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l. зАгАльнI положЕння

1,1 Мiсце фаховоi науково-педагогiчноI практики в'системi пiдготовки здобувачiв
вищOТ освiти сryпеня доктора фiлософii

Фахов:t наукоl}о-педаго.iчпа прitк'LIка (далi - практика)
пiдготовки здобувачiв вищоi освiти стуllе}Iя доктора фiлософii
ви к_-]адацькоi дiя.rьнос гi.

1.2. N[ета проходження ф аховоТ н al,KoB о-педагогi.лноi практлlки
Мета практикI{ - набуття аспiраltтами професiйно-орiентованих i]авI,Iчок та досвiдунавчальноi, методичноi дiяльностi, необхiдних для tsикладання у заклrцах вищоi освiти

дисциплiН за спецjальнiстю Енергетичне машинобудування.

1.3. Завдаrrня lIроходження ф аховоi науково-педагогiч rrоi пр актиrtи
Завданi.tя практики ] IолrIгак)ть в:

- оволодiннi аспiрантамrt суLIасни,\Iи технологiями, N{етодаNiи та
викладання дисцил-rtiн у га;t_\,зi 1.1 кЕлектрична iнлtенерiя>:

- вихованrri у аспiран,гiв ,гвор,lого пiдхоД}' до навLIaLцьно-метс)диLIноТ роботи. HayKoBoi
дiяльностi, формуваннi потреби Y саN,Iовдосконаленнi, пiдвишеннi cBoei ква-пiфiкацii;

- приrцеп,шеннi аспiрантам професiйних якостей майбутнього ]]икладача: вмiнняготувати леttцiйний lrатерiап з викOрис1.1нtlя},1 сучасних iнновацiйних lцосягнень в науцi iтехнiцi: ,IiTKo, дост},пIlо. ,rоt,iчItо та пос,riдовllо викладати шtатерiал дrlсципrriни; встановлювати
психо.liогiчниi,i контакт та Iiер\,ва,Iи увагою ауллrторii , f.Oщо;

- набуттi ,здатносr i до критичноГо оцiнювання проведення лекцiй та iHmttx видiв
аУДИТОРНИХ ЗаНЯТЬ, фСlРПlУЛЮВаННЯ Висновкiв цодо органiзацii власнот виIiладацькоi дiяльностi.

1,4, Вiдомостi про базу проход}кення фаховоТ науково-педагогiчно'i практикrr
Базою для lIровеJIенFIя практиItи аспiрантiв е кафедрсr авiацiйних двигунiвАерокосп,riLI}{ого фак1,:tьтетл НацiональFIоl,о авiацiйного 1,rtiверсиr.r1

1.5. Резуль,tilтIl пр оходиiення ф axcr воТ науково-педагогiчноТ пра tc гикlt
По завершеннк) проходжеI{ня практики аспiрант повLiнен Набl,тиlакi Kt1.1.t.пetll.eltttltlocllli;- здатнiсть здiйснюrtати науково-педагогiчну дiяльлtiсть У вишiй ocBiTi та застосовyвати

iнновацiйнi ocBiTHi техлtо"цогii вищоi школи;
За р езуlt bll1cl.ma],l Ll, пр(I lil11 ltl;Lt асгtiрант. повинен :

- (DaxtlBo здitf снювtr.ги науково-tlедагогiчн1' дiяльtriсть 1, вищiй ocBiTi та
застосов\,ват}{ сучаснi освi.rнi технсlлогit витцоi IпколtI.

2. оргА 1-IIзАцlя тА кЕрIвI-rицтво
Флхов о Io н Аук ов о _ttЕдАгогl чноIо tIPAK.r, ико ю

2.1. Органiзацiйнi питання

Загальне керiвгtицтво практи](ою та методичне забезпе.tенлlя здiйснIоють випусковiКафеДРИ FIAY, ЯКi ЗаТВеРД)i}'К)ТЬ ЗВiт практики. органiзовують lJ захлrст та обгсlворення
резl,льтатiв, Безпосереднс tiерiвництво ПедаrгtlгiLIною практикоlо ко)itного аспiранта зцiйснюсйого науковиl,i KepiBltl,ttt. }'разi tleMoxt.]]IllJocli виконання tIиI{ функпiйr керiвника. керiвництвопрактикою аспiрантсt з]tiйснrос завiдувач BLrп),cкoBoi кафедри.

