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Науково-педагогічна практика є складовою частиною освітньої програми 

професійної підготовки магістрів. У програмі і методичних рекомендаціях 

розглядаються загальні положення проведення науково-педагогічної практики, 

вибір бази для її проходження, питання організації і змісту практики та 

підведення її підсумків. Програма і методичні рекомендації логічно 

структуровані, що дозволить керівникам практики чітко планувати та 

регламентувати діяльність студентів і керівників під час практики та окреслити 

її головні результати. Вони сприятимуть плановому, поетапному набуттю 

студентами фахових компетентностей, практичних професійних навичок і 

застосуванню набутих теоретичних знань у науково-педагогічній діяльності.  
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ВСТУП  

 

Проходження усіх видів практик студентами – це важливі етапи процесу 

практичної підготовки майбутніх фахівців у вищій школі. Практика студентів є 

невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки магістрів 

денної і заочної форм навчання, в якій закладено основні компетентності, 

якими повинен володіти фахівець та програмні результати, які він повинен 

здобути. 

Науково-педагогічна практика магістрів є обов’язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття освітнього рівня магістра з галузі 

знань 24 «Сфера обслуговування» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа», здійснюється відповідно до навчального плану та має на меті набуття 

студентами професійних навичок і вмінь здійснення самостійної науково-

педагогічної діяльності. Вона спрямована на закріплення теоретичних знань, 

одержаних студентами під час навчання, набуття і удосконалення практичних 

навичок і умінь у процесі професійної діяльності, розвиток у студентів 

здатності компетентного прийняття рішень у виробничих ситуаціях, оволодіння 

сучасними методами та формами науково-педагогічної діяльності.  

Головним навчально-методичним документом, що забезпечує 

комплексний підхід до організації практичної підготовки, системності, 

безперервності, послідовності навчання студентів, є програма науково-

педагогічної практики. 

Основна мета програми полягає у чіткому плануванні та регламентуванні 

діяльності студентів і керівників під час практики та окреслення її головних 

результатів. Програма науково-педагогічної практики передбачає планове, 

поетапне набуття студентами практичних професійних навичок і застосування 

набутих теоретичних знань у реальних умовах. 

Програма містить зміст, цілі і завдання науково-педагогічної практики, 

види і терміни її проходження, бази та організацію практики, форми звітності,  

норми оцінювання роботи студентів під час практики. 

У даних методичних рекомендаціях розглядаються загальні положення 

проведення науково-педагогічної практики, вибір бази проведення практики, 

питання її організації і проведення, зміст практики та підведення підсумків 

науково-педагогічної практики студентів.  

Програма і методичні рекомендації «Науково-педагогічна практика» 

можуть бути корисними науково-педагогічним і педагогічним працівникам, 

магістрам, студентам економічних спеціальностей, усім, хто цікавиться 

проблемами організації та проведення науково-педагогічної практики. 
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1. ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ПРАКТИКИ 

 

Магістр – ступінь вищої освіти особи, яка на основі ступеня бакалавра 

здобула повну вищу освіту, спеціальні уміння та знання, достатні для 

виконання професійних завдань та обов’язків (робіт) інноваційного характеру 

відповідного рівня професійної діяльності, що передбачені для первинних 

посад у різних сферах діяльності. Практична підготовка магістрів готельно-

ресторанної справи є обов’язковою складовою освітньо-професійної програми і 

має на меті вдосконалення студентами професійних вмінь і навичок, здобутих у 

процесі теоретичного навчання. 

Науково-педагогічна практика є обов'язковим компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з готельно-

ресторанної справи і має на меті набуття студентом професійних навичок та 

вмінь здійснення самостійної науково-педагогічної роботи.  

