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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про педагогічну практику здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії (далі – Положення) регламентує порядок і форми 

проходження педагогічної практики здобувачами денної та заочної форм 

навчання. Положення є важливою складовою нормативного забезпечення 

системи управління якістю освіти в Університеті, в рамках якої педагогічна 

практика передбачена як один із компонентів програми підготовки наукових 

кадрів вищої кваліфікації. 

1.2. Положення розроблено у відповідності до чинного законодавства 

України та внутрішніх нормативних документів, які регламентують 

діяльність Університету, а саме: Закону України «Про вищу освіту» № 1556-

VII від 01.07.2014 р.; Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. 

№ 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності закладів освіти»; Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.03.2016 р. № 261; Постанови Кабінету Міністрів України від 6 

березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження 

ступеня доктора філософії»; Наказу Міністерства освіти і науки України від 

06.11.2015 р. № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

29.11.2015 р. № 266, Постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2022 

р. № 44 «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії 

та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої 

освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії», 

Положень Університету «Про порядок підготовки фахівців ступенів доктора 

філософії та доктора наук в аспірантурі та докторантурі»; «Про академічну 

мобільність здобувачів вищої освіти у Львівському торговельно-

економічному університеті»; «Про навчання студентів та стажування  
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(наукове стажування) аспірантів, докторантів, науково-педагогічних 

працівників Львівського торговельно-економічного університету у провідних 

закладах вищої освіти та наукових установах за кордоном»; «Про 

дотримання принципів академічної доброчесності», а також Програми 

педагогічної практики здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового 

рівня (доктора філософії) Львівського торговельно-економічного 

університету. 
 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧА 

 

2.1. Метою педагогічної практики майбутніх докторів філософії є 

здобуття нових професійних компетентностей у науково-дослідній діяльності 

шляхом набуття, розширення знань, опанування нових вмінь і навичок у 

навчально-методичній роботі, опрацювання наукових та інформаційних 

джерел при підготовці навчальних занять, застосування сучасних методик 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін відповідного фахового 

спрямування, набуття здобувачем досвіду виконання додаткових завдань та 

обов’язків у межах обраної освітньо-наукової програми.  

2.2. Педагогічна практика здобувача передбачає вирішення таких 

завдань: 

 набуття досвіду формування змісту навчання з урахуванням його 

цільового спрямування, задоволення потреб в інноваціях, формування, 

закріплення лідерських якостей здобувача у командній роботі; 

 набуття педагогічного досвіду здобувачем, ознайомлення з сучасними 

досягненнями, тенденціями розвитку науки та практики; 

 розробка пропозицій щодо удосконалення навчально-виховного 

процесу, впровадження у практику навчання кращих інноваційних 

педагогічних та науково-практичних досягнень, котрі включають 

диференціацію, індивідуалізацію, дистанційні та інформаційно-

комунікативні технології навчання; 

 здобуття здобувачем професійних якостей майбутнього викладача: 

засвоєння новітніх методик з підготовки та проведення різних видів  
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занять (лекцій, семінарів-практикумів, семінарів-нарад, семінарів-тренінгів, 

тренінгів, вебінарів, практичних занять, засідань «круглих столів», 

організації самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти), 

виховання в здобувачів творчого підходу з критичним мислення та 

емоційним інтелектом до навчально-методичної роботи; 

 вміння готувати лекційний матеріал з використанням знань 

комплексного вивчення сучасних та актуальних наукових проблем галузі 

освіти, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, вітчизняного та 

зарубіжного досвіду, останніх напрацювань у сфері ІТ-технологій, чітко, 

доступно, логічно і послідовно викладати цей матеріал студентам.  

