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Загальна інформація про практику: 

назва: Асистентська практика,  

форма навчання: денна  

семестр: XI 

кредитів: 12 (360 год.),  

 

Керівниками асистентської практики зазвичай є керівники дипломних проектів 

 

Короткий опис практики: 

    Метою асистентської практики магістрів, в першу чергу, є підготовка їх до 

викладацької роботи у навчальних закладах I – IV рівнів акредитації. Основним змістом 

цієї практики є набуття навиків підготовки та проведення занять з основних дисциплін і 

дисциплін спеціалізації кафедри. Розвивати вміння самостійно планувати виконання 

дослідницького та/або інноваційного завдання, розв`язувати прикладні задачі та задачі в 

міждисциплінарних галузях, демонструвати навички професійного спілкування, 

включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні ще однією з 

поширених європейських мов, виконувати навчальну та методичну роботу зі своєї 

навчальної дисципліни, керуючись нормативними документами та психолого-

педагогічними вимогами до навчального процесу 

   

    Завдання: Студент повинен підготувати самостійно декілька тем з обраних навчальних 

дисциплін, для подальшого проведення занять з даних тем, під керівництвом як 

викладачів цієї дисципліни, так і керівника дипломної (магістерської) роботи. Студент–

практикант повинен провести не менше 15 занять (з них 3 залікові), здійснити 6-8 

взаємовідвідувань занять інших практикантів чи викладачів, що читають лекції з цих 

дисциплін з обов’язковим їх подальшим обговоренням. Під час практики студент також 

повинен працювати над завершенням досліджень, пов’язаних із виконанням дипломної 

(магістерської) роботи, оформленням результатів проведених досліджень і підготовкою до 

захисту дипломної (магістерської) роботи перед Екзаменаційною комісією. 

 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент має набути таких 

компетентностей:  

Знати: основні принципи та методи підготовки та проведення занять, обов’язки 

куратора та вміти їх виконувати. 

Вміти: вміти підготувати конспект заняття та провести його, підбирати додатковий 

матеріал, щоб зацікавити студентів; застосовувати сучасні методи активізації науково–

технічної підготовки; застосовувати засоби математичного забезпечення інженерних та 

економічних задач; набувати навиків у підготовці та проведенні дисциплін як 

нормативного характеру, так і дисциплін спеціалізації на молодших курсах ЗВО; 

працювати з літературними джерелами з дипломної (магістерської) роботи та із 

забезпечення  навчального процесу у ЗВО; підготувати доповідь на студентську 

конференцію, підготувати наукову статтю до друку; проводити дослідження на 

відповідному рівні, здійснювати пошук, обробку та аналіз інформації з різних джерел; 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здійснювати пошук, систематичного вивчення 

та аналізу науково-технічної інформації, світового досвіду, пов`язаного із застосуванням 

методів системного аналізу для дослідження різноманітних процесів, явищ та систем; 

займатись самоосвітою та підвищенням кваліфікацій на основі інноваційних підходів у 

сфері системного аналізу. 

 



Перелік мінімуму знань, умінь, навичок, необхідних для подальшої практичної 

діяльності, що повинні отримати студенти в результаті проходження асистентської 

практики:  Студент повинен знати, як проводяться лекційні, практичні та лабораторні 

заняття, як до них слід готуватися, як підбирати додатковий матеріал. Вміти застосовувати 

сучасні методи активізації науково–технічної підготовки; застосовувати засоби 

математичного забезпечення інженерних та економічних задач. Набути навиків у 

підготовці та проведенні дисциплін нормативного характеру та дисциплін спеціалізації на 

молодших курсах ЗВО; вміти працювати з літературними джерелами; вміти підготувати 

доповідь на наукову конференцію.   

 

Структура начальної дисципліни (теми занять) 
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1 Ознайомлення з діяльністю 

кафедри, особливостями ве-

дення кафедральної доку-

ментації. 

45 Ознайомлення з навчально-методичною, 

науковою, виховною діяльністю кафедри, осо-

бливостями ведення кафедральної доку-

ментації. 

