
АНОТАЦІЯ 

ДО ПРОХОДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

Педагогічна практика – це обов’язковий компонент процесу фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) за 

спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» у 

Тернопільському національному економічному університеті. 

Педагогічна практика є комплексним процесом підготовки аспірантів до 

майбутньої професійної діяльності, яка покликана забезпечити формування 

професійно-педагогічних умінь і навичок у навчально-виховній роботі та 

здобуття аспірантом високого рівня педагогічних компетентностей.  

Навчальним планом підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії на факультеті фінансів Тернопільського національного 

економічного університету передбачено проходження педагогічної практики 

здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії, що навчаються за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти галузі знать 07 – Управління та 

адміністрування, спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування», за освітньо-науковою програмою «Фінанси, банківська 

справа та страхування». 

Метою педагогічної практики є поглиблення та закріплення знань 

аспірантів з питань організації і форм здійснення навчального процесу в 

сучасних умовах, його наукового, навчально-методичного та нормативного 

забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та 

інформаційних джерел при підготовці занять, застосування активних методик 

викладання професійно-орієнтованих дисциплін за галуззю знань 07 

Управління та адміністрування. 

Об’єктом педагогічної практики є навчальний процес підготовки 

фахівців із спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 

що відбувається безпосередньо у навчальному процесі Тернопільського 

національного економічного університету. 

Предметом педагогічної практики виступає окрема дисципліна або 

дисципліни загального чи професійного циклу навчального плану підготовки 

фахівців спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

Педагогічна практика має бути наближеною до напрямів наукових 

досліджень аспіранта. Під час такої практики виникає можливість 

апробувати результати досліджень, що проводяться аспірантом при 

написанні дисертаційної роботи. 

Педагогічна практика передбачає виконання здобувачем вищої освіти 

ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Фінанси, банківська 

справа та страхування» таких видів робіт:  

- підготовку та проведення лекційних, семінарських(практичних) занять;  

- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення 

лекційних, семінарських (практичних) занять;  

- розробку завдань та організацію самостійної роботи студентів з 

дисциплін, що викладаються;  



- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення 

модульних контрольних робіт з дисциплін, що викладаються;  

- підготовку навчально-методичного забезпечення проведення залікових 

робіт та іспитів з дисциплін, що читаються;  

- участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для студентів 

спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування».  

У результаті проходження педагогічної практики у аспірантів повинні 

бути сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й 

дослідницькі навики викладача вищого навчального  закладу, необхідні для 

забезпечення навчальних, методичних, виховних, профорієнтаційних та 

дослідницьких аспектів педагогічної діяльності. 

Педагогічна практика спрямована на набуття здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії (PhD) за спеціальністю «Фінанси, банківська 

справа та страхування» наступних компетентностей:  

- здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел;  

- здатність здійснювати науково-педагогічну  діяльність у вищій освіті, 

дотримуватись етики, правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та викладацькій діяльності;  

- здатність застосовувати знання основ педагогічної діяльності, 

дидактики вищої школи, традиційні  та інноваційні форми навчання і 

педагогічні технології у сфері професійної діяльності.  

Програмними результатами проходження практики є глибоке розуміння 

загальних принципи наукового пошуку та методології здійснення наукових 

досліджень, застосувати їх при здійсненні власних дослідженнях в сфері 

фінансів та у викладацькій практиці.  
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