2.3. Під час педагогічної практики здобувачі повинні оволодіти 

наступними компетентностями викладача вищої школи: 

 готовність здійснювати науково-педагогічну діяльність, 

використовуючи психолого-педагогічні, предметні, фахові та методичні 

компетенції; 

 універсальні компетентності, зокрема, спроможність сформувати 

предметні знання та уміння, необхідні для забезпечення належного 

викладання системи наукових знань у відповідності до фахових потреб 

студентів, з якими працює викладач; здатність до критичного аналізу та 

оцінки результатів сучасних наукових досліджень, генерування нових ідей, 

готовністю послуговуватися сучасними методами та технологіями; здатністю 

планувати та розв’язувати завдання власного професійного та особистісного 

розвитку; спроможністю прийняття самостійних мотивованих рішень в 

нестандартних ситуаціях і готовністю брати на себе відповідальність за їх 

наслідки; здатністю орієнтуватися в інформаційних джерелах, працювати з 

бібліотечними фондами, критично ставитись до отриманої інформації; 

 загально-професійні компетентності: знання здобувачем філософії та  
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стратегії розвитку освіти, необхідні для формування його наукового 

світогляду, здатність до обґрунтованого вибору та ефективного використання 

сучасних освітніх технологій, розробки комплексного методичного 

забезпечення навчальних дисциплін з урахуванням провідного міжнародного 

досвіду; вміння швидко оцінювати рівень підготовленості студентів, 

здобувачів з метою зміни структури заняття; знання теорії для активації 

навчально-дослідницької діяльності студентів, здобувачів та утримання 

викладачем інтересу до своєї дисципліни; 

 здатність генерувати наукові ідеї з метою реалізації міркувань та 

гіпотез при розробці нових методів дослідження з урахуванням принципів 

академічної доброчесності; готовністю використовувати сучасні математичні 

моделі та статистичні методи, інформаційні технології і системи для аналізу 

існуючих тенденцій та прогнозування розвитку педагогічної науки; здатність 

планувати, здійснювати та оцінювати навчальний процес з урахуванням 

специфіки освітнього середовища; спроможністю проєктувати та здійснювати 

комплексні наукові педагогічні дослідження на основі цілісного системного 

наукового світогляду; 

 фахові компетентності: здатність педагогічно мислити, 

використовуючи в практичній площині аналітичні, прогностичні, проєктивні, 

рефлексивні, мобілізаційні, інформаційні, орієнтаційні, комунікативні, 

персептивні та розвивальні навички; володіти сукупністю вмінь і навичок 

педагогічної техніки та майстерності; здатність до моделювання інноваційного 

освітнього середовища та конструювання змісту, форм, методів та засобів 

навчання у закладах вищої освіти; спроможність організовувати діалогічне 

спілкування в освітньому процесі закладів вищої освіти задля реалізації 

студентоцентрованого підходу в навчанні; вміння орієнтуватися в теоретико-

методологічних основах вищої освіти; спроможність самостійно проєктувати, 

реалізовувати, оцінювати та коригувати  
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освітній процес у закладах вищої освіти; вміння представляти науковій 

спільноті експериментальні досягнення у вигляді наукових статей, доповідей, 

мультимедійних презентацій відповідно до прийнятих стандартів і форматів 

академічної спільноти; здатність виокремлювати актуальні проблеми 

розвитку сучасної системи освіти, навчання і розвитку студентів; володіння 

педагогічною майстерністю, педагогічною технікою, професійними 

вміннями, засобами особистісного, професійного самовираження, 

протистояння професійним деформаціям особистості; 

 науково-педагогічні компетентності: уміння здійснювати викладацьку, 

навчальну, науково-дослідну (володіння методологією теоретичних та 

експериментальних досліджень в галузі педагогіки, культурою наукового 

дослідження з використанням інформаційно-комунікаційних технологій; 

здатність адаптувати та узагальнювати результати наукових досліджень; 

вміння використовувати результати досліджень; володіти знанням 

закономірностей і тенденцій розвитку для удосконалення педагогічних 

систем), методичну, організаційну діяльність, виробляючи свій власний 

підхід до організації навчального процесу (лекції, семінарські, лабораторні, 

практичні заняття); здатність активізації прийомів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів та виховної роботи з ними. Вміння розширювати 

складові професійного саморозвитку, оперуючи своїми природними 

якостями: комунікабельністю, емпатією, рефлексією, креативністю, 

організаційними здібностями; освітньо набутими якостями: ерудованістю, 

толерантністю, активною позицією, цілеспрямованістю, оптимізмом; 

якостями професійної діяльності та життєвого досвіду: вимогливістю, 

справедливістю, професійною спрямованістю, педагогічною готовністю до 

саморозвитку.  
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3. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Базою для проходження педагогічної практики є кафедра 

Університету, за якою закріплений здобувач.  