Для студента-магістранта важливо не тільки знати основні положення 

роботи над дипломною магістерською роботою, але мати загальне уявлення про 

методологію педагогічної роботи та наукової творчості, здобути досвід 

організації своєї творчої діяльності, використання методів наукового пізнання 

та застосування логічних законів і правил. Інтеграція загальної і професійної 

освіти на базі педагогічної діяльності не лише сприяє значному підвищенню 

мотивації до отримання знань і формування відповідних компетенцій, але є й 

стимулом оновлення змісту освіти в цілому. 

Сутність науково-педагогічної практики полягає у залученні студентів-

магістрантів до самостійної педагогічної і дослідницької роботи.  

Суть наукової частини практики полягає у залученні студентів-

магістрантів до самостійної роботи, ознайомленні з методикою проведення 

наукової роботи в академічних і спеціалізованих інститутах та провідних 

компаніях. 

Педагогічний компонент проходження науково-педагогічної практики 

полягає у формуванні особистості майбутнього викладача вищої школи, 

застосуванні теоретичних знань у практичній діяльності, засвоєнні 

педагогічних умінь, вивченні та аналізу педагогічного досвіду. Педагогічний 

компонент містить в собі знання та уміння, якими повинен оволодіти студент- 

практикант.  

Мета науково-педагогічної практики − сформувати професійні вміння і 

особистісні якості фахівця та на їх основі оволодіти видами професійної 

викладацької діяльності на рівні, що відповідає освітньо-професійній програмі 

підготовки магістра; ознайомити студентів із сучасними методами і формами 
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організації навчального процесу у вищій школі; сформувати у студентів 

навички викладання дисциплін за спеціальністю «Готельно-ресторанна справа», 

виробити творчий, дослідницький підходи до педагогічної діяльності. 

Проходження науково-педагогічної практики забезпечує формування у 

студентів наступних компетентностей:  

1) загальні компетентності (ЗК): 

- здатність до ефективного усного та письмового комунікування 

державною та іноземними мовами, використовуючи комунікаційні 

технології, здатність вирішувати проблеми та завдання в команді (ЗК2); 

- дотримання етичних принципів з погляду професійної майстерності, 

розуміння важливості впливу на соціальну сферу (ЗК5). 

2) спецівальні (фахові) компетентності (СК): 

- здатність до обробки, аналізу та систематизації інформації з теми 

дослідження, вибір методів і засобів вирішення задач дослідження, 

розробка теоретичних і економетричних моделей досліджуваних 

процесів, явищ і об’єктів, які відносяться до професійної діяльності, 

вміння оцінювати і інтерпретувати отримані результати (СК1). 

Проходження науково-педагогічної практики забезпечує наступні 

програмні результати навчання: 

- знати і розуміти основи планування і організації навчального процесу у 

вищій школі, системи стандартів вищої освіти, форм і методів навчання у 

вищій школі, психологічних основ навчання та педагогічної майстерності 

викладача (РН4); 

- знати і розуміти методологічні основи кризової психології та 

пояснювальних теорій поведінки людини в ситуації невизначеності і 

непередбачуваності, методології розпізнавання, психодіагностики, 

запобігання кризам, психологічних особливостей управління 

організацією в умовах кризи, визначення шляхів виходу з кризи (РН6). 

- здатність застосовувати методи та засоби дипломатичної комунікації та 

вміти організовувати ділові та офіційні прийоми (РН15). 

Студенти під час проходження науково-педагогічної практики мають 

вирішити наступні завдання: 

 ознайомитись із структурою навчального закладу, організацією роботи 

кафедри та навчально-методичним забезпеченням (навчальними планами, 

програмами, тестами, екзаменаційними білетами тощо); 

 сформувати знання й уявлення про сутність викладацької роботи; 

 ознайомитись із змістом викладацької діяльності; 

 ознайомитись із сучасним станом педагогічної діяльності в навчально-

виховних закладах різного типу; 

 сформувати і розвивати навички педагогічного спілкування із 

студентами, викладачами; 
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 опанувати технології педагогічної діяльності; 

 розвивати науково-дослідницький підхід до вирішення професійних 

проблем; 

 розвивати творчий підхід до виконання професійних обов’язків; 

 відвідати заняття провідних викладачів кафедри; 

 скласти план-конспект семінарського заняття, вибрати завдання для 

самостійної роботи; 

 провести семінарське чи практичне заняття; 

 відвідати заняття, які проводять однокурсники, проаналізувати їх; 

 скласти звіт про виконання програми педагогічної практики. 

