
 

 
 



 

 

 
 

 



1. Мета практики 

 

Метою практики є забезпечення подальшого розвитку професійно-

педагогічних компетентностей аспірантів щодо проведення викладацької 

роботи у закладах вищої освіти відповідно до фахової частини предметної 

області спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Цей розвиток охоплює поглиблення та закріплення знань аспірантів з питань 

організації і форм здійснення навчального процесу в вищих навчальних 

закладах в сучасних умовах; його наукового, навчально-методичного та 

нормативного забезпечення, формування вмінь і навичок опрацювання 

наукових та інформаційних джерел при підготовці до занять; вивчення 

особливостей викладання дисциплін, що відповідають напрямку спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», шляхом  застосування 

активних методик викладання професійно-орієнтованих дисциплін.  

Об’єктом практики є навчальний процес підготовки фахівців за 

відповідним фаховим напрямом спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність».   

Предметом практики виступає окрема дисципліна фундаментального чи 

професійно-орієнтованого циклу навчального плану бакалавра або магістра за 

спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», що 

відповідає напрямку наукового дослідження аспіранта.  

Керівником науково-педагогічної практики призначається науковий 

керівник аспіранта, що викладає фахові дисципліни за спеціальністю 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».   

У разі необхідності керівником науково-педагогічної практики може бути 

призначений досвідчений науково-педагогічний працівник, що входить до 

складу групи забезпечення спеціальності.  

До складу науково-педагогічної практики входять наступні обов’язкові 

види робіт:  

 вивчення нормативної бази, що регламентує організацію навчального 

процесу у закладах вищої освіти;  

 підготовка до проведення та проведення лекційного та практичного  

заняття за обраною  фаховою дисципліною (українською або іноземною 

мовою). 

 написання та публікація тез доповідей на науково-практичній інтернет-

конференції, яку щорічно проводить кафедра підприємництва та бізнес-

адміністрування, за тематикою власного дослідження . 

Також протягом всього періоду практики аспіранти відвідують навчальні 

заняття провідних викладачів кафедри підприємництва та бізнес-



адміністрування, ознайомлюються з особливостями роботи кафедри та 

Навчально-наукового інституту підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

Під час науково-педагогічної практики аспіранти отримують нові знання, 

уміння і навички при підготовці та проведенні навчальних занять, 

результативність яких оцінює комісія (в комісію входять науковий керівник, 

гарант освітньої програми та досвідчений науково-педагогічний працівник, 

що входить до складу групи забезпечення спеціальності 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» або є фахівцем за 

спеціальністю «Педагогіка»). 

Місце проходження практики: кафедри ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, що 

проводять освітню діяльність на першому (бакалаврському) та/або другому 

(магістерському) рівнях за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» (кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування). 

Місце проходження практики аспіранта закріпляється за місцем роботи 

його наукового керівника.  

В якості фахової дисципліни, за якою аспірантом буде здійснюватись 

практична робота, обирається дисципліна, що викладається науковим 

керівником. У випадку, якщо за робочим планом в семестрі, в якому аспірант 

проходить науково-педагогічну практику, у наукового керівника не 

передбачено фахових дисциплін, то в якості дисципліни обирається фахова 

дисципліна кафедри, де працює науковий керівник аспіранта.  

Місце проходження науково-педагогічної практики узгоджується з 

гарантом освітньої програми, випусковою кафедрою та Навчально-науковим 

інститутом підготовки кадрів вищої кваліфікації (НН ІПКВК) ХНУМГ ім. 

О.М. Бекетова та затверджується наказом ректора. 

Як альтернатива, аспіранти мають право самостійно підбирати для себе 

місце проходження науково-педагогічної практики. Побажання аспіранта 

повинно бути обґрунтовано заявою на ім’я гаранта освітньої програми, до якої 

додається лист з відповідної установи зі згодою прийняти особу для 

проходження практики. 

Аспіранти мають право проходити науково-педагогічну практику в інших 

ЗВО за кордоном, з наступним поданням звіту з проходження практикуму та 

розгорнутої характеристики від відповідального куратора з місця 

проходження практики. 

