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1. Коротка анотація до курсу – Педагогічна практика в системі вищої освіти на третьому освітньо-науковому рівні 

освіти є обов’язковою компонентою професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності, яка має за мету 

закрiпити навики практичної діяльності аспірантів щодо здійснення навчально-виховного процесу у закладах вищої 

освіти, включаючи викладання спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності студентів, науково-методичну 

роботу. Підготовка висококваліфікованих докторів філософії з менеджменту передбачає закріплення набутих 

теоретичних знань та вдосконалення педагогічних компетентностей у процесі проходження педагогічної практики. 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. 

2. Мета та цілі курсу – є формування практичних умінь і навичок аспіранта здійснюється під час проведення 

лекційних, семінарських (практичних) занять, організації самостійної роботи студентів.  

Завдання педагогічної практики. Під час такої практики виникає можливість апробувати результати досліджень, 
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що проводяться аспірантом при написанні дисертаційної роботи. 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 комплексних 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.  

Результатами виробничої практики є: 
В 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.  

3.  Формат курсу – Очний. 

  

4. Результати навчання – Формувати системний науковий світогляд, володіти сучасними теоріями і концепціями у 

сфері менеджменту. Демонструвати навички самостійного виконання наукового дослідження, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, оцінювати результати автономної роботи і нести відповідальність за особистий професійний 

розвиток та навчання інших.  Застосовувати науково-педагогічні технології, формулювати зміст, цілі навчання, способи 

їх досягнення, форми контролю, нести відповідальність за ефективність навчального процесу. Демонструвати навички 

наукової комунікації, міжнародного співробітництва, представляти широкій науковій спільноті та громадськості у сфері 

менеджменту державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі. Здійснювати критичний аналіз, 

узагальнювати результати наукових досліджень, формулювати та обґрунтовувати висновки і пропозиції щодо розвитку 

концептуальних і методологічних знань у галузі менеджменту. Демонструвати навички презентації та оприлюднення 

результатів наукових досліджень державною та іноземними мовами в усній та письмовій формі. Обирати та 

використовувати загально-наукові та спеціальні методи наукових досліджень у галузі менеджменту. Діяти на основі 

етичних міркувань та академічної доброчесності в процесі проведення наукових досліджень, оприлюднення результатів 

та їх впровадження. 



5. Пререквізити – засвоєння змісту педагогічноїї практики значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти 

попередньо опанував матеріал таких дисциплін «Академічне письмо та академічна доброчесність», «Педагогіка вищої 

школи», «Методика наукового дослідження (за спеціальністю) та організація підготовки дисертаційної роботи», «Управління  науковими 

проєктами». 

6. Технічне й програмне забезпечення /обладнання – Бажано мати мобільний пристрій (телефон) або 

комп’ютерну техніку (з виходом у глобальну мережу) для оперативної та он-лайн комунікації з викладачами з приводу 

проведення занять.  

Вміння працювати в MS Office (Exсel, Word) для підготовки рефератів, виконання практичних робіт.  

7. Схема курсу  

Тема, план 

Прибуття аспіранта на практику. Проведення інструктажу з техніки безпеки та – охорони праці 

Ознайомлення з документацією кафедр факультету агротехнологій та природокористування.  

Опрацювання   освітньо-наукової програми за спеціальністю 201 «Агрономія». 

Ознайомлення з робочими програмами навчальних дисциплін. 

Підготовка до проведення лекцій, написання конспекту і підготовка презентації 

Проведення навчальних занять (лекції, практичні), перевірка курсових робіт. 

Участь у оновленні навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедр. 

Оформлення звіту з практики 

Захист звіту 

Складання заліку 

 



 

8. Підсумковий контроль. 

№ з/п Види роботи Форми контролю та звітності Параметри оцінки 

Максимальна 

кількість 

балів 

І. Поточне оцінювання  

1.1 

Вчасне оформлення 

документів про прибуття на 

практику 

Перевірка відповідних 

документів 

10 балів 10 

1.2 

Оформлення щоденника 

практики 

Оцінювання правильності та 

повноти заповнення 

документів 

20 балів 20 

1.3 
Підготовка розділів звіту 

практики 

Оцінювання якості виконаної 

роботи 

30 балів 30 

Всього балів за поточне оцінювання 60 

ІІ. Самостійна робота студента 

2.1. 

Оформлення звіту з практики Оцінювання якості виконаної 

роботи з умінням застосувати 

комп’ютерні технології 

40 балів 40 

Разом балів за виконання завдань для самостійної роботи 40 

ВСЬОГО БАЛІВ   100 

 

 

Умови допуску до підсумкового 

контролю 

Проходження практики на кафедрі та оформлення звіту 

 

 


