
 

НП-18 «НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА» 

 

Статус кредитного модуля – обов‗язковий. 
 

Факультет інженерно-фізичний.
 

Кафедра ливарного виробництва чорних та кольорових металів.
 

І. Загальні відомості 

Кредитний модуль «Науково-педагогічна практика»(НП-18) входить до циклу  дисциплін 

професійно-практичної підготовки. Модуль «Науково-педагогічна практика» є логічним 

продовженням базових фундаментальних теоретичних та практичних курсів зі спеціальностей 

магістерської підготовки. 

Практика проводиться під керівництвом наукового керівника магістранта на кафедрі або в 

інститутах НАН України. 

Практика проводиться на 23-26 тижні другого року навчання. 

  ІІ. Розподіл навчального часу 

Семестр Усього 

Розподіл за видами 

занять 
СРС 

Атестація 

Лекції Практичні 

 

Всього 

У тому числі на 

виконання 

індивідуального 

завдання  

12 216 - - 216 216 Залік  

IIІ. Мета і завдання модулю 

Науково-педагогічна практика має на меті систематизацію, розширення і закріплення 

професійних знань, формування у студентів початкових компетецій ведення самостійної 

наукової та педагогічної робот.  

Під час науково-дослідноїї практики студент має 

Засвоїти: 

- методи дослідження й проведення експериментальних робіт; 

- правила експлуатації дослідницького устаткування; 

- методи аналізу та обробки експериментальних даних; 

- фізичні та математичні моделі процесів і явищ щодо досліджуваємого об‗єкта; 

- інформаційні технології в наукових дослідженнях, програмні продукти щодо професійної 

сфери; 

- вимоги до оформлення науково-технічної документації та магістерської дисертації. 

Виконати: 

- теоретичне або експериментальне дослідження в рамках поставлених завдань;  

- аналіз імовірності отриманих результатів; 

- порівняння результатів дослідження об‗єкта розробки з вітчизняними і закордонними 

аналогами; аналіз наукової та практичної значущості проведених досліджень, а також техніко-

економічної ефективності розробки. 

Педагогічна практика студента має на меті набання початкових компетенцій проведення 

навчальних занять. Ця частина науково-педагогічної практики проводиться, як правило, на 

кафедрі. 

Під час педагогічної практики студент має 

ознайомитися: 

- зі змістом галузевого стандарту та робочими навчальними планом спеціальності; 

- навчально-методичним, програмним і лабораторним забезпеченням фахових дисциплін 

навчального плану; 

підготовити та провести: 

- практичні  ( лабораторні) заняття (два-три) зі студентами з певних тем фахових навчальних 

дисциплін; 

- пробну лекцію у студентській аудиторії під контролем викладача з теми, яка пов‗язана з 

науково-дослідною роботою магістранта; 



 

  

 

IV. Характеристика індивідуальних завдань 

Результати науково-педагогічної практики оформляються звітом, який подається науковому 

керівнику. Звіт з науково-педагогічної практики є основним документом, що характеризує 

роботу студента під час практики і його готовність до подальшого виконання дипломного 

завдання. Звіт повинен містити в собі матеріали відповідно до програми практики. 

 

V. Методика оцінювання 

        Для оцінювання рівня засвоєння кредитного модуля застосовується рейтингова система. 

Враховуються бали з якості виконання та оформлення результатів наукових експериментів, 

якості проведення навчальних занять.. Шкала оцінювання – загально університетська. Умовою 

допуску до заліку є виконання програми практики та звіту.. Оцінювання результатів практики 

проводиться за критерієм правильності та повноти розкриття завдань, що поставлені студенту.  

VI. Організація 

Порядок реєстрації на проходження науково-педагогічної практики – загально університетський.  

 


