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' L. Загальнi riоложення
Положення про науково-педагогiчну практику здобувачiв вищоi освiти

cTyIIeHrI доктора фiлософii (аспiрантiв) Науково-дослiдного iнституту
iнтелекryальноi власностi НАПрН УкраiЪи (даrri - Положення) розроблено
згiдно з Законами Украiни <<Про вищу ocBiTy>> вiд 01 .07.20|4 J\b 1556-VII,,
<Про ocBiTy> вiд 05.09.2017 J\b 2145-VПI, Порядком пiдготовки здобувачiв
вищоi освiти ступеня доктора фiлософii та доктора наук у вищих наВч€tльНИХ

закJIадах (наукових установах), затвердженого Постановою КабiнеТУ
MiHicTpiB Украiни Jф 261 вiд 2З.03.20|6 р., ПоложеннrIм про аспiрантуру
Науково-дослiдного iнстиryry iнтелекryальноТ власностi НацiональнОi
академii lrравових наук Украiни, затвердженого Вченою радою НДI
iнтелектуальноi власностi НАПрН Украiни Jф 7 вiд 3|.07.20t1 р.

1.1. Науково-педагогiчна практика в системi вищоТ освiти на третъоМУ
(ocBiTHbo_HayKoBoMy) piBHi ,е однiею з обов'язкових складових ocBiTHbo-,
науковоi програми (далi -ОЕШ) аспiрантури, що забезпечуе набуття

унiверса_llьних навичок дослiдника та являе собою вид практичноТ дiяльностi
здобувачiв вищоТ освiти ступенrI доктора фiлософiТ щодо здiйснення
Еавч€lJIьно-виховного процесу у вищiй школi, вкJIючаючи викJIаданнrI

спецiальних дисциплiн, органiзацiю навчальноi дiяльностi студентiв, наУкоВО-

методичну роботу.
I.2. Положення визначае

проведенбI Еауково-гrедагогiчноТ
мету, завдання, органiзацiйнi форми

практики, права й обов'язки здобувачiв
вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ та керiвникiв практики.

1.3. Органiзатором науково-педагогiчноi lтрактики здобувача вищоТ

освiти ступеня доктора фiлософii с вiдповiдальний за ведення аспiрантУРИ
Iнституту.

1.4. Баэою для проходження науковQ-педагогiчноi практики е кафедра

iнтелекryаrrьноi власностi та iнформацiйного права IнститУтУ ГIРаВа

КиiЪського нацiонzlльного унiверситеry iMeHi Тараса ТТТевченка) на базi ЯКОТ

функцiонуе спiльний з Iнститутом Науково-освiтнiй центр з iнтелектУаЛЬНОI .,

власностi.
1.5. Змiни до цього ПоложеннrI вносяться на пiдставi рiшення Вченоi

ради Iнституту.

2. Мета i завдання науково-педагогiчноi практики
2.I. Метою науково-педагогiчноi практики здобувачiв вищоi освiти

cTyпeHlI доктора фiлософii е формування компетентностей, пов'язаних iз
набуттям yMiHb та навичок використання теоретичних знанЬ У ГаЛУЗi

педагогiки i психологii вищоi юридичноi школи в навч€LlIьному процесi.

2.2. У процесi проходження науково-педагогiчноТ практики аспiРаНТИ_
Тl'r'

повинн1 опанувати:
- органiзацiю освiтнього процесу у вищому навч€tльному закладi;

- структуру та змiст викJIадацькоi дiяльностi;



- методику пiдготовки i проведення занять, органiзацiю самостiйноi та
iндивiдуальноi роботи студентiв;

_ основи навчЕLпьно-методичноi дiяльностi у вищих навч€tльних
закJIадах;

- психологiчнi навиIIки коrчгуrriкативноi взаемодii в освiтянському
середовищi.