У ході педагогічної практики студенти повинні навчитися: 

 спостерігати за навчальним процесом у вищому навчальному закладі; 

 аналізувати і планувати свою роботу як викладача; 

 організовувати навчально-педагогічну взаємодію із студентами для 

виконання поставлених завдань; 

 вивчати особистість, колектив і середовище навчального закладу; 

 застосовувати різні види, форми і методи роботи із студентами; 

 професійно реагувати на зміну обставин, самостійно приймати рішення і 

нести за них відповідальність. 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Курс: науково-

дослідницька практика 

Спеціальність, 

освітній рівень 

Характеристика 

навчального курсу 

Кількість кредитів ECTS: 6 

Модулів:       1 

Кількість годин:   180 

Спеціальність: 

241 «Готельно-

ресторанна 

справа» 

Освітній рівень: 

магістр 

Рік підготовки:  6 

Семестр:           11  

Вид контролю:  

диференційований 

залік 
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2. БАЗИ ПРАКТИКИ ТА  

РОЗПОДІЛ РОБОЧОГО ЧАСУ СТУДЕНТА 

 

Практика проводиться під керівництвом наукового керівника магістранта 

в університетах, на підприємствах сфери послуг, бюджетних установах та ін., 

які проводять науково-дослідні роботи чи здійснюють розробки та мають 

наукові здобутки у сфері наукової проблематики робіт студентів та при 

наявності відповідних договорів між установами. 

Основним базовим об’єктом науково-педагогічної практики є кафедра 

управління інноваційною діяльністю та сферою послуг факультету економіки 

та менеджменту. Практика може проводиться також на базі інших кафедр 

університету та профільних кафедр інших навчальних закладів. 

Конкретний час проведення практики визначається навчальним планом і 

наказом по Університету. 

До програми практики (крім спеціальних питань) можуть входити 

прослуховування лекцій, виконання індивідуальних завдань, проведення 

екскурсій, оформлення та захист звіту з практики. 

Календарний графік розподілу робочого часу  

для науково-педагогічної практики 

№ 

з/п 
Найменування виду робіт 

Кількість робочих 

діб 

1 

Інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, 

ознайомлення з програмою практики та 

індивідуальним завданням 

1 

2 

Вивчення спеціальних питань, виконання 

індивідуальних завдань за тематикою практики, 

проведення екскурсій тощо 

36 

3 
Оформлення щоденника, звіту та іншої 

педагогічної та наукової документації 
4 

4 Складання заліку з практики 1 

Підсумок: 42 

 

Науковими керівниками магістрів призначаються доктори наук 

(кандидати наук), професори (доценти), які активно ведуть науково-педагогічну 

роботу. За одним керівником закріплюється не більше 5 студентів-магістрантів 

одночасно.  

Відповідальність за організацію, проведення і контроль науково-

педагогічної практики студентів на факультеті покладається на декана 

факультету, по кафедрі – безпосередньо на завідувача кафедри. 
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3. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ, КЕРІВНИЦТВО ТА ЗМІСТ 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

Науково-педагогічна робота майбутніх магістрів є необхідною складовою 

навчального процесу і слугує основою підвищення результативності 

досліджень, які надаються студентами в дипломній роботі. 

