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Пояснювальна записка. 

 

Науково-педагогічна практика студентів спеціальності 281 

«Публічне управління та адміністрування» проводиться у відповідності 

графіку навчального процесу Державного університету телекомунікацій. 

Основною метою науково-педагогічної практики є ознайомлення 

студентів із основними принципами, нормами, методиками та методологіями 

викладання фахових дисциплін та здобуття навичок викладацької діяльності 

у закладах вищої освіти.  

Науково-педагогічна практика дає можливість відпрацьовувати  

практичні  вміння  і  навики,  здійснити підготовку   навчально-методичного   

забезпечення,   проведення   лекційних, семінарських, практичних занять, 

самостійної роботи студентів.  

Об'єктом науково-педагогічної практики є навчальний процес 

підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування. 

Метою практики є: 

-   формування умінь і навиків опрацювання наукових та 

інформаційних джерел при підготовці до занять; 

-   поглиблення та закріплення знань студентів з питань організації і 

форм здійснення навчального процесу в сучасних умовах; 

-   застосування активних методик викладання професійно-

орієнтованих дисциплін фахового напряму "Публічне управління та 

адміністрування"  

Цінність набутих під час практики компетенцій полягає у: 

- відпрацюванні студентами практичних вмінь та навичок із науково-

педагогічної підготовки та проведення аудиторних занять у закладах вищої 

освіти; 

- виробленні критичного мислення та аналітичного навику щодо 

наукової підготовки лекційно-практичного матеріалу та завдань самостійного 

опрацювання студентами; 



- розвитку творчо-креативних здібностей викладача у закладах вищої 

освіти; 

- набутті навичок організаційного характеру для роботи у аудиторний 

та позааудиторний час. 

Практичне навчання й підготовка фахівців з публічного управління та 

адміністрування під час проведення науково-педагогічної практики 

забезпечує вирішення відповідних нормативних завдань: 

- Наукова систематизація отриманих під час навчання знань, умінь та 

навичок з професійної діяльності органів місцевого самоврядування, 

державних органів влади та інших організацій й установ та 

переведення цих знань у науково-педагогічний формат і донесення 

їх до аудиторії.;  

- вироблення у студентів педагогічної майстерності з фахових 

дисциплін  

- Написання звіту студентами у відповідності до методичних 

рекомендацій даного документу. 

 

  



Програма науково-педагогічної практики. 

№ 

з/п 

Завдання або тема для опрацювання і відображення у 

звіті з практики 

Кількість 

робочих 

днів на 

виконання 

завдання 

1. Дослідження основних принципів науково-педагогічної 
роботи викладача закладу вищої освіти 

2 

2. Ознайомлення із організацією методичной, науковой 
та навчальной роботи викладача закладу вищої 
освіти 

2 

3. Ознайомлення із системою навчання фахових 
дисциплін з публічного управління та адміністрування 
у закладах вищої освіти 

14 

3.1  Лекція як організаційно-методична форма навчання. 
Підготовка, організація та проведення лекції з 
фахової дисципліни.  

2 

3.2. Підготовка, організація та проведення практичної 
роботи з фахової дисципліни.  

2 

3.3. Підготовка, організація та методичне забезпечення 
самостійної роботи студентів з фахової дисципліни. 

2 

3.4. Практика як форма навчання: види та форми 
організації та проведення практик 

2 

3.5. Методики навчання при очному (усному) та 
дистанційному викладанні 

2 

3.6. Ділова гра як метод навчання 2 

3.7. Методи організації та проведення контролю знань 2 

4. Наукова організація робочого місця викладача вищого 
навчального закладу. Організація забезпечення 
безпеки життєдіяльності викладача закладу вищої 
освіти. 

2 

 Тривалість практики – 4 робочі тижні 20 

 Захист звіту з практики (після проведення практики)  

 

 

Вимоги до змісту, оформлення та захисту результатів науково-

педагогічної практики. 

1. Звіт має висвітлювати всі розділи та повний зміст програми 

практики. 



2. Звіт з науково-педагогічної практики (навчального тренінгового 

стажування) має бути аналітико-орієнтовним: у кожному розділі та 

підрозділі звіту, які мають відповідати розділам й підрозділам 

програми практики, має міститися описовий блок матеріалу та блок 

критичних оцінок і зауваження виконавця практики. 

3. Висвітлюючи розділи 3.1 - 3.7 цієї програми у щоденнику практики 

та у звіті необхідно чітко визначити (прописати) питання (назви 

розділів та підрозділів) практичної науково-педагогічної діяльності 

студента. 

4. Допускається для написання звіту використовувати відповідну 

літературу, інтернет-джерела та інші інформаційні джерела, які 

відповідають даному напряму роботи та забезпечують розширення 

професійного світогляду студента. 

5. Основна частина звіту (відповіді на поставленні питання та завдання 

розділів 1-4) має бути від 30 до 50 сторінок друкованого тексту. Звіт 

має містити ще й частину додатків (обсяг не регламентується). У 

додатках можуть бути Положення, інструкції, аналітичні записки, 

схеми тощо. 

6. Структура звіту. 

Титул звіту (додається) 

Зміст звіту 

Вступ (не більше 1 сторінки) 

Розділ І (до 8 сторінок) 

Розділ ІІ (до 12 сторінок)  

Розділ ІІІ (до 25 сторінок) 

Розділ ІV (до 5 сторінок) 

Висновки (до 5 сторінок). 

У висновках головне – надати у звіті а) оцінку (сутність, 

недоліки й переваги), б) порівняння (з іншими системами, 

іншими країнами і т.ін), в) висновок із критичними 

зауваженнями та власними баченнями студента 



- у висновках студент систематизує отриману 

інформацію та подає власне бачення ймовірних 

вирішень проблемних питань і т.ін. 

Додатки (необмежена кількість) 

Література.  

- використані джерела інформації в алфавітному 

порядку у відповідності до стандарту подання списку 

використаних джерел. 

 

 

 

 

Технічні вимоги до оформлення звіту. 

1. Шрифт Times New Roman № 14 

2. Інтервал 1,5 

3. Поля: зверху та знизу – 2 см, ліворуч – 3 см, праворуч – 2 см 

4. Нумерація сторінок – знизу праворуч 

5. Обсяг основної частини звіту –  від 50 до 80 сторінок. 

6. У зразку титульного листка замість місця, де має бути шифр групи 

та ПІБ студента подається риска (підкреслювання). На звіті студента 

жодних підкреслювань не має бути. На це місце має бути вставлені 

необхідні дані, а риски – прибрати! 
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