Зазначена документація зберігається в індивідуальному плані аспіранта і 

розглядається під час атестації. 

 

 

 



2. Міждисциплінарні зв’язки 

Практика безпосередньо спирається на наступні навчальні дисципліни:  

«сучасні методи викладання у вищій школі», «управління науковими 

проектами». 

На результати цієї практики безпосередньо спирається – виконання 

дисертаційного дослідження. 

 

3. Результати навчання 

Програмний 

результат 

навчання  

Методи навчання Форми 

оцінювання 

Результати 

навчання за 

практикою 

ПРН 4. Планувати і 

вчасно вирішувати 

завдання щодо 

професійного 

розвитку, зокрема у 

галузі 

підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 4.1 Здійснювати 

науково-педагогічну 

діяльність у сфері 

вищої освіти. 

ПРН-4.2 Вміти 

використовувати 

результати наукових 

досліджень інших 

галузей науки для 

досягнення цілей 

власного наукового 

дослідження 

ПРН 5. Здійснювати 

науковий пошук та 

аналіз інформаційних 

джерел, а також 

визначати 

перспективні напрями 

досліджень 

ПРН-5.3. Вміти 

аналізувати та 

використовувати у 

науковій діяльності 

матеріали 

нормативних, 

навчально-наукових, 

технічних, фахових 

текстів. 

ПРН-5.4 Вміти 

планувати 

перспективні напрями 

дослідження із 

застосуванням  

результів 

опрацювання 

сучасних 

інформаційних 

джерел. .  



ПРН 6. 

Використовувати 

сучасні інформаційні 

технології при 

проведенні наукових 

досліджень. 

 

Самостійна робота, 

консультації з 

викладачами, 

наставництво, участь 

у наукових та 

організаційних 

заходів ЗВО 

 

Поточний контроль за 

виконанням робіт 

шляхом перевірки 

відсотку виконання 

звіту по кожному 

модулю практики. 

Підсумковий 

контроль проводиться 

у вигляді публічного 

захисту звіту з 

практики 

ПРН 6.1 Вміти 

обирати та 

застосовувати на 

практиці найбільш 

прийнятні 

(оптимальні) 

інформаційні 

технології при 

проведенні власного 

наукового 

дослідження  

ПРН 7. 

Організовувати 

ефективне 

спілкування із 

спеціальною та 

загальною 

аудиторіями (зокрема, 

іноземними мовами), 

а також представляти 

складну інформацію у 

зручний та зрозумілий 

спосіб усно і 

письмово. 

ПРН 7.1 Мати 

здатність 

повного розуміння 

іншомовних наукових 

текстів з відповідної 

спеціальності 

ПРН 9. 

Організовувати та 

проводити наукові 

дослідження. 

ПРН. 9.5 Знати 

основні етапи 

організації та 

проведення наукового 

дослідження 

ПРН 9.6 Вміти 

обирати сучасні 

методи, засоби 

навчання та контролю 

результатів 

дослідження з обраної 

наукової спеціалізації 

ПРН 10. 

Застосовувати 

методику підготовки 

дисертаційних 

досліджень. 

ПРН 10.7  Вміти 

проводити 

дисертаційне 

дослідження згідно 

сучасної методики 

підготовки 

відповідних 

досліджень. 

ПРН. 15. Здійснювати 

викладацьку 

діяльність за 

основними освітніми 

програмами в галузі 

ПРН-15.4 Вміти 

розробляти та 

проводити основні 



підприємництва, 

торгівлі та біржової 

діяльності 

види занять у вищому 

навчальному закладі. 

ПРН 15.5 Вміти 

застосовувати й 

удосконалювати 

існуючі та розробляти 

нові технології в 

науковій та освітній 

(педагогічній) 

діяльності. 

ПРН-15.6. Вміти 

аналізувати навчальну 

та навчально-

методичну літературу 

та використовувати їх 

в педагогічній 

практиці 

ПРН-15.7. 

Аналізувати 

результати власної 

педагогічної 

діяльності 

ПРН 19 Проводити 

комплексні 

дослідження щодо 

функціонування і 

розвитку суб’єктів 

підприємництва в 

системі 

життєзабезпечення 

міст. 