Програма науково-педагогічної практики студентів магістратури 

складається з наступних частин: 

- формування індивідуального графіку проходження науково-

педагогічної практики, ознайомлення студента з вітчизняними, іноземними 

науковими та іншими джерелами літератури з метою формування проведення 

майбутньої науково-педагогічної роботи. За цей період студенти зобов’язані 

здійснити огляд нормативної та навчальної літератури, зібрати та обробити 

практичний та інформаційний матеріал, розробити методичні рекомендації, 

підготувати матеріали проведення лекційних, практичних чи лабораторних 

занять; 

- виконання індивідуального завдання, що передбачає проведення 

лекційних, практичних, лабораторних робіт, написання статей, тез доповідей до 

науково-практичних конференцій, участь у засіданнях кафедри, методичних 

семінарів тощо; 

- оформлення звіту про проходження науково-педагогічної практики і 

його захист. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечує випускова кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою 

послуг. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням здійснює 

керівник практики від університету. Завідувач кафедри призначає 

відповідального за науково-педагогічну практику на кафедрі. Для 

безпосереднього керівництва практикою кожного студента випускаюча кафедра 

призначає наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем 

доктора або кандидата наук, який, як правило, поєднує ці обов’язки з 

обов’язками наукового керівника дипломної магістерської роботи студента. 

Порядок направлення студентів на практику. 

Студентів направляють на практику згідно з наказом по Університету. 

Наказом визначається вид практики, терміни та місце її проходження, розподіл 

та закріплення студентів за керівниками практики від кафедри тощо. Проект 

наказу готується кафедрою не пізніше 2 тижнів до початку практики.  

Розпочинаючи проходження практики, студент повинен завчасно 

отримати інструктаж з практики та техніки безпеки на кафедрі. Проведення 

інструктажу студентів здійснюється під час проведення організаційних зборів. 

На організаційних зборах передбачається ознайомлення студентів з вимогами 

до проходження практики та оформлення необхідних документів. Під час 

зборів (за 1–2 календарних дні до дати початку практики) студентам надаються 

зразки документів для оформлення (перелік документів може включати: договір 

щодо проходження практики, графік проходження практики, щоденник 



 10 

практики, навчальну програму та методичні вказівки до проходження практики 

тощо). У разі самостійного обрання студентом об’єкту проходження практики 

повинна бути чітко дотримана зазначена процедура направлення на практику. 

Обов’язки відповідального за науково-педагогічну практику від кафедри 

Відповідальний за науково-педагогічну практику по кафедрі 

призначається завідувачем кафедри. 

Основними обов’язками відповідальних за науково-педагогічну практику 

від кафедри є: 

- своєчасне до початку практики складання проектів наказів про 

проведення науково-педагогічної практики та іншої документації на кожного 

студента, з дотриманням встановлених в ТНТУ імені Івана Пулюя вимог; 

- організація та проведення організаційних зборів для студентів кафедри 

з метою проведення інструктажу про порядок проходження практики, з техніки 

безпеки, охорони праці і попередження нещасних випадків та надання їм 

необхідних документів перед початком практики; 

- забезпечення своєчасності формування студентами індивідуальних 

графіків проходження практики та отримання ними індивідуальних завдань від 

безпосередніх керівників;  

- своєчасне ознайомлення студентів з вимогами до оформлення 

документації з практики, системою звітності та критеріями оцінки з практики, 

які регламентуються відповідною нормативною та методичною документацією 

з організації та проведення практики; 

- своєчасна організація та проведення відкритого захисту практики перед 

комісією; 

- звітування на засіданні кафедри про підсумки практики; 

- внесення пропозицій щодо вдосконалення організаційно-методичного 

забезпечення науково-педагогічної практики, а також інших навчально-

методичних та звітних документів (враховуючи специфіку спеціальності); 

- здійснення, у разі необхідності, разом з керівниками практики 

вибіркового контролю за проходженням практики студентами безпосередньо на 

базі практики. 

