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Підготовка висококваліфікованих докторів філософії з спеціальності 073 

Менеджмент передбачає закріплення набутих теоретичних знань та 

вдосконалення педагогічних компетентностей у процесі проходження 

педагогічної практики. Педагогічна практика є обов’язковим компонентом 

освітньо-наукової програми підготовки докторів філософії з менеджменту і має 

на меті набуття аспірантом професійних навичок та вмінь викладача вищого 

навчального закладу. 

В процесі педагогічної практики аспірантів здійснюється оволодіння 

ними сучасними методами, формами та засобами навчання, формування на їх 

основі одержаних у вищому навчальному закладі знань із базових психолого-

педагогічних дисциплін, професійних навичок та вмінь для вирішення 

конкретних навчально-виховних задач в умовах реального педагогічного 

процесу, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо 

їх застосовувати в практичній діяльності.  
Педагогічна практика передбачає виконання аспірантом 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 
відповідної спеціальності. 
У результаті проходження педагогічної практики у аспірантів повинні 

бути сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі 

вміння викладача вищого навчального закладу, необхідні для забезпечення 

провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, методичної, виховної й 

дослідницької робіт. 

Педагогічна практика спрямована на набуття аспірантами 

наступних компетентностей:  

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

 здатність здійснювати науково-педагогічну діяльність у вищій освіті, 

дотримуватися етики, правил академічної доброчесності в наукових 

дослідженнях та викладацькій діяльності; 

 здатність застосовувати сучасні інформаційні технології, бази даних та 

інші електронні ресурси, спеціалізоване програмне забезпечення у 

науковій та навчальній діяльності. 



Програмними результатами проходження практики є:  

 мати передові концептуальні та методологічні знання з менеджменту і на 

межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, достатні для 

проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або 

здійснення інновацій; 

 розробляти та досліджувати концептуальні, математичні і комп’ютерні 

моделі процесів і систем, ефективно використовувати їх для отримання 

нових знань та/або створення інноваційних продуктів у менеджменті та 

дотичних міждисциплінарних напрямах; 

 глибоко розуміти загальні принципи та методи управлінських наук, а 

також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері менеджменту та у викладацькій практиці. 

 