2.3. Пiд час науково-педагогiчноi практики здобувачi вищоi освiти
ступеня доктора фiлософii повиннi оволодiти такими компетентностями:

- структурувати *та гrýихологiчно грамотно перетворювати HayKoBi .

знання в навч€шьний матерiал;
- систематизувати навччulьнi та виховнi задачi;
- використовувати методи та засоби iнтерактивного навчанIuI, складати

ситуацiйнi задачi, TecToBi завданнrI;
- застосовувати HoBiTHi ocBiTHi технологii проведенЕя навч€lJIьних занять

та контролю знань здобувачiв вищоi освiти;
- розробляти робочу програму фаховоi навчzIlIьноi дисциплiни;
-визначати cTpyKTypHi елементи лекцiйного, семiнарського,

практиЕIного занrIття вiдповiдно до встановленоi мети;
_ розробляти методичнi матерiали для Bcix видiв навч€Lпьноi роботи;
- оформляти документацiю щодо планування та визначення результатiв

Науково-педагогiчна практика здобувачiв вищоi освiти стугIенrI доктора
фiлософii передбачае TaKi види дiяльностi:

З.1. Знайомство з органiзацiею навч€uIъно-виховного процесу у вищiй
школi.

З.2. ВивченIuI досвiду викJIадання провiдних викJIадачiв закладу вищоТ

освiти пiд час вiдвiдування аудиторних занrIть iз навчальних дисциплiн.
3.З. Розробку плану та змiсry навч€lльних занятъ, методи!Iну роботу з

обраноi дисциплiни.
3.4. Самостiйне tIроведеннrI навч€lJIьних занять з обраноi дисциплiни

(ceMiHapiв, практиIIних занять).
3.5. Участь у перевiрцi та оцiнюваннi рiзних видiв робiт студентiв.
3.6. Iндивiдуалъну роботу зi сryденruу":

4. Органiзацiйнi основи науково-педагогiчноТ практики
4.I. Загалъне керiвництво науково-педагогiчною практикою та

методичне консультування здiйснюе науковий керiвник здобувача вищоТ

освiти ступеня доктора фiлософii або куратор практики.
4.2. Затальний обсяг педагогiчноi практики складае 8 кредитiв еКТС у

третьому та четвертому ceMecTpi Еавчання, у тому числi:
4.2.t Сiмдесят вiдсоткiв науково-педагогiчноi практики скJIадае

навч€lльно-методична робота (пiдготовка до занятъ, методична робОта,

tr"



вiдвiдування та аналiз занять, проведеннrI консультацiй);
4.2.2. Тридцятъ вiдсоткiв загЕLльного часу науково--педагогiчноi

практики вiдводиться Еа аудиторне навантаження (цроведення практичних
занять).

4.З. Термiни проходження практики та ii змiст визначаються в журналi
проходження науково-педагогiчнот практики здобувача вищоi освiти ступеня

доктора фiлософii, який затверджуеться науковим керiвником абО КУРаТОРОМ

практики.

5. Звiтна документацiя
5.1. За пiдсумками проходженIuI науково-педагогiчноi практики

здобувач вищоi освiти стуIIеня доктора фiлософii подае вiдповiДалЬнОМУ За

ведення аспiрантури:
1) Журнал практики (Щодаток 1);

2) Звiт про проходження науково-.по.щогогiчноi практики, пiдпиСаНИЙ

здобувачем вищоi освiти ступенrI доктора фiлософii i погоджений з науковим

про проходженнrI практики
5.2. У випадках, коли здобувач вищоi освiти ступеня доктора фiлОСОфii

не з'являвся дJUI проходженнrI науково-педагогiчноi практики без поважних
причиЕ, був вiдсторонений вiд науково-педагогiчноi практики або РОбОТа
якого пiд час науково-педагогiчноi практики визнана незадовiльною,
вiдповiда_гtьний за ведення аспiранryри або науковий керiвник аспiРаНТа

робить подання на iм'я заступника директора з науковоi роботи Про ПОВТоРНе

проходженнrI науково-педагогiчноi практики або вiдрахування аспiранта з

аспiрантури за невиконанЕя iндивiдуа_пьного навч€tlrьного плану.
5.3. Зазначена документацiя зберiгаеться в особовiй справi здобУваЧа

вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ.
_ 5.4. Критерii оц[нювалнrI за результатами проходженшI rrедагогlчно1

IТрактики - ((зараховано), (не зараховано).
5.5. Зазначена документацiя зберiгаеться в особовiй справi здобувача'"

вищоi освiти ступенrI доктора фiлософii.