2 Відвідування та 

обговорення пар викладачів 

кафедри та студентів-прак-

тикантів. 

45 Ознайомлення з основними принципами побу-

дови навчальної діяльності викладача, 

правилами підготовки до проведення занять, 

навчальними посібниками, робочими  та 

навчальними програмами, згідно з якими 

читаються дисципліни. Відвідування та 

обговорення пар викладачів кафедри та сту-

дентів-практикантів.  

3 Виконання обов’язків кура-

тора групи. 

45 Ознайомлення з обов’язками куратора групи, 

консультації з викладачами-кураторами, 

виконання обов’язків куратора академічної 

групи, проведення виховних заходів.  

4 Підготовка та проведення 

лекційних, лабораторних, 

практичних занять. 

45 Консультації з викладачами, які ведуть дану 

навчальну дисципліну, ознайомлення з нав-

чальними посібниками, робочими  та 

навчальними програмами, згідно з якими чита-

ються дисципліни. Підготовка та проведення 

лекційних, лабораторних, практичних занять 

5 Виконання наукового 

завдання 

45 Консультації з керівником та виконання 

(згідно з поставленим завданням) відповідних 

розділів магістерської роботи. 

6 Підготовка публікації 

(стаття або тези доповіді) за 

матеріалами магістерської 

роботи 

45 Консультації з керівником та оформлення 

отриманих у магістерській роботі наукових 

результатів у вигляді тез доповіді на наукову 

конференцію або статті до наукового журналу. 

7 Підготовка планів-конспек-

тів залікових занять 

45 Підготовка планів-конспектів залікових занять 

згідно із запропонованими зразками, 

консультації з викладачами, які проводять ці 

заняття. 



8 Оформлення звіту про 

проходження практики 

45 Оформлення звіту про проходження практики 

згідно із запропонованими зразками та під 

контролем відповідального від кафедри 

викладача. 

 

Рекомендована література: 

Основна 

1. Алексюк А.М. Педагогіка вищої освіти в Україні. – К.: Либідь, 1998. 

2. Артемова Л.В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний 

посібник для викладачів, аспірантів, студентов магістратури. – К.: Кондор, 2008. – 272 с. 

3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти. – К., 

1997. – 63 с. 

4. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навчальний посібник. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.  

5. Нагаєв В.М. Методика викладання у вищій школі: Навчальний посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 232 с. 

 

Додаткова 

1. Мороз А.Г., Падалка О.С., Юрченко В.І. Педагогіка і психологія вищої школи: 

Навчальний посібник. – К.: НПУ ім. М. Драгоманова, 2003. – 267 с. 

2. Слєпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: Навчальний 

посібник. – К.: Вища школа, 2005. – 239 с. 

3. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к 

личности. – М., 2001. – 304 с. 

4. Положення про проведення навчальних і виробничих практик студентів 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича“, ухваленого Вченою 

радою ЧНУ,  протокол №1 від 09.02.2015 р. 

https://drive.google.com/file/d/0B1PzclSOKFQnenpQc1AwOHlqbUk/view 

 

Форма контролю та оцінювання результатів навчання:   

      Підсумки проходження асистентської практики студентами–магістрами підводяться у 

вигляді складання заліку комісії, що призначається завідувачем кафедри. Результати 

заліку затверджуються протоколом на засіданні кафедри. Залік виставляється 

диференційованою оцінкою згідно з вимогами організації контролю за якістю навчального 

процесу та ECTS, яка враховується нарівні з іншими оцінками, що характеризують 

успішність студентів. 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою EKTS 

Оцінка (бали) 
Пояснення за розширеною 

шкалою 

відмінно A (90-100) відмінно 

добре 
B (80-89) дуже добре 

C (70-79) добре 

задовільно 
D (60-69) задовільно 

E (50-59) достатньо 

незадовільно 

FX (35-49) 
(недостатньо) з можливістю 

повторного складання 

F (1-34) 
(недостатньо) з обов’язковим 

повторним курсом 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B1PzclSOKFQnenpQc1AwOHlqbUk/view