2.2. (Jбов'язкrl ltерiвника практикII

методиками
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Керiвник педагогiчllсli практикrт:
проводитЬ iHcTpl,KTalt З Oxopoнll працi. Lцо вк_тют.Iас в себе TexHiKy безпеки,

протипожеltну безгtеtt1. вl.tробнllчу санiтарiю ra офсlрпrлюс }к)rрна-ц ресстрашii iнструктажу з
охорони працi пiд особистиr"t пi,цпис аспiранr.iв;

* здiйснюе постiйний контроль за виконанням
допомOгу у iT прохо:rltеннi:

програN{и практики. надас аспiранту

* надас аспiрантапл N4етодичну допомогу в пiдготовцi навчальних та методичних
матерiалiв длrI проведсIIня занять;

- ОЦiНЮе НаВЧа,tЬНi 'Iа1\.1еТОДичнi розрoбки аспiранта для провеленFIя аудиторних занять;
- ЗДiЙТСГtЮе аНа-liЗ ЗП,iiСТУ ПроВедени.х аспiрантом заFIять. результати якого обговорюс з

практикантом) у разi необхiдносr,i надае рекоl\,lендацii rцодо усунення недолiкiв ix проведення;
- оцiнюс Резу_rlьта:ги проходженl]я лрактики з вiдповiдним записоN,{ у звiтi про i1

проходження.

2.3. Обов'язки ttспiран.гiв
Аспiрант зобов'язанttй :

- до початку-пракгики ознайоNlитися з уN{овами проход)tення практики. визнаLtениN{и
По,lоженНяN{ прО лроведеtlНя практиКи здобl,вачаN,Iи виlllоi освiти ary.r.no доктора фiлософi1,програмою практи}.и,t lL BKli,;iBKl-tпtlt кеlэiвниttа;

- У повномv обсязi вIIкон\,вати завдання, передба.lенi програN{оIо практики.
дотриN{уватрiся реком еrtдацi li кер iвника пр актик и ;

- нести вiдповiдальнiсть за виконання покладених гIрограмою прак,l tlки завдань;
- свосчасно офорпrити звiтн) докt,пtентацiю та захиститI.I звiт про проходження

практики на засiданнi кафедри.

3. ЗМIСТ IIРОГРАМИ ПРАКТИКИ
3.1. Структура практики

лъ

зlп
[Jид лiяльностi Кiлькiсть годиFl

1 В iдвiдчван Hll леttrliй, сс пr i наllс ьких, п |)дIt,|,и ttH их]
лабораторлlих занrlть l,а I(оFiсультацiй. що llроводять
гlровiднi виклада 

:] 
I вдц) g_Loчоi кфедри.

40

Вiдвiдування на\ ltових чстанов l00
2 Вiдвiдуванr.'я зilня гь. яrti ПРОВ(}дят|, ltclli1llrtlIli-пpaK,l 

"nan,-, 
n. ,

пода,ц ьш им обговсlрен н яl\,t та п ис ьмов и N,I реце 1-1зуван ня ]\t

2

J [[ав.tально-метолична робота, пов'язана a п;д.оr*по' до
самостiйного виltонанIlя I{авчапьного Flавilнтаlження, в ToN,ly
ч ислi:

з8

3.1 п IдготовIiа iioHc псктч лекцi й з L{авLI:Iл ьноТ дисци плiни; 4

J.Z постановка] HoBoi лабораторноi' роботи;--_--.-..
розроOка нових завдань для практичних та
лабораторнцд;4rц]ц

в

J,J 4

з.4 складання i\4етодиttI,1их вказiвок до семiнарських.
гrракти ч н и х, зqQ p!q] рЕих занять;

16

з.5 створенlJя л,tr,льтл.tпtедiйноi' гtllезентацii .rеrtцiй
навча,пьноl' дисt (иплiн ll тоIцо.

4
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4. 2

всього 180

3.2. Iндивiдl.алl,нi з:lвдання

1). Пiдготувати конспект лt-кцii.

2). Створити N,IYльтимедiйну презентацiю -lrекцii

З) Пiдготl,ва,ги методичнi рекомендацiТ лля
практичного/лабораторного заняття

4) Розробити r-ccToBi за]}даt]нrl / практицнi задачi,

проведення семiнарського l

5), Розробити нову rабораторну роботу / ceMiHapcbкe заняття з навчаJIьноt дисциплiни.
6) Вiдвiдати лекцii науково-педагогiчних працiвникiв кафедри авiацiЙних двигунiв.
7) Вiдвiдати заt-lяття. яiti лроводяться аспiрiнтами-лрактикантами кафедри авiацiйних

двигунiв.
8) ПровесТи практиLILIi / cebTiHapcbKi / лабораторнi заняття з ItaBrlaлbцoi длIсцип.,tiни.
9) Пiдготчвати 1,а провести залiковr, ,теttцiю a ,ru"ur,,,ronoT дисциплiни.