6. Права та обов'язки здобувача вищоТ освiти ступеня
доктора фiлософii пiд час проходження науково-педагогiчноТ

практики
6.1. Здобувач вищоi освiти ступеня доктора фiлософii мае право з ycix

питань, якi виникають пiд час проходженнrI практики, звертатись до
наукового керiвника (куратора практики), вiдповiдального за ведення

аспiрантури, директора Iнстиryту та iH. вносити пропозицii щодо

удоскон€tлення органiзацii науково-педагогiчноi практики.

6.2. Зцобувач 1ищоi" освiти ступý)н{ доктора фiлософii пiд час

1 У вrтrадку, якщо аспiраrп проходить науково-педагогiчну практIдry не пiд керiвництвом'наукового керiвника.



проходження rтрактики мае право на вiдвiдування занятъ провiдних фахiвцiв
вищого навtа-пьного 

-заклdду або наукЬвоi устайови (зu попередньоЮ

домовленiстю) з метою вивченшI методики викJIадання, знайомства з

передовим педагогiчним досвiдом.
6.З. Здобувач вищоi освiти ступеня

пiдпорядковуеться правилам внутрiшнього

розпорядженням адмiнiстрацiТ закладу вищоi освiти
якому аспiрант проходить науково-педагогiчну

доктора
трудового
або науковоi
практику, TZ

фiлософii
розпорядку
установи, в

керiвника
практики. У разi невиконаЕня вiдповiдцих вимог здобувач вищоi освiти
ступеня доктора фiлософii може бути вiдсторонений вiд проходженнrI
науково-педагогiчноi практики.

6.4. Здобувач вищоi освiти ступеня доктора фiлософii, вiдсторонений
вiд науково-педагогiчноi практики або робота якого пiд час науково-
педагогiчноi практики визнана незадовiльною, вважаеться таким, що не
виконав iндивiдуальний навчuulьний план. --

6.5. Звiтну документацiю щодо проходження науково-педагогiчноi
практики здобувач вищоi освiти ступеня доктора фiлософii повинен надати
вiдповiдальному за ведення аспiрантури.

7. Права та обов'язки керiвника (куратора) науково-педагогiчноi
практики

7.|. Загальне керiвництво та контроль за проходженнrIм науково-
педагогiчноi гrрактики здобувачем вищоi освiти ступеня доктора фiлософii
покладаеться на завiдувача кафедри/керiвника наукового вiддiлу, на базi якоТ

аспiрант проходить науково-педагогiчну практику.
7.2. Безгlосередне керiвництво та контроль за виконаннrIм

iндивiдуального плану проходження науково-педагогiчноТ rrрактики

* здобувача в,ищоi осв[ти ступешI доктора фiлософiТ здiйснюеться його
науковим керiвником (куратором практики), який:

7.2.|. забезпечуе чiтку органiзацiю, планування та облiк результатiв
науково-педагогiчноi практики ;

7 .2.2. погоджуе iндивiдуальний план проходженIш науково-педагогiчноt
практики;

7.2.З. добирас тематику занять та навч€tlrьнi групи дjul проведеннrI
науково-педагогiчноi практики;

7.2.4. надае методичну допомоry в плануваннi та органiзацiТ навчальноi
взаемодii;

7.2.5. контролюе роботу здобувача вищоI освiти ступеня доктора

фiлософii, вiдвiдування занять та iншi види його роботи зi студентами, вжиВае

заходи щодо лiквiдацii недолiкiв в органiзацiТ педагогiчноi практики;
7.2.6. погоджуе звiт здобувача вищоi освiти ступеня доктора фiлософiТ

' про проходжёння наукdво-пdдагогiчноi праftтйки.



