
Інформаційна довідка 

Вид і назва: Асистентська науково-педагогічна практика 

Код:  

Тип: вибіркова 

Рівень: третій (освітньо-науковий) 

Семестр, в якому викладається: третій, четвертий 

Кількість кредитів ЄКТС: 4,0  

Лектор (викладач): Момот Тетяна Валеріївна; Ілляшенко Олена Вікторівна 

Результати навчання: (компетенції) 
Студенти повинні  

знати: теоретико-методичні засади організації науково-дослідної роботи; методики наукових досліджень 

процесів та явищ; інформаційне забезпечення економічних наукових досліджень; методи аналізу та обробки 

результатів досліджень з використанням сучасних інформаційних технологій; правила оформлення наукових 

звітів, статей, матеріалів для патентування; основи організації навчального процесу у ВНЗ; інноваційні методи 

навчання; форми контролю знань студентів; принципи і методи виховання студентів; посадові обов’язки 

викладача; 

вміти: виконувати експериментальні та теоретичні дослідження;  застосовувати методи обробки 

результатів досліджень з використанням комп’ютерної техніки; виконувати бібліографічні дослідження та 

патентний пошук; узагальнювати матеріали для звіту, наукової статті, патентування за матеріалами досліджень; 

проводити практичні та лабораторні заняття; розробляти методичну документацію, а також завдання для 

поточного та підсумкового контролю знань студентів; складати індивідуальні плани роботи викладача, а також 

календарні плани роботи студента і володіти навичками їх реалізації; вести бібліографічну роботу із залученням 

сучасних інформаційних технологій; формулювати й вирішувати завдання, що виникають у ході виконання 

науково-дослідної роботи; обирати необхідні методи дослідження (модифікувати існуючі, розробляти нові 

методи), виходячи із завдань конкретного дослідження (за темою дослідження або при виконанні завдань 

наукового керівника в рамках освітньо-наукової програми підготовки доктора філософіі); застосовувати сучасні 

інформаційні технології при проведенні наукових досліджень; обробляти отримані результати, аналізувати і 

представляти їх у вигляді закінчених науково-дослідних розробок (звіту з науково-дослідної роботі, тез 

доповідей, наукової статті, дисертаційної роботи); оформляти результати дослідження відповідно до вимог; 

мати компетентності: здатність до дидактичної обробки теоретичного матеріалу для викладання і 

контролю знань студентів; здатність до викладання дисципліни з використанням різноманітних сучасних 

технологій навчання, використання нововведень; здатність орієнтуватися в організаційній структурі та 

нормативно-правовій документації вищого навчального закладу; здатність самостійно проектувати, 

реалізовувати, оцінювати та корегувати освітній процес; здатність будувати взаємовідносини зі студентами, 

находити та реалізовувати управлінські рішення; виступати перед аудиторією і створювати творчу атмосферу в 

процесі заняття; здатність до самоконтролю і самооцінки процесу і результатів педагогічної діяльності; здатність 

перетворювати одержані знання в інноваційні технології, в конкретні пропозиції, демонструючи творчість та 

гнучкість у застосуванні знань, досвіду і методів; здатність аналізувати, оцінювати і порівнювати альтернативи, 

що стосуються проблеми, уміти генерувати та оптимізувати нові рішення. 

Дисципліни, на які спирається: сучасні методи викладання у вищій школі, економетричне моделювання 

в наукових дослідженнях, сучасні методи дослідження економічних процесів. 

Зміст: Ознайомлення із структурою закладу вищої освіти, із організацією роботи кафедри та навчально-

методичним забезпеченням (навчальними планами, програмами, тестами тощо). Ознайомлення із сучасним 

станом педагогічної діяльності в закладах вищої освіти ІV рівня акредитації. Вивчення та застосування 

інноваційних методів проведення занять. Ознайомлення з методикою організації й проведення лекційних, 

семінарських та практичних занять провідних викладачів університету за темою стажування (вивчення 

педагогічного досвіду).Складання плана-конспекта практичного заняття, робота з дистанційними курсами. 