3.3. Спlrсок рекOмендоtsilнIIх д,керел
1) Теслюк в. м. осrlови педагогiчноi лiайстерностi вик_падаL{а вищоi шко,ци: пiДручник. -Киiв: Лiра-К, 2017. - j40 с.
2) АндрУщенко В. П.. Бех l.{.. Во-тоlдук I.C., Глузман о.В., Гузiй Н.R. llедагогiка вищотшколи: пiдручник/ lv{OH; ItpeMeHb в.г., Андрущенко в.п.. Л,чiовиii ]J.1., ред. - Киiв:

Педагогiчна дуN,Iка. 2009. - 256 с.

1. звIт tlро tlроход}кЕIIня
Флхо воi н дуково-IrЕдАгогILIноi прдttтиltи

4.1. Iпфорпrацiя про порядок пiдведення пiдсумlсiв
пiсля завершеFIIIя пpakTrrkrT аспiрант: готус звiт про ii проходritення" керiвник лрактики -рецензiю. яка мiстить якiсну оцiнку рiвня виконання аспiран,гом програми практики, його

досягнень у методllцi виttлltдання. l,MiHb сапtостiйно анапiзувати органiiачiю аl,д"iорrrоi роботи.гот\,ватИ навчальнi та N,Iет()дИчнi матерiа-пи. реltоN,IендаЦii rц9дО мо)itливоСтi iх викЪр"arurrrп 1,навчалLно-N{етод}lчнi ii робоr.i lсафедри.
Звiт подасться на кафелру авiацiйних двигунiв для обговоренFlя .r-a лрийня-rrя рiшенняпро пiдсумtсову рейтиFlгов', оцiнку проход)iенirя аспiран.r,ом практики.
4.2. Форма звiтлrостi
Iндивiдуаuьниl:t звi,г аспiранта про проходження практики готусться за формою.визначеною ПолоrкенIlяN,l про проведення практики здобува,rами вишtоi освiти с1упеня l(ок'ора

фiлосоtРii'. Звiт аспiрrrIта rtic ги гь:
- робочий план прохолжеFIFIя практ]4I(и;
- tцодеЕник. щс) фiксчс Bci форпrи роботrт пiд час Ilрак,гики;
- конспекТ лекrlir. проLIитаноi практикантоNl;
- N,IетодичНi р озробrtИ практичних (сеп,riнарських) з аI]ять ;

- рецензii IIа заняттrl iнших аспiрантiв-практикантiв, яtti вiдвiдав практикант;
- РеUеНЗiЮ ttclli gццц" прilli tиl(и.
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- рекоL,Iендацii ш Iодсl вдосконfuтення rIроцесу проведення Iiрttктики.

4.3 Оцiнка рез\,льтilтiв проходження фаховоI науково-педагогiчноi практики
результати проход)кення практики аспiрантом оцiнtоються за рейтинговою системою

оцiнювання (РСО), tцо вирахов},с ), балах з наступним переведення\.{ оцiлtки за багатобальною
шка-цоIо в оцiнки за наr(iсltlальt{оЮ шкzlцою Ttl шкалоIо ECTS (табл. 1). Оuir-rки за}Iосяться в
щоденник практики ttcpiBHllttou практики.

Аспiранти. робота яtttIх на практиlli визнана ,IK FIезадовiльн;r. зобов'язанi за рiшrеннямвченоi ради iнститу.ту, пройт.и практику пов.Iорl{о без вiдрrrв)' вiД занять :за в,Iасний ttошт.

]'аблиця 1

l]iдповiднiсть рейтинговоi оцiнки в балах
оцiнцi за нацiоналLною шкалоIо та шкалою ECTS

оцiнка
в балах

Оцiнка за
нацiональною

шкалою

оцiнка за шкалою ECTS
Оцiнка поясненlrя

90 - 100

82-89

75_81

67 -74

,r- *

Вiдпriнrlо

Щобре

А
Вiдпriнно

(вiд,лriнне виконання лише з незначною кiльItiстю
помилок)

в
Д_уже добре

(виrце середнього рiвня лиlше з кiльttолца
поr,lилttаrtи)

с
fобре

(в зага-rьнопrу BipHe виконанIIя з tIевною
_ кi,цькiстю суттевих лоtttи,шок)

Задовiльно
D

Задовiльно
(непогано. але l незнаllною кi.llьr,iсгю

су,t-тсвих помtllлок)

Е Щостатrrьо
( в t t ко н ан ня заДовол ь н я с r't i н i п't a'lr ь tl t t п,l_ýрlц9Дд}ц-

Незадовiльно
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