи
здобувачів  вищої  освіти.  Складання  тематики  рефератів,  завдань  для
самостійної  роботи  здобувачів  вищої  освіти до  курсів,  які  викладає
практикант.
Підготовка  завдань  для  самостійної  роботи  та  відповідей  до  них  для
здобувачів  вищої  освіти  з  навчальної  дисципліни  за  спеціальністю
081Право; розробка методичних рекомендацій тощо.

Освоєння  планування  виховної  роботи  в  академічній  групі та
проведення виховного заходу
Ознайомлення  з  комплексним  планом  організаційно-виховної  роботи  в
закладі вищої освіти, планом виховної роботи на факультеті, в академічній
групі.
Планування виховної роботи в академічній групі, підготовка і проведення



одного виховного заходу.

Ознайомлення  з  організацією роботи  і  науково-методичною  базою
кафедри
Ознайомлення  з  організацією  і  тематикою  науково-дослідної  роботи
здобувачів  вищої  освіти на  факультеті  (курсові  роботи,  наукові  роботи,
статті,  тези  доповідей).  Аналіз  видів,  форм  науково-дослідної  роботи
здобувачів  вищої  освіти.  Вивчення  й  аналіз  плану  наукової  роботи
кафедри, планів роботи наукових гуртків.
Ознайомлення  з  методикою  підготовки  рефератів,  курсових  робіт.
Планування роботи в  контексті загальної теми науково-дослідної роботи
кафедри.
Ознайомлення з науковими розробками, публікаціями викладачів кафедри.

Підготовка до участі та участь у науково-методичному семінарі 
кафедри
Підготовка  доповіді.  Виготовлення  наочності  (схеми,  таблиці,  слайди
тощо).  Участь  у  науково-методичному  семінарі  кафедри.  Складання
відповідного звіту.

Здійснення апробації  результатів наукового дослідження здобувача
Аналіз  сучасних  методів  наукових  досліджень.  Виклад  здобутих
результатів у вигляді звітів, публікацій, доповідей.

7. Контроль навчальних досягнень

Форми і методи контролю

Поточний  контроль  за  проходження  науково-викладацької  практики
здобувачем здійснюється керівником під  час  підготовки до проведення та
проведення лекційних, практичних та семінарських занять і включає якість
викладання і засвоєння матеріалу, що охоплюється темою заняття, а також
сумлінністю  практиканта  та  активністю  студентів  на  заняттях.  Поточний
контроль з боку керівника бази практики здійснюється у формі періодичної
перевірки  відповідності  виконаних  завдань  індивідуальному  плану
практиканта.

Підсумковий  контроль  проводиться  після  закінчення  проходження
науково-викладацької  практики.  Даний  вид  контролю  здійснюється
керівником  від  бази  практики  на  основі  аналізу  звіту  практиканта  про
проходження практики, звітної документації та власних спостережень.

Матеріали проходження практики повинні бути оформлені здобувачем
відповідно до встановлених вимог.



Оцінка за проходження науково-викладацької практики визначається за
результатами  виконання  всіх  запланованих  видів  робіт.  При  цьому
враховується  ступінь  виконання  здобувачем  поставлених  завдань,  якість
знань,  проявлених  під  час  проходження  практики  та  їх  відображення  у
звітній  документації,  рівень  володіння  методикою  викладання  правових
дисциплін,  методикою  організації  науково-дослідної  роботи  і  рівень
сформованості умінь та навичок практичної роботи здобувачів, як майбутніх
викладачів закладів вищої освіти, фахівців в галузі права.

Оцінка за  проходження науково-викладацької  практики враховується
на рівні з іншими оцінками, що характеризують успішність здобувача.

Науково-викладацька практика передбачає у якості методів контролю
перевірку звітної документації, залік, доповідь на підсумковій конференції.