Щодаток 1

нАуково-дослIдниЙ Iнститут IнтЕлвктуАльноi влАсностI
нАцIонАльноi,лкадшмIi прАвових нАук укрАiни

}ItурнАл прАктики

Н ач ко в о -п е d uzо еiчн а пр акmuкu

з( )) 20_року по ( ) 20_;loKy

аспlранта.
(прiзвипр, iм'я, гrо батьковi) 

,.

ПравоГалузь знанъ а8
(шифр)

Спецiалънiсть 0Ш
(шифр)

(назва гатryзi знань)

Право
(назва спецiальностi)

Право
OcBiTHbo-HayкoBa
програма

з{*1

' Кепiвник пDактики
(вчене званIuI, науковий сryпirrь) (прiзвшце, iнiцiали)

(назва програми)

Освiтнiй piBeHb III (освiтньо-науковий) piBeHb вищоi освiти

PiK навчання IY
f-



Навчально-методична

Назва IIавччtльноi дисциплiни,
тема заняття

Факультет,
курс, |рупа,

для якоi
проводилось

занrIття

Вiдмiтка
про

виконання
та

оцiнювання

Пiдпис
керiвника
практики

Вид
навчальноi

роботи

Iншi види п

Аспiрант
(прiзвище, iпiчtш)

(

Керiвник практики
(прiзвище, iнiчiши)

20_;loKy

Дата

+1 ýt

(пiдшс)



Щодаток 2

нАуково_дослIдниЙ Iнститут IнтЕлЕктуАльноi влАсностI
_ нАцIQнАльноi АкддЕмIi прАвових нАук )rкрАiни

звIт
про проходження науково-педагогiчноi практики

аспiрантом
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

IY року навчання

за спецiальнiстю 08l_
(шфр)

Прав9
(нша спецiшностi)

Право
OcBiTHbo-HayкoBa
програма

(ншва програми)

у перiод з ((_> 20-року по ( > 20_;loKy

у КиТвському нацiональному унiверситетi iMeHi Тараса IIIевченка

на кафедрi
(назва профiльноТ кафедри)_

факультету/
iнституту

(назва факультеry/iнституту)

Керiвник
практики

(вчене званIuI, науковий сryпirъ) (прiзвлше, iнiцiали) (пiдгис)



За перiод проходження науково-педагогiчноi практики мною було
виконано TaI{i види робiт:

1) провеDенi maKi вuDu навчальнuж заняmь

2) провеDенi iHtui Bud1.1пракmuкu

Аспiрант
(прiзвr.ще, iнiцiали) (пiдпис)

Висновок керiвника практики про проходження практики:

Jф Вид виконаноi роботи

Вiдмiтка про
виконання та
оцiнювання

Пiдпис
керiвника
практики

]ф Вид виконаноi роботи

Вiдмiтка про
виконання та
оцiнювання

Пiдпис
керiвника
практики

rr -,

Керiвник практики
(прiзвище, iнiцiали)

()
(пiдпис)

20;lоку



Висновок кафедри:

ti

Протокол J\Ъ _ вiд << >>

Завiдувач кафедри

20_р.

(прiзвшце, iнiцiали)

Висновок KoMiciT iз захисry практики:

(пiдпис)

Kio"*i.r" балiв 
* 7

Оцiнка за нацiонiulьною шкztJIою

Дата проведення захисту практики (( )> 20_э.

Члени
KoMicii:

(прiзвище, iнiцiали) (пiдпис)

(прiзвиlце, iнiцiали) (пiдгпrс)

(прiзвище, iнiцiали) (пiдш,rс)