Проведення лекційного чи практичного заняття.  

Форми та методи навчання:  
форми: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, консультації; 

методи: порівняльний, проблемний, пошуковий, дослідницький, ілюстративний, вибірковий. 

Мова навчання: українська. 



Информационная справка 

Вид и название: Ассистентская научно-педагогическая практика 

Код:  

Тип: по выбору 

Уровень: третий (образовательно-научный) 

Семестр, в котором преподается: третий, четвертый 

Количество кредитов ЕКТС: 4,0  

Лектор (преподаватель): Момот Татьяна Валерьевна; Ильяшенко Елена Викторовна 

Результаты обучения: (компетенции) 
Студенты должны  

знать: теоретико-методические основы организации научно-исследовательской работы; методики 

научных исследований процессов и явлений; информационное обеспечение экономических научных 

исследований; методы анализа и обробки результатов исследований с использованием современных 

информационных технологий; правила оформления научных отчетов, статтей, материалов для патентирования; 

основы организации учебного процесса в ВУО; инновационные методы обучения; формы контроля знаний 

студентов; принципы и методы воспитания студентов; должностные обязанности преподавателя; 

уметь: выполнять экспериментальные и теоретические исследования; применять методы обработки 

результатов исследований с использованием компьютерной техники; осуществлять библиографические 

исследования и патентный поиск; обобщать материалы для отчета, научной статьи, патентования с 

использованием материалов исследований; проводить практические и лабораторные занятия; разрабатывать 

методическую документацию, а также задания для текущего и итогового контроля знаний студентов; составлять 

индивидуальные планы работы преподавателя, а также календарные планы работы студента и владеть навыками 

их реализации; вести библиографическую работу с использованием современных информационных технологий; 

формулировать и решать задания, которые возникают в ходе выполнения научно-исследовательской работы; 

выбирать необходимые методы исследования (модифицировать существующие, разрабатывать новые методы), 

согласно заданий конкретного исследования (по теме исследования или при выполнении заданий научного 

руководителя в рамках образовательно-научной программы подготовки доктора философии); применять 

современные информационные технологии для проведения научных исследований; обрабатывать полученные 

результаты, анализировать и представлять их в виде законченных научно-исследовательских разработок (отчета 

по научно-исследовательской работе, тезисов доклада, научной статьи, диссертационной работы); оформлять 

результаты исследования в соответствии с требованиями; 

иметь компетентности: способность к дидактичной обработке теоретического материала для 

преподавания и контроля знаний студентов; способность к преподаванию дисциплин с использованием 

разнообразных современных технологий образования, использования нововведений; способность 

ориентироваться в организационной структуре и нормативно-правовой документации высшего учебного 

заведения; способность самостоятельно проэктировать, реализовывать, оценивать и корректировать 

образовательный процесс; способность строить взаимоотношения со студентами, находить и реализовывать 

управленческие решения; выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятия; 

способность к самоконтролю и самооценке процесса и результатов педагогической деятельности; способность 

превращать полученные знания в инновационные технологии, в конкретные предложения, демонстрируя 

творчество и гибкость в применении знаний, опыта и методов; способность анализировать, оценивать и 

сравнивать альтернативы, которые касаются проблемы, уметь генерировать и оптимизировать новые решения. 

Дисциплины, на которые опирается: современные методы преподавания в высшей школе, 

эконометрическое моделирование в научных исследованиях, современные методы исследования экономических 

процессов. 