Розподіл балів, які отримують здобувачі під час проходження науково-викладацької практики (за

видами роботи)

№
з/п

Вид роботи Зміст роботи Кількість
балів

1 Навчальна роботи Проведення навчальних занять 22
2 Виховна робота Проведення виховних заходів 12
3 Методична робота Рецензування відвіданих занять

(лекцій, практичних та
семінарських занять)

6

4 Методична робота Підготовка методичних вказівок до
проведення семінарських,

практичних занять

8

5 Методична робота Підготовка конспекту лекцій та
презентаційних матеріалів

12

6 Організаційна
робота

Ознайомлення з нормативними
документами, які регламентують
організацію освітнього процесу в

закладі вищої освіти, на
юридичному факультеті, на

кафедрах юридичного факультету

5

7 Науково-дослідна
робота

Апробація результатів наукового
дослідження

20

8 Організаційна
робота

Оформлення матеріалів
проходження практики

10

9 Організаційна
робота

Презентація результатів
проходження практики, захист

матеріалів практики

5

Всього 100



Критерії оцінювання виконання індивідуального плану проходження науково-викладацької

практики

Критерії оцінювання Бали 
Здобувач  у  повному  обсязі,  самостійно  виконав
індивідуальний  план  проходження  практики;  досконало
володіє теоретичними знаннями та може їх застосовувати на
практиці,  під  час  викладання  навчальних  дисциплін;
наполегливо та сумлінно виконував завдання; самостійно та
правильно розробляв  та  оформлював навчально-методичні
та  дидактичні  матеріали;  дотримувався  правил
внутрішнього розпорядку 

75-85

Здобувач  виконав  індивідуальний  план  проходження
практики  за  незначної  сторонньої  допомоги;  має  хороші
теоретичні знання, що продемонстрував під час проведення
навчальних  занять;  виконував  заплановані  заходи,  але
відчував незначні труднощі у процесі підготовки до них та
аналізі  досягнутих  результатів;  правильно  оформлював  та
розробляв  навчально-методичні  та  дидактичні  матеріали,
користуючись  незначною  сторонньою  допомогою  з  боку
керівника  практики;  дотримувався  правил  внутрішнього
розпорядку

59-74

Здобувач  виконав  індивідуальний  план,  користуючись
постійною допомогою; має задовільні теоретичні знання, що
продемонстрував  під  час  проведення  навчальних  занять;
виконував  заплановані  заходи,  але  відчував  труднощі  у
процесі підготовки до них та аналізі досягнутих результатів,
що  потребувало  постійного  контролю  та  корекції  з  боку
керівника практики;  оформлював та розробляв навчально-
методичні  та  дидактичні  матеріали,  допускаючи помилки;
не дотримувався правил внутрішнього розпорядку

45-58

Здобувач  не  виконав  індивідуальний  план  проходження
практики; має задовільні теоретичні знання, але не зміг їх
продемонструвати під час проведення навчальних занять; не
набув вмінь розробляти необхідні  навчально-методичні  та
дидактичні матеріали для забезпечення освітнього процесу
навіть  за  умови  сторонньої  допомоги  та  підтримки;  не
дотримувався правил внутрішнього розпорядку

0-44

Критерії оцінювання оформлення звітної документації про проходження науково-викладацької

практики

Критерії оцінювання Кількість
балів



Систематичне та правильне заповнення щоденника практики,
охайність у роботі з документами
Оформлення  звітної  документації  у  відповідності  до
встановлених вимог
Своєчасна  підготовка  звіту  про  проходження  науково-
викладацької практики

9-10

Систематичне та правильне заповнення щоденника практики,
охайність  у  роботі  з  документами,  але  присутні  незначні
помилки у оформленні документації
Своєчасна  підготовка  звіту  про  проходження  науково-
викладацької практики

6-8

Неврахування практикантом методичних рекомендацій щодо
оформлення  та  ведення  звітної  документації  проходження
практики
Неохайне та несистематичне заповнення щоденник практики,
допущені помилки
Несвоєчасна  підготовка  звіту  про  проходження  науково-
викладацької практики

3-5

Наявність тільки характеристики керівника від бази практики
про проходження практики
Відсутність  документів,  що  підтверджують  проходження
практики здобувачем

1-2

Критерії оцінювання захисту матеріалів науково-викладацької практики

Критерії оцінювання Кількість
балів

Здобувач  демонструє  всебічні,  глибокі  знання  нормативної
бази
Вільно відповідає на всі питання, що пов’язані з підготовкою
навчально-методичних та дидактичних матеріалів, методики і
форм проведення різних видів навчальних занять
Допускає 1-2 незначні помилки, які сам виправляє