3.2. Здобувач може проходити практику на інших однотипних кафедрах 

Університету і на аналогічних кафедрах (підрозділах) інших закладів вищої 

освіти України та за кордоном (відповідно до підписаної угоди). Побажання 

здобувача повинно бути обґрунтовано заявою на ім'я проректора з наукової 

роботи Університету (Додаток 1), до якої додається лист на бланку 

відповідного закладу вищої освіти зі згодою прийняття здобувача для 

проходження педагогічної практики (Додаток 2).  

3.3. Кількість годин на всі види робіт, які виконує здобувач у період 

педагогічної практики, складає 6 кредитів ЄКТС – 180 годин. Терміни 

проходження та розподіл годин педагогічної практики визначаються 

навчальним планом за відповідною освітньо-науковою програмою. 

Детальний перелік усіх етапів, процедур та документації для проходження 

практики здобувачем наведено у програмі педагогічної практики.  

3.4. Здобувачів, котрі проходять педагогічну практику, поділяють на 

дві групи:  

 здобувач-практикант – здобувач, який проходить практику як дублер 

провідних науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. Він 

атестується кафедрою на основі наданої обліково-звітної документації 

(додатки 3-8);  

– здобувач-асистент – здобувач, який працює асистентом відповідної 

кафедри, у т.ч. за сумісництвом. Здобувачу, котрий здійснює викладацьку 

діяльність за профілем дисертаційного дослідження, час його активної 

педагогічної діяльності зараховується як педагогічна практика на підставі 

його заяви, довідки відділу кадрів про те, що він працює асистентом, та 

довідки кафедри із зазначенням відпрацьованих ним дисциплін і годин 

(додатки 9,10).  
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3.5. Педагогічна практика здобувача включає:  

 відвідування лекційних, семінарських та практичних занять провідних 

науково-педагогічних працівників кафедри; проведення навчально-

методичної роботи (написання конспектів лекцій, навчальних посібників та 

інших навчально-методичних матеріалів);  

 проведення лекцій, семінарських та практичних занять;  

 розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів з 

дисциплін, що викладаються; 

 підготовку навчально-методичного забезпечення проведення 

контрольних робіт з дисциплін, що викладаються; 

 керівництво науково-дослідною та виховною роботою студентів; 

 захист практики, який здійснюється на засіданні кафедри. 

 

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧА ПІД ЧАС ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 

4.1. Здобувач, який проходить педагогічну практику, має право: 

 ознайомлюватися з документацією, навчально-методичними 

матеріалами кафедри; 

 звертатися за консультаціями до керівника педагогічної практики;  

 відвідувати заняття науково-педагогічних працівників кафедри з метою 

вивчення методики викладання дисциплін;  

 вносити пропозиції щодо вдосконалення організації та порядку 

проведення практики.  

4.2. Здобувач, який проходить педагогічну практику зобов’язаний:  

 вивчити нормативно-правові акти з питань вищої освіти, організації 

освітнього процесу та діяльності науково-педагогічних працівників 

Університету; 
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 сумлінно виконувати завдання педагогічної практики, визначені 

програмою практики; 

 виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу 

організованість, дисциплінованість, педагогічний такт; 

 результати проходження педагогічної практики належним чином 

реєструвати в обліково-звітній документації; 

 своєчасно захистити на кафедрі звіт про проходження педагогічної 

практики та подати його до відділу аспірантури і докторантури. 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ПЕДАГОГІЧНОЮ ПРАКТИКОЮ ЗДОБУВАЧА 

5.1. Загальне керівництво та контроль за проходженням педагогічної 

практики здобувача покладається на завідувача кафедри, за якою закріплений 

даний здобувач. Організаційний супровід проходження практики здобувачем 

здійснює призначений завідувачем кафедри керівник практики від кафедри з 

числа штатних працівників кафедри з науковим ступенем доктора філософії 

(кандидата наук) або доктора наук та вченим званням доцента або професора. 