Обов'язки керівників науково-педагогічної практики від кафедри 

Для безпосереднього наукового керівництва практикою кожного студента 

відповідно до навчального навантаження викладачів, кафедрою призначаються 

керівники науково-педагогічної практики, які, зазвичай, є керівниками 

магістерських робіт. 

Обов'язки безпосереднього керівника практики: 

- здійснює контроль прибуття студентів на практику; 

- надає допомогу студентові у виборі теми педагогічних і наукових 

досліджень; 

- надає консультації щодо проведення студентом ретельного та 

всебічного вивчення літературних джерел; 

- розробка та надання студентам індивідуальних завдань та вказівок для 

проходження практики, враховуючи специфіку конкретної спеціальності і 
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роботи; 

- надати роз’яснення з принципових питань, які виникають у студента 

щодо організації процесу педагогічної творчості; 

- забезпечити контроль за правильністю загального спрямування 

педагогічної і наукової роботи студента під час навчання в магістратурі; 

- контроль за своєчасністю формування та виконанням індивідуальних 

графіків проходження практики студентами; 

- сприяє організації індивідуальних навчальних занять магістранта; 

- організовує і керує науково-педагогічною роботою магістранта; 

- консультування студентів щодо виконання індивідуального завдання 

практики та оформлення документів з практики; 

- своєчасна оцінка роботи студента на практиці за результатами звіту з 

практики, виконання індивідуального завдання та інших документів з практики; 

- забезпечення своєчасності надання студентами на кафедру звітів з 

науково-педагогічної практики та інших документів, необхідних для захисту, їх 

перевірка та візування; 

- здійснення, у разі необхідності, вибіркового контролю за 

проходженням практики студентами безпосередньо на базі практики. 

Обов’язки студентів-практикантів 

Студенти при проходженні науково-педагогічної практики зобов’язані: 

- до початку практики на організаційних зборах, а далі в 

індивідуальному порядку, одержати від керівника практики консультації щодо 

проходження практики і оформлення всіх необхідних документів; 

- своєчасно (не пізніше зазначеної у направленні дати) прибути на базу 

практики; 

- систематично працювати над виконанням завдань за програмою 

практики; 

- вести щоденник практики, в якому фіксувати виконання відповідних 

етапів (розділів) календарного плану-графіку практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики, зазначені у індивідуальному графіку проходження практики, та 

вказівками безпосереднього керівника;  

- виконувати діючі правила внутрішнього розпорядку, строго 

дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 

- нести відповідальність за виконану роботу; 

- постійно підтримувати контакти з кафедрою та у призначений 

керівником практики від кафедри термін з’явитися на проміжний контроль; 

- висвітлити результати виконаної роботи та оформити їх у звіті про 

проходження практики, відповідно до встановлених і діючих вимог до 

структури та оформлення звіту; 

- своєчасно надати на кафедру звітні документи та у належний термін 

захистити матеріали практики перед відповідною комісією. 
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Зміст практики 
Основні завдання науково-педагогічної практики відображаються в 

індивідуальному графіку щоденника з практики, з дотриманням визначених у 

ньому термінів виконання завдань. 

Студент здійснює відмітки та записує зміст і обсяг виконаної роботи у 

щоденник практики, а також її результати протягом всієї практики. Фактичне 

виконання засвідчують науковий керівник та керівник практики від кафедри з 

відміткою про вчасність його представлення. 

Результатом практики є представлений до захисту звіт із проходження 

практики. 

 

4. СТРУКТУРА ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Рекомендується наступна послідовність викладення матеріалу в звіті: 

- Титульна сторінка звіту. 

- Мета науково-педагогічної практики. 

- Програма науково-педагогічної практики. 

- Виконані науково-педагогічні роботи.  

- Висновки про проходження практики 

- Додатки. 

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлені у інструктивних 

матеріалах, з обов’язковим урахуванням державного стандарту до звітів з 

науково-дослідницької роботи.  