4-5

Здобувач демонструє досить повні знання нормативної бази
Не  здатний  відповісти  на  поставлені  запитання  на  рівні
репродуктивного відтворення
Допускає  3-4  помилки  під  час  відповіді  на  запитання,  що
пов’язані  з  підготовкою  навчально-методичних  та
дидактичних матеріалів, методики і форм проведення різних
видів навчальних занять
Відповіді дає неповні навіть у разі допомоги

2-3

Здобувач під час відповіді не демонструє знань нормативної
бази або більшої частини вимог, що пов’язані з підготовкою
навчально-методичних та дидактичних матеріалів, методики і 1



форм проведення різних видів навчальних занять
Під час відповіді не виправляє суттєві помилки
Незрозуміла побудова відповіді на поставлені запитання

Методи контролю

Підсумковий  контроль  здійснюється  після  завершення  проходження
науково-викладацької практики шляхом оцінювання цілісної систематичної
діяльності  практиканта  протягом  періоду  практики  у  формі  заліку
(підсумкова конференція). Захист матеріалів науково-викладацької практики
оцінюється за 100-бальною шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок
за національною шкалою та за шкалою ECTS.

Шкала відповідності оцінок

Оцінка Кількість балів
зараховано 100-90
зараховано 82-89
зараховано 75-81
зараховано 69-74
зараховано 60-68

не зараховано з можливістю повторного
проходження науково-викладацької практики

35-59

не зараховано з обов’язковим повторним
вивченням навчальних дисциплін за фахом

(спеціальність 081 Право)

0-34

8. Методичне забезпечення

Робоча  програма  науково-викладацької  практики  для  здобувачів
третього  (освітньо-наукового)  рівня  вищої  освіти,  методичні  рекомендації
щодо проходження науково-викладацької практики для здобувачів третього
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Рекомендовані джерела

Базові

1. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень: підручник. Київ: АБУ,
2002.- 480с.

2. Вітвицька  С.  С.  Основи  педагогіки  вищої  школи:  підручник  за
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ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________

Завідувач кафедри______________

«__»________________202__р.

Індивідуальний план

проходження науково-викладацької практики

здобувачем ступеня доктора філософії

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди

у період з «__»________________202_р. по «__»________________202_р.

№
з/п

Дата Заплановані
заходи

Термін
виконання

Відмітка
про

виконання

Підпис 

Підпис здобувача           ______________________

Підпис керівника практики    ______________________



Додаток 3

Зразок оформлення відгуку-характеристики

Відгук-характеристика

ПІП

здобувача ступеня доктора філософії третього року навчання, який проходив
науково-викладацьку практику в ХНПУ імені Г.С. Сковороди

з «___»___________202_р. по «__»______________202_р.

У характеристиці доцільно зазначити мету проходження здобувачем нуково-
викладацької  практики,  підкреслити  особливості  її  проходження  в  умовах
карантинних  обмежень.  Необхідно  зазначити  про  обсяг  і  зміст  виконаної
роботи,  оцінити  рівень,  якість,  самостійність,  оригінальність  виконаних
завдань, засвідчити ставлення (активно позитивне, пасивне, негативне тощо)
здобувача  практики  в  цілому,  звернути  увагу  на  наявність  додаткового
обсягу  роботи,  що  здобувач  самостійно  виконав  у  період  проходження
практики. За результатами практики виставляється оцінка.

 

Дата                                                                підпис_____________________

                                                                                            (керівник практики)



Додаток 4

Зразок оформлення щоденника проходження практики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Щоденник

проходження науково-викладацької практики

здобувачем ступеня доктора філософії

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди

у період з «__»________________202_р. по «__»________________202_р.

№
з/п

Дата Вид виконаної роботи Відмітка про
виконання

Підпис здобувача           ______________________

Підпис керівника практики    ______________________



Додаток 5

Зразок та схема оформлення звіту про проходження практики

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Звіт

про проходження науково-викладацької практики

здобувачем ступеня доктора філософії

Харківського національного педагогічного університету 

імені Г.С. Сковороди

у період з «__»________________202_р. по «__»________________202_р.

Зміст звіту:

1. Інформація про базу практики (заклад вищої освіти)

2. Очікування від практики

3. Зміст роботи під час проходження практики

4. Опис особливостей проходження практики в період карантинних 
обмежень

5. Труднощі, які виникли під час проходження практики

6. Загальні висновки

7. Побажання та рекомендації щодо покращення організації та змісту 
практики

Підпис здобувача           ______________________


