
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 

ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 

 

Загальні положення 

Положення про проведення науково-дослідної практики для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти Маріупольського державного університету (далі – 

Положення) розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту», Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. № 93, Положення про організацію освітнього 

процесу в Маріупольському державному університеті, Положення про проведення практик 

здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету, інших нормативно-правових 

актів України, Статуту Маріупольського державного університету, інших локальних 

нормативних актів Маріупольського державного університету (далі – Університет). 

Це Положення регламентує питання організації та проведення науково-дослідної практики 

для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти (далі – ЗВО) 

Університету.  

 

1. Мета та зміст практики 

1.1. Науково-дослідна практика ЗВО є обов'язковим компонентом освітньо-професійних 

програм другого (магістерського) рівня вищої освіти та невід’ємною складовою процесу 

підготовки магістрів в Університеті.  

1.2. Метою науково-дослідної практики на другому (магістерському) рівні вищої освіти є 

набуття ЗВО професійних навичок та вмінь здійснення самостійної науково-дослідницької 

роботи.  

1.3. Завданнями науково-дослідної практики є поглиблення, закріплення та апробація 

теоретичних знань та практичних навичок науково-дослідницької роботи з урахуванням 

специфіки майбутньої професії, формування теоретичної основи та наукової складової 

кваліфікаційної роботи. 

1.4. Основні завдання науково-дослідної практики визначаються темою кваліфікаційної 

роботи ЗВО. 

1.5. Зміст та порядок проходження науково-дослідної практики визначається наскрізною та 

робочою програмами практики. Вони є основними навчально-методичними документами, що 

розробляються кафедрами згідно з освітньо-професійною програмою та навчальним планом у 

відповідності до Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського 

державного університету. 

 

2. Бази практик 

2.1. Науково-дослідна практика ЗВО проводиться на базах практики, які мають відповідати 

вимогам наскрізних та робочих програм. 

2.2. Базою практики можуть виступати кафедри, окремі структурні підрозділи 

Університету, установи, підприємства та організації, незалежно від форми власності. 

2.3. Співпраця з базами практики здійснюється у відповідності до Положення про 

проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету. 

  

3. Організація й керівництво практикою 

3.1. Загальну організацію та контроль за проведенням науково-дослідної практики в 

Університеті здійснює навчальна лабораторія з організації практик та працевлаштування 

випускників навчального відділу Університету. 



  

3.2. Відповідальність за організацію, проведення, контроль і підведення підсумків практики 

за освітньо-професійними програмами спеціальностей покладається на деканів факультетів і 

завідувачів кафедр. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні кафедри. 

3.3. Кількість кредитів, що виділяються на проходження ЗВО науково-дослідної практики 

включно з виконанням кваліфікаційної роботи, не може складати менше ніж 9 кредитів (10% від 

загальної кількості кредитів за програмою підготовки).  

Безпосередньо на проходження науково-дослідної практики має відводитися не менше 

третини (але не більше половини) від загальної кількості кредитів, передбачених на науково-

дослідну практику включно з виконанням кваліфікаційної роботи.  

3.4. Щотижневе навантаження ЗВО при проходженні науково-дослідної практики не може 

перевищувати 1 кредит (без врахування кредитів на виконання кваліфікаційної роботи). 

3.5. Науково-дослідна практика проводиться виключно з відривом від навчання.  

3.6. Керівниками науково-дослідної практики призначаються керівники кваліфікаційними 

роботами ЗВО. 

Загальне керівництво покладається на викладача кафедри, який буде здійснювати загальну 

координацію науково-дослідної практики.  

3.7. Норми часу для керівників практики від Університету, в тому числі і для тих, хто 

здійснює загальне керівництво, розраховуються відповідно до «Положення про планування та 

облік роботи науково-педагогічних працівників в МДУ». 

3.8. Обов’язки, що покладаються на керівників практики від Університету та баз практики, 

ЗВО Університету, навчальну лабораторію з організації практик та працевлаштування 

випускників, окреслені в Положенні про проведення практик здобувачів вищої освіти 

Маріупольського державного університету 

 

4. Підведення підсумків практики 

4.1. Після проходження науково-дослідної практики ЗВО звітують про виконання програми 

практики. Форми звітності визначаються відповідно до Положення про проведення практик 

здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету, наскрізною та робочою 

програмами практики. До звітних матеріалів обов’язково входить щоденник практики. 

4.2. Захист звітів, оцінювання та підведення підсумків практики відбуваються відповідно 

до Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного 

університету. 

4.3.У разі непроходження науково-дослідної практики ЗВО не допускається до державної 

атестації. 

 

5.Прикінцеві положення 

5.1. Положення, зміни та доповнення до нього розробляються навчальною лабораторією з 

організації практик та працевлаштування випускників, розглядаються на засіданні НМР, 

затверджуються рішенням Вченої ради Університету та вводяться в дію наказом ректора. 
 

 