Звіт виконується українською мовою без стилістичних, орфографічних і 

синтаксичних помилок. 

Загальний обсяг звіту з науково-педагогічної практики не повинен 

перевищувати 15-20 сторінок друкованого тексту (шрифт – Time New Roman 

Cyr, розмір – 14, інтервал – 1,0. Береги: верхній – 2 см, нижній – 2 см, лівий – 3 

см, правий – 1,5 см), включаючи також у структуру презентаційні матеріали, 

якщо такі є. 

Звіт друкується з одного боку аркуша білого паперу. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

За результатами науково-педагогічної практики проводиться залік, який 

відбувається відкрито перед членами комісії. Атестація за підсумками практики 

проводиться на підставі письмового звіту та щоденника з практики, 

оформлених відповідно до встановлених вимог, та відгуку керівника практики. 

За підсумками атестації виставляється диференційована оцінка. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, графіки, робочі 

записи, характеристика, індивідуальне завдання, відгук), подається на 

рецензування безпосередньому керівнику практики від кафедри у термін, який 

визначається кафедрою та регламентується нормативними й методичними 
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документами з організації і проведення практики. 

Переданий на кафедру та зареєстрований у встановленому порядку на 

кафедрі звіт перевіряється керівником практики від кафедри. Якщо за 

результатами перевірки звіту виявлено його відповідність вимогам, звіт 

рекомендується до захисту перед комісією шляхом здійснення напису на 

титульному аркуші «до захисту» безпосереднім керівником та завіряється його 

підписом з позначенням дати здійснення підпису.  

У випадку виявлення невиконаних робіт, невідповідності вимогам, звіт 

направляється на доопрацювання студенту із здійсненням напису на 

титульному аркуші «на доопрацювання» безпосереднім керівником, що 

завіряється його підписом з позначенням дати здійснення підпису. 

За результатами перевірки звіту керівник практики від кафедри визначає 

оцінку, з якою звіт рекомендується до захисту перед комісією. Оцінка 

керівника практики носить рекомендаційний характер і не є обов’язковою 

оцінкою захисту для комісії. 

Оцінка визначається з урахуванням своєчасності подання необхідних 

документів з практики, якості підготовленого звіту, виконання індивідуального 

завдання, рівня знань та рівня захисту студента за чотирибальною 

диференційною шкалою («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») та 

шкалою ECTS, яка характеризує успішність студента.  
 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Оцінка проходження науково-педагогічної практики складається із суми 

балів, які виставляються комісією на основі розгляду змісту звіту про практику 

та за підсумком усного захисту перед комісією основних положень, які входять 

до програми практики. Підсумкова оцінка знань, умінь та навичок студента, 

набутих на практиці, встановлюється за 100-бальною шкалою із подальшим 

переведенням її у чотирибальну шкалу оцінок.  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82 – 89 В 

добре  
74 – 81 С 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 Е  

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

1 – 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



 14 

ДОДАТОК 

Тернопільський національний технічний університет  

імені Івана Пулюя 

Факультет економіки та менеджменту 

Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 

 ПРАКТИКИ 

 

 

у Тернопільському національному технічному університеті 

імені Івана Пулюя 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент V курсу, групи _БРм-51__ 

спеціальності _241 «Готельно-ресторанна___ 

______________________справа»__________ 

______Крочак Віталій Васильович_________ 

Керівник ________доц. Стойко І.І.__________ 

Національна шкала ______________________ 

Кількість балів: _______Оцінка: ECTS _____ 

 

 

                      Члени комісії 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 

Тернопіль – 2020 



 15 

ЗВІТ 

з науково-педагогічної практики  

студента групи БРм-51  

Крочака Віталія Васильовича 

на кафедрі управління інноваційною діяльністю та сферою послуг 

Тернопільського національного технічного університету  

імені Івана Пулюя 

в період з 10 лютого 2020 року по 5 березня 2020 року 

 

Мета науково-педагогічної практики − сформувати професійні вміння і 

особистісні якості фахівця та на їх основі оволодіти видами професійної 

викладацької діяльності на рівні, що відповідає освітньо-кваліфікаційній 

програмі підготовки магістра; ознайомити студентів із сучасними методами і 

формами організації навчального процесу у вищій школі; сформувати у 

студентів навички викладання дисциплін за спеціальністю «Готельно-

ресторанна справа», виробити творчий, дослідницький підходи до педагогічної 

діяльності. 

