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Опис курсу 

 

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. 

Структура курсу 

 інформування аспірантів про мету, завдання і зміст педагогічної практики, місце та 

функціїї її проходження; 

 ознайомлення аспірантам з порядком проходження педагогічної практики; 

 представлення аспірантам інструкції щодо виконання робочої програми практики, 

порядку оформлення всіх необхідних документів, щоденника практики, оформлення звіту 

педагогічної практики; 

 інформування аспірантів про порядок захисту звіту педагогічної практики. 

Пререквізити 

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОНП «Фінанси, банківська 
справа та страхування». 

 



Постреквізити  

Можливість закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих рід час навчання 
в аспірантурі; набуття досвіду проведення усіх форм організації освітнього процесу і видів 
навчальних занять у закладах вищої освіти; поглиблення та застосування фахових знань у 
розв’язанні конкретних педагогічних завдань практики; інтеграції науково-дослідної та 
педагогічної діяльності практикантів; розвиток професійно-педагогічних здійбностей на 
основі досвіду практики. 

 

Результами проходження педагогічної практити є набуття вміння: 

 визначати мету і завдання різних видів навчальних занять, добирати відповідний 
зміст, форми, методи і засоби освітньої взаємодії зі здобувачами вищої освіти; 

 застосовувати різні форми і методи освітньої взаємодії, враховуючи специфіку 
спеціальності і рівень освіти; 

 встановлювати психологічний контакт з аудиторією;  
 висловлювати власну думку та оперувати здобутками науковців-попередників з 

проблематики профілю своєї підготовки;  
 самостійно проводити аудиторні заняття з використанням засвоєних педагогічних 

методів і прийомів викладацької діяльності;  
 використовувати сучасні освітні технології, зокрема, інформаційно-комунікаційні та 

інтерактивні; 
 розробляти навчально-методичні матеріали до курсу, що викладається; 
 здійснювати контроль знань і умінь здобувачів вищої освіти; 
 організовувати різні форми виховної (позааудиторної, профорганізаційної) роботи 

з молоддю. 
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