Содержание: Ознакомление со структурой заведения высшего образования, с организацией работы 

кафедры и учебно-методическим обеспечением (учебными планами, программами, тестами). Ознакомление с 

современным состоянием педагогической деятельности в заведениях высшего образования ІV уровня 

аккредитации. Изучение и применение инновационных методов проведения занятий. Ознакомление с методикой 

организации и проведения лекционных, семинарских и практических занятий ведущих преподавателей 

университета по теме стажировки (изучение педагогического опыта). Составление плана-конспекта 

практического занятия, работа с дистанционными курсами. Проведение лекционного или практического занятия.  

Формы и методы обучения:  
формы: лекции, практические занятия, индивидуальные задания, консультации;  

методы: сравнительный, проблемный, поисковый, исследовательский, иллюстративный, выборочный.  

Язык обучения: украинский. 



Information reference 

 
Type and title: Assistant scientific and pedagogical training 

Code:  

Type: elective 

Level: third (educational and scientific) 

Semester when the discipline is delivered: third, fourth 

Number of ECTS credits allocated: 4.0 

Name of lecturer(s): Momot Tetiana Valeriivna, Illiashenko Olena Viktorivna  

Learning outcomes: (competencies) 

Students should 

know: theoretical and methodological principles of organization of research work; methods of scientific 

research of processes and developments; information support of economic scientific research; methods of analysis 

and processing of research results using modern information technologies; rules of registration of scientific reports, 

articles, materials for patenting; the basis of organization of educational process in higher educational institutions; 

innovative teaching methods; forms of student knowledge control; principles and methods of students' education; 

duties of the lecturer; 

be able to: perform experimental and theoretical research; apply methods of processing the results of 

research using computer technology; to conduct bibliographic research and patent search; generalize materials for a 

report, a scientific article, patenting on research materials; to conduct practical and laboratory classes; to develop 

methodological documentation, as well as tasks for the current and final control of students' knowledge; make 

individual plans of the teacher's work, as well as calendar plans of the student's work and possess the skills of their 

implementation; to conduct bibliographic work with the use of modern information technologies; to formulate and 

solve problems that arise during the execution of research work; to choose the necessary research methods (to 

modify existing ones, to develop new methods), based on the tasks of a particular study (on the subject of research 

or when performing the tasks of a scientific leader within the framework of educational and scientific preparation 

of the doctor of philosophy); to apply modern information technologies in carrying out scientific researches; 

process the received results, analyze and present them in the form of complete research development (report on 

research work, abstracts, scientific paper, dissertation work); Make the research results according to requirements. 

have competences: the ability to didactic processing of theoretical material for teaching and controlling 

knowledge of students; the ability to teach discipline using a variety of contemporary learning technologies, use of 

innovations; the ability to navigate the organizational structure and regulatory documentation of a higher 

educational institution; the ability to independently design, implement, evaluate and correct the educational 

process; ability to build relationships with students, find and implement managerial decisions; to speak in front of 

the audience and create an atmosphere in the classroom; the ability to self-control and self-assessment of the 

process and the results of pedagogical activity; the ability to transform the knowledge gained into innovative 

technologies into concrete proposals, demonstrating creativity and flexibility in the application of knowledge, 

experience and methods; the ability to analyze, evaluate and compare alternatives relating to the problem, be able 

to generate and optimize new solutions. 

Disciplines are based on: modern methods of teaching in higher school, econometric modeling in scientific 

research, modern methods of research of economic processes. 

Contents: Introduction of the structure of higher education institution, the organization of the department's 

work and teaching and methodological support (curriculums, programs, tests, etc.). Acquaintance with the current 

state of pedagogical activity in institutions of higher education of the IV level of accreditation. Study and 

application of innovative methods of conducting classes. Familiarization with the methodology of organizing and 

conducting lectures, seminars and practical classes of the leading teachers of the University on the topic of 

internship (studying pedagogical experience). Preparing a plan, an abstract of a practical lesson, working with 

distance courses. Conducting lectures or practical classes.  

Teaching forms and methods:  
forms: lectures, practical classes, individual tasks, consultations; 

methods: comparative, problem, search, research, illustrative, selective. 