Програма науково-педагогічної практики передбачала виконання 

наступних завдань: 

 ознайомитись із структурою навчального закладу, організацією роботи 

кафедри та навчально-методичним забезпеченням (навчальними планами, 

програмами, тестами, екзаменаційними білетами тощо); 

 сформувати знання й уявлення про сутність викладацької роботи; 

 ознайомитись із змістом викладацької діяльності; 

 ознайомитись із сучасним станом педагогічної діяльності в навчально-

виховних закладах різного типу; 

 сформувати і розвивати навички педагогічного спілкування із 

студентами, викладачами; 

 опанувати технології педагогічної діяльності; 

 розвивати науково-дослідницький підхід до вирішення професійних 

проблем; 

 розвивати творчий підхід до виконання професійних обов’язків; 

 відвідати заняття провідних викладачів кафедри; 

 скласти план-конспект семінарського заняття, вибрати завдання для 

самостійної роботи; 

 провести семінарське чи практичне заняття; 

 відвідати заняття, які проводять однокурсники, проаналізувати їх; 

 скласти звіт про виконання програми педагогічної практики. 

Виконані науково-педагогічні роботи.  

За період проходження науково-педагогічної практики на кафедрі 

управління інноваційною діяльністю та сферою послуг я вивчав педагогічний 

досвід свого керівника к.е.н., доцента І.І .Стойка.  

Відвідав проведене ним лекційне заняття (15.02.2020) для студентів групи 

БРс-41 з дисципліни «Управління конкурентоспроможністю» на тему 
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«Конкурентоспроможність та мотивація оновлення виробництва». 

Відвідав лекційне заняття 02.03.2020) к.е.н., доцента Г.Й. Островської для 

студентів групи БР-11 з дисципліни «Вступ до спеціальності» на тему 

«Майбутнє готельно-ресторанної індустрії». 

Підготував конспект лекції з презентаційними матеріалами на тему 

«Інфраструктурне забезпечення сфери послуг» і провів заняття ( 25.03.2020) 

для студентів групи БРс-32. Проаналізував проведення лекції з керівником 

практики. 

Висновки про проходження практики 

За час проходження науково-педагогічної практики на кафедрі 

управління інноваційною діяльністю та сферою послуг Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя під керівництвом 

к.т.н., доцента Стойка Ігоря Івановича: 

- Поглибив свої знання з спеціальних дисциплін; 

- Вдосконалив навички проведення лекцій та практичних занять; 

- Вивчив досвід наукового керівника у проведенні лекцій та семінарів; 

- Налагодив дружні стосунки зі студентами, спілкувався з ними; 

- Здобув більш глибокі та ґрунтовні знання щодо організації навчальної та 

виховної роботи в університеті; 

- Проаналізував проведення лекцій іншими студентами магістратури та 

зробив відповідні висновки, які дозволять поліпшити якість проведення 

своїх занять; 

- Поспілкувався з викладачами, які поділились власним досвідом роботи та 

порадами щодо організації та проведення занять в університеті; 

- Здобув багато практичних навичок, які стануть в нагоді в подальшій 

педагогічній діяльності. 

 

Додатки:  

 

1. Конспект лекції на тему «Інфраструктурне забезпечення сфери послуг». 

2. Презентаційні матеріали. 

 

 

    Студент                                                            Крочак В.В. 

                     Керівник практики                                              Стойко І.І. 

 

 

 