5.2. Безпосереднє керівництво та контроль за виконанням плану 

практики здобувача здійснюється його науковим керівником, який:  

 забезпечує чітку організацію, планування та облік результатів 

педагогічної практики; 

 створює необхідні умови для виконання у повному обсязі 

індивідуального плану проходження педагогічної практики здобувачем; 

 добирає дисципліни, навчальні групи для проведення педагогічної 

практики; 

 надає методичну допомогу в плануванні та організації навчальної 

взаємодії; 

 контролює роботу здобувача-практиканта, відвідування занять та інші  
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види його роботи зі студентами, вживає заходи щодо усунення недоліків в 

організації практики; 

 оцінює результати проходження педагогічної практики. 

 

6. ОБЛІКОВА ТА ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ ЗДОБУВАЧА З 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

6.1. За підсумками проходження педагогічної практики здобувач 

представляє на засідання кафедри:  

 анотацію до звіту з педагогічної практики (додаток 3); 

 календарний план виконання індивідуального завдання педагогічної 

практики здобувача (додаток 4); 

 індивідуальне завдання на виконання педагогічної практики здобувача 

(додаток 5);  

 щоденник педагогічної практики здобувача (додаток 6);  

 звіт про проходження педагогічної практики здобувача, погоджений 

керівником практики від кафедри і науковим керівником здобувача (додаток 

7).  

6.2. Здобувачі, котрі за погодженням з науковим відділом проходять 

практику в іншому закладі вищої освіти, додатково до зазначених вище 

документів представляють розгорнуту характеристику з місця її проходження 

за підписом завідувача кафедри та проректора з наукової роботи.  

6.3. Звіт про проходження педагогічної практики здобувача та інші 

супровідні документи обговорюється і схвалюється на засіданні кафедри, до 

якої  прикріплений здобувач.  

6.4. До відділу аспірантури і докторантури подається: 

 звіт про проходження педагогічної практики здобувача (додаток 7); 

 витяг з протоколу засідання відповідної кафедри про затвердження 

звіту (додаток 8).  

6.5. Здобувач, котрий здійснює викладацьку діяльність за профілем 

дисертаційного дослідження, до відділу аспірантури і докторантури подає: 
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 заяву (додаток 9); 

 довідку відділу кадрів про те, що він працює асистентом;  

 довідку кафедри із зазначенням відпрацьованих ним дисциплін і годин 

(додаток 10).  

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Це Положення затверджується вченою радою Університету та 

набирає чинності з дати введення його в дію наказом ректора Університету. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються вченою 

радою Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
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Додаток 1  

 

 

Проректору з наукової роботи  

Львівського торговельно-економічного 

університету проф. ___________________  

здобувача _____ курсу заочної форми навчання 

освітньо-наукової програми __________________________  

 __ПІБ_____________  

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

У зв’язку з постійним проживання у м. ___________ прошу надати мені, 

як здобувачеві заочної форми навчання, можливість упродовж 20__/20__ 

навчального року пройти педагогічну практику на базі 

_________________________________________________________________. 

До заяви додаю:  

1. Лист з університету місця проходження практики зі згодою прийняття 

для проходження педагогічної практики здобувача наукового ступеня 

доктора філософії.  

 

 

 

 

 

Здобувач _________________                           _________________  
                          (Прізвище та ініціали)                                                                 (підпис)                       

 

 

«___» _______________ 20 ___ р. 
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Додаток 2  

 

 

Ректору  

Львівського торговельно-економічного 

університету проф. Куцику П.О. 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ-ПОГОДЖЕННЯ 

 

Адміністрація назва університету не заперечує проти проходження 

педагогічної практики здобувачем наукового ступеня доктора філософії 

заочної форми навчання Львівського торговельно-економічного університету  

________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

(освітньо-наукова програма ____________________________). 

Термін навчання з_____________до__________.  

Створення необхідних умов для виконання програми педагогічної 

практики здобувача гарантуємо.  

