
 
 

 

 



 



Мета: асистентської практики є ознайомлення магістра з організацією 

процесу навчання в університеті та складовими педагогічного процесу, 

придбання практичних навичок у проведенні аудиторних занять. 

Попередні вимоги: 

Набуття знань з фахових дисциплін за спеціалізацією. 

Анотація: 

Асистентська практика магістрів зорієнтована на досягнення 

випускниками високого рівня знань фахових дисциплін, а також 

формування спроможності до творчої науково-педагогічної і дослідницької 

діяльності. У процесі проходження практики студенти поглиблюють знання 

з обраної спеціальності, оволодівають навичками творчої, науково-

педагогічної діяльності, набувають певного досвіду використання 

одержаних знань для вирішення завдань у сфері педагогічної діяльності.  

Практика сприяє формуванню у студентів початкової компетенції 

ведення самостійної педагогічної діяльності, набуття навичок організації та 

розробки методичного забезпечення навчального процесу, розвинення 

творчих здібностей, умінь обґрунтовувати та висловлювати думку, 

працювати в колективі, набуття студентом професійних компетентностей 

здійснення самостійної педагогічної діяльності. 

Практика полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної 

педагогічної діяльності, ознайомленні з організацією, методичним 

забезпеченням та методикою здійснення педагогічної діяльності у вищих 

навчальних закладах. 

Під час відвідування лекцій і семінарських (практичних, лабораторних) 

занять магістри знайомиться з методами викладання. На етапі проходження 

практики магістр проводить аудиторні заняття, відвідує заняття своїх колег і 

готує письмові рецензії. Під час практики студент бере активну участь у 

науково-методичній роботі, займається самопідготовкою. 

Предметом практики є процес спрямованого розвитку і формування 

особистості в умовах її виховання, навчання, самовдосконалення, а також 

педагогічна діяльність викладача природничих наук у вищий школі. 



Завдання: 

- ознайомлення з організаційною структурою навчального закладу та 

особливостями її функціонування; 

- ознайомлення з організацією навчально-виховного процесу на кафедрі; 

- ознайомлення з формами та методами викладання фахових дисциплін, що 

вивчаються студентами молодших курсів; 

- закріплення і практичне використання отриманих у процесі навчання 

теоретичних знань; 

- набути початкових вмінь проведення занять за різними формами і 

методами, що активізують пізнавальну діяльність студентів; 

- виховати у студента творчий підхід до навчально-методичної роботи, 

наукової праці, сформувати потребу в самовихованні, підвищенні своєї 

кваліфікації; 

- розвинути позитивне відношення магістра до педагогічної діяльності, 

стимулювати прагнення до розвитку педагогічних здібностей;  

- навчитися набувати, застосовувати і узагальнювати передовий 

педагогічний досвід.  

Таблиця 1 

Результати навчання: 

 Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 

автономність та відповідальність) 
Форма/Методи 

викладання і 

навчання 

Форма/ 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумковій 

оцінці з 

дисципліни  Результат навчання 

1.1 сучасні засоби та форми проведення 

педагогічної роботи 

консультування в 

рамках керівниц-

тва практикою 

усний звіт до 2% 

1.2 зміст і структуру навчального процесу у 

ВНЗ; 
--  «  -- 

усний звіт до 2% 

1.3 загальну схему побудови педагогічного 

процесу; 
--  «  -- 

усний звіт до 2% 

1.4 головні методичні прийоми та принципи 

викладання фахових дисциплін. 
--  «  -- 

усний звіт до 2% 

2.1 підбирати необхідну літературу за темою 

заняття та скласти план заняття 
--  «  -- 

усний звіт до 5% 

2.2 здійснювати підготовку до теоретичних і 

практичних занять, складати потрібну --  «  -- 
письмовий 

звіт 

до 10% 



для занять навчально-методичну та 

технічну документацію 

2.3 доступно, послідовно і зрозуміло 

викласти студентам пропонований 

матеріал 
--  «  -- 

спостережен

ня та критич-

ний аналіз 

до 20% 

2.4 користуватися принципом наочності у 

навчанні --  «  -- 

спостережен

ня та критич-

ний аналіз 

до 12% 

2.5 провести опитування студентів за 

контрольними питаннями;  --  «  -- 

спостережен

ня та критич-

ний аналіз 

до 12% 

2.6 проконсультувати студентів за темою 

заняття;  --  «  -- 

спостережен

ня та критич-

ний аналіз 

до 15% 

2.7 зробити критичний аналіз проведеного 

заняття. 
--  «  -- 

письмовий 

звіт 

до 10% 

3.1 Вміти організувати командну розробку 

для ефективного вирішення поставленої 

задачі 

--  «  -- 

усний звіт до 3% 

4.1 Розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

--  «  -- 

усний звіт до 5% 

 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними 

результатами навчання 
Результати навчання  

дисципліни  
Програмні  
результати навчання 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Вміння застосовувати основи педагогіки і 

психології у навчально-виховному процесі у 

закладах освіти  
      + + + +    

Моделювати геосферні об’єкти і процеси, 

застосовуючи картографічні і математичні 

методи та геоінформаційні технології  

     +        

Знати сучасні методи дослідження Землі та її 

геосфер і вміти їх застосовувати у виробничій 

та науково-дослідницькій діяльності  

     +        

Застосовувати освітні технології та методи 

викладання предметного матеріалу наук про 

Землю у закладах освіти  

+ + + + +         

Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо  
          +  + 

Розуміння необхідності дотримання норм 

авторського і суміжних прав інтелектуальної 

власності; сприйняття державної та 

міжнародної систем правової охорони 

           + + 



інтелектуальної власності.  

 
Структура курсу: Асистентська практика 

СТРУКТУРА АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Практика складається з двох етапів: ознайомлювального і навчально-

методичного.  

На першому етапі магістр ознайомлюється із: законом України "Про 

вищу освіту", з "Положенням про вищий навчальний заклад", з правами і 

обов’язками викладача, з системою навчально-виховної роботи на кафедрі, з 

плануванням роботи викладача кафедри.  

На другому, навчально-методичному етапі, магістр виконує наступну 

роботу:  

– вивчає робочу програму з дисципліни, за якою передбачається 

проведення аудиторних занять;  

– аналізує навчальні посібники і методичні рекомендації з обраної 

магістром навчальної дисципліни;  

– відвідує лекції, семінари, лабораторні і практичні заняття з обраної 

дисципліни;  

– складає план проведення аудиторних занять за погодженими із 

керівником практики темами з обраної дисципліни (обраних дисциплін);  

– складає кілька варіантів тестових завдань для перевірки рівня засвоєння 

студентами цієї теми; 

– бере участь у роботі методичного семінару, під час якого 

обговорюються запропоновані магістром плани занять за наміченою темою;  

– проводить аудиторні заняття за підготвленими планами у присутності 

керівника практики.  

Загальний обсяг: 90 год.  

 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 



Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і 

оціненого безпосередньо керівником асистентської практики в друкованому та 

електронному вигляді. 

Звіт в електронному вигляді подається на рецензування керівнику 

науково-дослідної практики; після доопрацювання та остаточного погодження з 

керівником практики звіт в друкованому вигляді подається на захист. 

Звіт має містити усі розділи програми практики та індивідуального 

завдання, висновки і пропозиції, список використаної літератури тощо. 

Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для 

оформлення текстових документів. 

2. Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем 

кафедрою. До складу комісії входять керівник практики, завідувач кафедрою та 

викладачі. Комісія приймає диференційований залік в останні дні її 

проходження. 

3. Студент, який не виконав програму асистентської практики без 

поважних причини, відраховується з навчального закладу. 

Результат заліку за асистентську практику вноситься в заліково- 

екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента. 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 

Результати проходження асистентської практики оцінюються керівником 

практики у формі диференційованого заліку. Складові підсумкової оцінки наведені 

вище у табл. 1 «Результати навчання». 

Оцінювання результативності проходження студентом-магістром 

асистентської практики здійснюється за 100-бальною системою.  

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
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