ПРН.19.1 Вміти 

використовувати 

результати 

комплексних 

досліджень зі 

спеціальності в 

власному науковому 

дослідженні 

 

4. Програма науково-педагогічної практики 

 

Модуль 1 Науково-педагогічна практика 

 

Змістовний модуль 1 Навчально-виховна діяльність у закладах 

вищої освіти 

Метою змістовного модуля є вивчення питань організації освітнього 

процесу в сфері національного законодавства і діючих стандартів зі 

спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 



Аспірант вивчає особливості організації болонського процесу в закладах 

вищої освіти України, знайомиться з особливостями,  структурою та змістом  

викладацької діяльності, основами педагогіки у вищій школі,організацією 

освітнього та виховного процесу  у ХНУМГ імені О.М.Бекетова; готується до 

проведення аудиторних занять з обраної дисципліни. 

 

Змістовний модуль 2  Методична діяльність у закладах вищої освіти 

Метою змістовного модуля є вивчення аспірантом основ методичної 

роботи у закладах вищої освіти, придбання навичок щодо написання 

конспектів лекції і методичних матеріалів до практичних і лекційних занять, 

застосування сучасних інформаційних технологій та вивчення досвіду 

методичної роботи провідних фахівців зі спеціальності 076 «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність». 

Аспірант повинен провести аудиторні заняття з обраної дисципліни, 

практичний блок яких реалізується практичним заняттям, а теоретичний блок 

– лекційним заняттям. 

Задля отримання допуску до проведення відповідних занять, аспірант 

повинен підготувати: план практичного заняття, де конкретизовано 

методологічні підходи, які будуть задіяні під час проведення заняття, а також 

послідовність здійснення навчально-методичної діяльності під час проведення 

заняття; конспект лекційного заняття (українською мовою), в якому  

конкретизовано використані інформаційні джерела, послідовність викладення 

матеріалу, зв’язок матеріалу, що викладається з завданнями навчальної 

дисципліни та програмними результатами, які отримує здобувач вищої освіти, 

особливості педагогічної методики викладання.  

 

Змістовний модуль 3 Науково-дослідна діяльність у закладах вищої 

освіти  

Метою змістовного модуля є отримання аспірантом знань щодо розробки 

та реалізації наукових проектів, включаючи власні дослідження, які мають 

можливість переосмислити наявні та створити нові власні цілісні знання 

розв’язувати значущі наукові, дослідницькі, соціальні етичні та інші завдання. 

Аспірат вивчає основи науково-дослідницької діяльності у закладах 

вищої освіти, знайомиться з першоджерелами та існуючими дисертаційними 

дослідженнями за обраною тематикою власної дисертації та проводить 

науковий пошук вирішення окреслених проблем у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

Результати виконання Модулю 1 відображаються в звіті про науково-

дослідну діяльність практики.  



5. Структура практики  і розподіл часу 

 

 

Змістовні модулі 

Кількість годин 

усього на базі 

практики 

самостійна 

робота 

МОДУЛЬ Науково-педагогічна 

практика 

120 50 70 

Змістовний модуль 1 Навчально-

виховна діяльність у закладах вищої 

освіти 

30 10 20 

Змістовий модуль 2  Методична 

діяльність у закладах вищої освіти 

45 20 25 

Змістовий модуль 3 Науково-

дослідна діяльність у закладах вищої 

освіти 

30 10 20 

Індивідуальне завдання -- -- -- 

Підсумковий контроль 15 -- 15 

 

6. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання  

 

Робочою програмою науково-педагогічної практики передбачено три 

види контролю: опитування, поточний контроль (для змістовних змістовних 

модулів) і підсумковий контроль.  