 

 

 

 

 

Ректор ___________________                                     ____________________  
                              (підпис)                                                                                (прізвище та ініціали)  

 

 

(Печатка закладу вищої освіти) 
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Додаток 3 

 

Педагогічна практика здобувача освітньо-наукового рівня 

 доктора філософії 

 

Анотація 

1. Педагогічна практика (практика) є частиною циклу професійної 

підготовки індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти 

третього освітньо-наукового рівня для здобуття універсальних 

компетентностей дослідника та навичок викладання у вищій школі за 

освітньо-науковою програмою  

2. Наказ ректора про скерування на практику №    від “____” __   20__ р.   

3. Загальний обсяг практики становить  6,0 кредитів (ЄКТС), 180 годин. 

Термін проведення практики з ХХ. ХХ.20__ р. по ХХ. ХХ.20__ р.   

4. Практику проходив  <ПІБ здобувача> здобувач 2-го року навчання на 

кафедрі                                   Львівського торговельно-економічного 

університету. 

5. Тема практики: Розробка методичних рекомендацій з проведення 

лекційних / практичних занять з навчальної дисципліни 

6.  Мета та завдання практики:  

7.  Результати  практики:  

 набуто навички  …  

 проведено лекційні / практичні заняття ….  

 виконано…  

 отримано досвід… 

8. Зміст звіту з практики:  (зазначити послідовність розділів звіту по 

практиці)   

9. Здобувачем надані наступні документи проходження практики:   

 Щоденник педагогічної практики.  

 Індивідуальне завдання.   

 Звіт на _____ сторінках, додатки до звіту на ______ сторінках.  

 Ілюстрований матеріал (презентація) на ______ сторінках 

(слайдах).  

 Відгук наукового керівника дисертації про проходження 

здобувачем педагогічної практики.  

10.  Атестація:  у формі диференційованого заліку  

      11. Ключові слова: ____________________ (не менше 3, не більше 5)     
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Додаток 4 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

             

Завідувач кафедри  _______________   
                  (підпис)  (прізвище та ініціали)  

  

“ХХ”                       20__ р.  

  

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН  

 виконання індивідуального завдання  

педагогічної практики   

з “ХХ”                       20__ р.  по  “ХХ”                      20__ р.     

здобувачем вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 

  <ПІБ здобувача> 

Освітньо-наукова програма   _______________________   

№ 

зп 

 

Назва етапів роботи та питань, які повинні 

бути розроблені відповідно до завдання 

Термін 

виконання, 

з ---  до --- 

Примітки 

керівника 

про 

виконання 

завдань 

1 2 3 4 

1 Прибуття здобувача на практику      

2 Проведення інструктажу з техніки безпеки  

та охорони праці 

  

3 Ознайомлення з місцем практики 

та надання чітких і конкретних  

рекомендацій здобувачеві про виконання 

програми практики 

  

4 Підготовка методичних рекомендацій до  

викладання  лекцій з навчальної 

дисципліни:  

№ ХХ Тема лекції  

№ ХХ Тема лекції 

  

5 Підготовка методичних рекомендацій до  

викладання  практичних занять з 

навчальної дисципліни:  

№ ХХ Тема заняття  

№ ХХ Тема заняття 
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1 2 3 4 

6 Підготовка методичних рекомендацій до  

виконання індивідуального завдання з 

навчальної дисципліни 

  

7 Проведення лекції № ХХ Тема лекції з 

навчальної дисципліни 

  

8 Проведення практичного заняття № ХХ 

Тема заняття з навчальної дисципліни 

  

9 Проведення лекції № ХХ Тема лекції з 

навчальної дисципліни 

  

10 Проведення практичного заняття № ХХ 

Тема заняття з навчальної дисципліни 

  

11 Підготовка звіту з практики та презентації  

до захисту практики 

  

12 Надання звіту на перевірку науковому  

керівнику   

  

13 Отримання та ознайомлення з відгуком  

наукового керівника  

  

14 Підготовка та надання керівнику анотації 

практики (Додаток 3)  

  

15 Подання на кафедру оформленого “Звіту 

про проходження педагогічної  практики”, 

анотації, презентації виступу, щоденника 

практики тощо  

  

16 Захист педагогічної  практики   

 
 

 

Здобувач                                                  _______________________  
                                                                     (підпис)         (прізвище та ініціали)  

  

 

Керівник  практики від кафедри                 __________________   
                                                                                                     (підпис)       (прізвище та ініціали)  

 

 

Науковий керівник здобувача              ________________________  
                                                                                                      (підпис)      (прізвище та ініціали)  
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Додаток 5 

 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Аспірантура і докторантура 

Кафедра _______________________   

Освітньо-наукова програма   _______________________   

 

ЗАТВЕРДЖУЮ  

             

Завідувач кафедри  _______________   
             (підпис)  (прізвище та ініціали)  

  

“ХХ”                       20__ р.  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  

на педагогічну практику  

здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового  рівня  

<ПІБ здобувача>  

 

1. Тема завдання  на практику   

Розробка методичних рекомендацій з проведення лекційних / практичних 

занять з навчальної дисципліни _____________________   

 

Науковий керівник здобувача     

Керівник практики від кафедри       

  

Протокол засідання кафедри_______________  

(протокол  № ___ від “____” ____   20__ р).,   

  

2. Термін здачі здобувачем звіту про проходження практики  

“____” __   20__ р    

 

3. Вихідні дані   

(визначаються методичні документи з навчальної дисципліни)  

  

4.Перелік питань, які повинні бути розроблені:   

а) Методичні рекомендації з лекційних занять   
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б) Методичні рекомендації з практичних занять  

в) Методичні рекомендації з індивідуальних завдань  

  

5. Перелік ілюстративного матеріалу (із зазначенням обов’язкових 

презентацій до лекційних занять, практичних занять тощо)  

 

6. Дата видачі індивідуального завдання “____” __   20__ р.    

 

  

 

Науковий керівник здобувача  

  

_____________________________________________________________  
      (вчене звання, прізвище та ініціали, посада)                                                             (підпис) 

 

Керівник  практики від кафедри    
 

 _____________________________________________________________  
      (вчене звання, прізвище та ініціали, посада)                                                             (підпис) 

  

  

Завдання прийняв до виконання       <ПІБ здобувача> 

 

    _____________________________________________________________  
                                                             (підпис)                    (прізвище та ініціали) 
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Додаток 6 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Аспірантура і докторантура 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

 

здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового  рівня  

<ПІБ здобувача> (2 рік навчання, 4 семестр) 

 

 

 

 

Освітньо-наукова програма _______________ 

 

Кафедра _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Львів - 20__ 



21 

 

РОБОЧІ ЗАПИСИ У ЩОДЕННИКУ ПРАКТИКИ  

  

І тиждень 

              з “ХХ”                        20__ р.  по  “ХХ”                      20__ р.  

  

 

“____” __   20__ р.    

 

Прибуття здобувача на практику.   Проведення інструктажу з техніки 

безпеки та охорони праці. Ознайомлення з місцем роботи здобувача та 

надання йому чітких і конкретних рекомендацій про те як він повинен 

виконувати програму з практики та контролю його діяльності науковим 

керівником.  

 

 

“____” __   20__ р.    

 

Підготовка методичних рекомендацій до виконання індивідуального завдання 

з дисципліни.   Розробка індивідуального завдання. 

 

“____” __   20__ р.    
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Додаток 7 

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ  

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

Аспірантура і докторантура 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 
ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

здобувача вищої освіти третього освітньо-наукового  рівня 

 
 __________<ПІБ здобувача>__________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Освітньо-наукова програма _______________ 

 

База практики: кафедра, відділ 

 

Терміни практики:  з “ХХ”_______ 20__ р.  по  “ХХ”_______  20__ р. 