 

Структура практики і розподіл балів 

Змістовні модулі Максимальна кількість балів 

МОДУЛЬ Науково-педагогічна 

практика 

100 

Змістовний модуль 1 Навчально-виховна 

діяльність у закладах вищої освіти 

20 

Змістовий модуль 2  Методична діяльність 

у закладах вищої освіти 

25 



Змістовий модуль 3 Науково-дослідна 

діяльність у закладах вищої освіти 

25 

Підсумковий контроль 30 

 

Поточний контроль проводиться керівником практики (науковим 

керівником аспіранта) за результатами опрацювання аспірантом теоретичної 

частини освітньої компоненти. Результати опрацювання теоретичної частини, 

відображаються у відповідних розділах звіту аспіранта з науково-педагогічної 

практики. При оцінюванні враховується повнота вирішення аспірантом 

завдань змістовних модулів, відповідно до зазначених критеріїв нарахування 

балів. 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів 

Види завдань та засоби контролю Розподіл 

балів 

Змістовний модуль 1 20 

Ступінь обізнаності аспіранта в організації освітнього 

процесу та виховній діяльності у закладах вищої освіти 

4 

Проведення та організація виховних заходів наставника 

студентської групи та підготовка звітної документації в 

виховній роботі наставника 

4 

Повнота використання нормативно-правової бази та 

методичних вказівок для оформлення підрозділів звіту з 

педагогічної практики 

4 

Результати відвідування аспірантом занять провідних 

викладачів зі спеціальності 

3 

Якість представлених презентаційних матеріалів 2 

Логічність та аргументованість відповідей 3 

Змістовний модуль 2 25 

Ступінь опрацювання літературних джерел 4 

Методичні підходи, обрані для проведення аудиторних 

занять 

3 



Методологічні підходи, задіяні під час проведення 

аудиторних занять (унікальність та ефективність 

використаних методик) 

3 

Повнота підготовленого матеріалу 4 

Логічність складання плану підготовки практичного заняття 

з фахової дисципліни 

3 

Зв'язок матеріалу, що викладається на практичному занятті, із 

завданнями навчальної дисципліни та програмними 

результатами  

3 

Якість представлених презентаційних матеріалів 2 

Логічність та аргументованість відповідей 3 

Змістовний модуль 3 25 

Ступінь опрацювання наукової літератури із проблематики 

дослідження 

4 

Глибина володіння матеріалом за фаховою дисципліною 4 

Методологічні підходи, задіяні під час проведення 

аудиторних занять  (унікальність та ефективність 

використаних методик) 

4 

Ступінь досягнення поставлених завдань 4 

Якість представлених презентаційних матеріалів 2 

Ораторська та педагогічна майстерність, вміння 

використовувати професійну лексику 

3 

Відповідність результатів, відображених у звіті з науково-

педагогічної практики,результатам навчання 

4 

Підсумковий контроль – диференційний залік 30 

ВСЬОГО ЗА МОДУЛЕМ  100 

 

Оцінювання результатів проведених аспірантом занять проводиться 

фаховою комісією після завершення практичної складової. До складу фахової 



комісії входять: керівник науково-педагогічної практики (науковий керівник 

аспіранта), гарант освітньої програми та провідний фахівець зі спеціальності, 

що входить до складу групи забезпечення. Фахова комісія у повному складі 

присутня під час проведення аспірантом аудиторних занять.  

Підсумковий контроль відбувається у формі диференційованого заліку, 

який приймає фахова комісія, що була створена для оцінки результатів 

проведених аспірантом аудиторних занять. Для підготовки до диф. заліку 

аспірант оформлює звіт з науково-педагогічної практики у формі 

пояснювальної записки і підписує його у керівника практики (наукового 

керівника). Залік проходить у формі захисту звіту з науково-педагогічної 

практики. Для захисту звіту аспірант готує презентаційні матеріали і виступає 

з доповіддю перед фаховою комісією. Розподіл балів за результатами захисту 

звіту здійснюється за наступними критеріями: якість підготовленого матеріалу 

у пояснювальній записці – 10%, презентація звіту (оцінюється якість 

підготовлених аспірантом презентаційних матеріалів, повнота відображення 

матеріалу звіту у презентації) – 15%, захист звіту (в тому числі оцінюється 

здатність аспіранта виступати з доповіддю, послідовно доносити свою думку 

і ґрунтовно та аргументовано відповідати на запитання комісії) – 15%.  

Розподіл балів, які отримують аспіранти 

 

  Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

 



7. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення  

1. Методичні рекомендації щодо проходження науково-педагогічної 

практики (для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

денної та вечірньої форм навчання спеціальності  076 – Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність) / Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. 