  

 

Здобувач                                        

     ______________                              ___________________  
                      

                    ( ПІБ )                                                                             (підпис) 

 

Керівник практики від кафедри  

    ______________                              ___________________  
                  

       (вчене звання, ПІБ, посада)                                                     (підпис) 

 

Науковий керівник здобувача  

 __________________________       ____________________  
 

      (вчене звання, ПІБ, посада)                                                      (підпис) 

 

 

Львів - 20__ 
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Рекомендації щодо структури текстової частини звіту 

 

ЗМІСТ  

ВСТУП………………………………………………………………………   

 

АНОТАЦІЯ………………………………………………………………….   

 

1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………    

     1.1. З лекцій………………………………………………………………   

     1.2. З практичних занять………………………………………………...  

     1.3. З індивідуальних завдань…………………………………………...  

 

2 ОСНОВНА ЧАСТИНА ПЕДАГОГІЧНОЇ  ПРАКТИКИ………………   

      2.1. Методичні рекомендації до проведення лекційних занять……..  

Технічна частина  

Аналітична частина  

Практична частина  

      2.2. Методичні рекомендації до проведення  практичних занять……..  

Технічна частина  

Аналітична частина  

Практична частина  

      2.3. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань…  

Технічна частина  

Аналітична частина  

Практична частина  

 

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………… 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………..   

 

ДОДАТКИ   

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ ДО ЗАХИСТУ ПЕДАГОГІЧНОЇ  ПРАКТИКИ 
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Додаток 8 

 

 

 

ВИТЯГ з ПРОТОКОЛУ №____ 

засідання кафедри____________________ 

  

 

“____” __   20__ р.    

 

СЛУХАЛИ: захист звіту про проходження педагогічної практики здобувача 

вищої освіти третього освітньо-наукового рівня 2-го року навчання <ПІБ 

здобувача> освітньо-наукової програми ____________________ (науковий 

керівник <вчене звання, ПІБ  керівника>).   

 

ВИСТУПИЛИ: 

1. Відповідальний за практику<вчене звання, ПІБ  відповідального за 

практику>, щодо виконання календарного плану практики <ПІБ здобувача>. 

2. Науковий керівник <вчене звання, ПІБ  керівника>, щодо виконаної роботи 

та оформлення звіту по практиці.  

3…………………………. 

 

УХВАЛИЛИ: Схвалити звіт з педагогічної практики здобувача 2-го року 

навчання <ПІБ здобувача>. Надати до відділу аспірантури і докторантури 

ухвалений звіт з педагогічної практики <ПІБ здобувача> та витяг з 

протоколу засідання кафедри для затвердження вченою радою Університету.  

 

Завідувач кафедри  

__________________________                    ____________________  
 

           (вчене звання, ПІБ)                                                                                (підпис) 

 

      

Секретар           

  __________________________                    ____________________  
 

                           (ПІБ)                                                                                          (підпис) 

 

 

 

 



25 

Додаток 9  

 

 

Проректору з наукової роботи  

Львівського торговельно-економічного 

університету проф. ___________________  

здобувача _____ курсу заочної форми навчання 

освітньо-наукової програми __________________________  

 __ПІБ____ 

 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу зарахувати мою роботу упродовж 20__/20__ навчального року 

на посаді асистента кафедри __________ на 0,25 ставки за сумісництвом як 

проходження педагогічної практики здобувача наукового ступеня доктора 

філософії.  

 

До заяви додаю:  

1. Довідку з відділу кадрів.  

2. Довідку кафедри ____________ про педагогічне навантаження.  

 

 

 

 

 

Здобувач _________________                                     __________________  

                                     (підпис)                                                                              (прізвище та ініціали)  

 

«___» _______________ 20 ___ р. 
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Додаток 10  

 

 

«Затверджую»  

Проректор з наукової роботи  

Львівського торговельно-економічного 

університету проф. ___________________  

 

_________________20__ р.  

 

 

 

 

ДОВІДКА 

 

про виконання педагогічного навантаження здобувачем __________________  

котрий упродовж 20___/20___ навчального року працював за сумісництвом 

на 0,25 ставки асистента кафедри ____________________ 

 

Педагогічне навантаження здобувачем ______________________ на 

20___/20___ навчальний рік виконано в обсязі __________ годин. 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри  

__________________________                    ____________________  
 

           (вчене звання, ПІБ)                                                                                (підпис) 

 