Бекетова ; уклад. : Юр’єва С. Ю. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. 29 

с.  

2. Дистанційний курс «Науково-педагогічна практика». 

[Електронний ресурс] - Режим доступу: 

https://dl.kname.edu.ua/user/index.php?id=2596 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

 

1. Про вищу освіту: Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text.  

2. Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових 

установах): Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261. URL 

: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п#Text  

3. Про затвердження Концепції розвитку педагогічної освіти: наказ МОН 

України № 776 від 16.07.2018. URL : 

https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennyakoncepciyi-rozvitkupedagogichnoyi-

osviti  

4. Положення про проведення практик студентів Харківського 

національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. URL: 

https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_Пр

о_пр оведення_практики_студентів.pdf  

 5. Нормативно-правова база наукової діяльності у вищих навчальних 

закладах URL: 

http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/diyalnist/nauka/naukovadiyalnistu-

vishchikhnavchalnikh-zakladakh/4688. 

6. Болонська декларація. URL : www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/ 

7.  Калашнікова Л. М., Жерновникова О.А. Педагогіка вищої школи у 

схемах і таблицях: навчальний посібник.  Харків, 2016.  260 с.  URL : 

http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1086  

https://dl.kname.edu.ua/user/index.php?id=2596
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-2016-п#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennyakoncepciyi-rozvitkupedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/prozatverdzhennyakoncepciyi-rozvitkupedagogichnoyi-osviti
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_Про_пр%20оведення_практики_студентів.pdf
https://www.kname.edu.ua/images/Files/Normativny_Dokumenty/Положення_Про_пр%20оведення_практики_студентів.pdf
http://www.mon.gov.ua/education/higher/bolon/
http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/1086


8. Карпенко О. Філософсько-методологічний компонент у структурі 

науково-педагогічного дослідження. Професіоналізм педагога: теоретичні й 

методичні аспекти. 2018. Вип. 7. С. 97-105. URL : 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/prptma_2018_7_10 

9. Меняйло В. І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх 

докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності : дис. … докт. 

педагог. наук : 13.00.04 / Меняйло В. І. – Запоріжжя, 2020. – 756 с.  URL : 

http://phd.znu.edu.ua/page//dis/09_2020/Menyailo_dis_compressed.pdf  

10. Методика та організація наукових досліджень : Навч. посіб. / С. Е. 

Важинський, Т І. Щербак.  Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. 260 

с. URL : https://nuczu.edu.ua/scien cearchive/Articles/gorn 

ostal/vajinskii%20posibnyk.pdf  

      11. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс]: підручник / В. П. 

Головенкін; КПІ ім. Ігоря Сікорського. – 2-ге вид., переробл. і доповн. Київ : 

КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 290 с. URL : 

https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29032. 

12. Педагогіка та психологія вищої школи : навчальний посібник / Л. Г. 

Кайдалова, І. С. Сабатовська-Фролкіна, Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. Харків : 

НФаУ, 2019. 248 с. 

13. Професійно-педагогічне спілкування й типологія особистості 

викладача вищої школи. URL : http://www.info-library.com.ua/bo 

okstext4050.html 

14. Сайт «Аспірант України». URL : http :// mi / intranet / aspirant. com. ua 

/ 

Обладнання, устаткування, програмні продукти 

 

Найменування 

комп’ютерної 

лабораторії, її площа 

Модель і марка 

персональних 

комп’ютерів, їх 

кількість 

Найменування 

пакетів прикладних 

програм (у тому 

числі 

ліцензованих) 

Доступ до 

Інтернету, 

наявність 

каналів доступу 

(так/ні) 

Навчально-наукова 

лабораторія 

«Лабораторія кафедри 

підприємництва та 

бізнес-адміністрування», 

ауд. №420 цк 

 

10 ПК Impression P+, 

мультимедиапроектор 

- Windows, 

- MS Office 2010 

(Word, Excel, 

Power Point, 

Access), 

- STATISTICA 

так 
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https://nuczu.edu.ua/scien%20cearchive/Articles/gorn%20ostal/vajinskii%20posibnyk.pdf
https://ela.kpi.ua/handle/123456789/29032
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access

