


 



 Мета: асистентської практики є ознайомлення магістра з організацією 

процесу навчання в університеті, складовими педагогічного процесу, набуття 

практичних навичок у проведенні семінарських, практичних, лабораторних 

занять. 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 

Набуття теоретичних знань з фахових дисциплін. 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 

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 навчання студенти поглиблюють знання з обраної спеціальності, 

набувають навички творчої, науково-педагогічної діяльності, досвід 

використання знань для вирішення завдань у сфері педагогічної діяльності.  

Практика сприяє формування 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 у 

колективі, а також професійних компетентностей здійснення самостійної 

педагогічної діяльності 

Під час відвідування лекцій і семінарських (практичних, лабораторних) 

занять магістри знайомиться з методами викладання. На етапі проходження 

практики магістр проводить семінарські (практичні, лабораторні) 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 у вищий школі. 

Завдання ознайомити студента: 

- з організаційною структурою освітньої організації та особливостями її 

функціонування 

- з організацією навчально-виховного процесу на кафедрі; 

- з формами та методами викладання навчальних фахових дисциплін, що 

вивчаються; 

- 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 інноваційний 

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 2 3 4 5 

1.1 сучасні засоби та форми проведення 

педагогічної роботи 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 5% 

1 2 3 4 5 

1.2 зміст і структуру навчального 

процесу у ВНЗ; 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 10% 

1.3 загальну схему побудови 

педагогічного процесу; 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 10% 

1.4 головні методичні прийоми та 

принципи викладання фахових 

дисциплін. 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 5% 

2.1 підібрати необхідну літературу за 

темою заняття та скласти план 

заняття 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 10% 

2.2 здійснювати підготовку до 

теоретичних і практичних занять, 

складати потрібну для занять 

навчально-методичну та технічну 

документацію 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 10% 

2.3 доступно послідовно і зрозуміло 

викласти матеріал студентам 

пропонований матеріал 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

 до 5% 

2.4 користуватися принципом наочності 

у навчанні 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 10% 

2.5 провести опитування студентів за 

контрольними питаннями;  

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 5% 

2.6 консультувати студентів за темою 

заняття;  

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

 до 10% 

2.7 робити аналіз проведеного заняття і 

скласти про нього звіт. 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

письмова 

робота 

до 10% 

3.1 вміти організувати командну 

розробку для ефективного вирішення 

поставленої задачі 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

 до 5% 

4.1 розуміння особистої/персональної 

відповідальності за особисте рішення 

частини спільної задачі 

Виробнича  

(асистентська) 

практика 

 до 5% 

 



Таблиця 2 

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 

Використовувати усно і письмово 

технічну українську мову та вміти 

спілкуватися іноземною мовою 

(англійською) у колі фахівців з 

геодезії та землеустрою  

           + + 

Знати теоретичні основи геології, 

геодезії, вищої та інженерної 

геодезії, топографічного і 

тематичного картографування, 

складання та оновлення карт, 

дистанційного зондування Землі 

та фотограмметрії, землеустрою, 

оцінці нерухомості і земельного 

кадастру 

+ + + + + + + + + + +  + 

 
Структура курсу: Асистентська практика. 

 

СТРУКТУРА АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Відповідно до навчального плану спеціальності «Геоінформаційні системи 

та технології» асистентську практику проходять студенти магістри у другому 

семестрі. Тривалість практики складає три тижні. Відвідування бази практики 

студентом складає п’ять днів на тиждень. В день студент перебуває на базі 

практики 6 годин. Асистентська практика проводиться ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Студенти 

прикріпляються до кафедри геоінформатики, яка є випускаючою для студентів 

ОС «Магістр» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій».  

Структуру та тематичний план асистентської практики наведено у 

таблиці  3. 



Таблиця 3 

СТРУКТУРА ТА ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

№ 

з/п 
Вид робіт 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о

д
и

н
 

 І етап. Пасивна частина асистентської практики  

1 

Ознайомлення з основними нормативними документами, що 

регулюють організацію навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі взагалі та в Київському національному 

університету імені Тараса Шевченка зокрема 

4 

2 

Відвідування навчальних заняття, консультацій, кураторських 

години, які проводять керівники практики, інші викладачі кафедри 

геоінформатики 

10 

3 

Відвідування навчальних заняття академічної групи, з якою студент 

буде працювати під час проведення семінарських, практичних, 

лабораторних занять 

8 

4 
Ознайомлення із студентським контингентом академічної групи, за 

якою студент-практикант буде закріплений як помічник куратора 

4 

5 

Виконувати обов’язки куратора академічної групи, готувати 

поточну документацію щодо успішності та присутності студентів 

академічної групи 

4 

6 Виконувати доручення завідувача базової кафедри та її викладачів 10 

 ІІ етап. Активна (аудиторна) частина асистентської практики  

7 Розробка навчальних занять та кураторську годину 8 

8 Проведення навчальних заняття в академічній групі 4 

9 Проведення кураторської години 2 

10 Участь у науковій та методичній роботі базової кафедри 8 

11 Виконання поточні завдання куратора академічної групи 8 

12 Участь у міських, університетських, факультетських заходах 4 

13 Складання звіту з асистентської практики 16 

 ВСЬОГО 90 

 

Загальний обсяг: 90 год.  



Практика складається з двох етапів: ознайомлювального (пасивної частини) і 

навчально-методичного (активної частини).  

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, відвідує навчальні заняття, які проводять керівники практики, 

інші викладачі кафедри, виконує доручення завідувача базової кафедри та її 

викладачів. 

На другому, навчально-методичному етапі, магістр виконує наступну роботу:  

– вивчає робочу програму з дисципліни, за якою передбачається проведення 

семінарських, лабораторних або практичних занять;  

– аналізує навчальні посібники і методичні рекомендації з обраної магістром 

навчальної дисципліни;  

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

– складає план семінару, лабораторного чи практичного заняття за однією із тем 

обраної дисципліни;  

– складає варіанти 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 семінар, лабораторну роботу чи практичне заняття за наміченою темою 

дисципліни.  

За результатами асистентської практики магістр пише звіт. До звіту додається 

відгук керівника асистентської практики про рівень підготовки і якість проведеного 

магістром лабораторного чи практичного заняття.  

Навчально-методичне керівництво і виконання програми асистентської 

практики забезпечує кафедра геоінформатики ННІ «Інститут геології». Основними 

обов’язками керівника асистентської практики є підготовка проекту наказу про 

практику, координація методичного керівництва з боку кафедри, організація захисту 

практики, складання письмового звіту про проходження практики студентами ОС 

«Магістр» спеціальності «Геодезія та землеустрій».  

Всі відвідування бази практики, виконані види робіт фіксуються студентом-

практикантом у щоденнику практики, записи в якому підтверджуються підписом 

керівника практики, куратором академічної групи або викладачем фахової 

дисципліни.  

Студенти-практиканти під час проходження асистентської практики 

зобов'язані: до початку практики одержати від основного керівника практики від 

базової кафедри консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

своєчасно прибути на базу практики; у повному обсязі виконувати всі завдання, 

передбачені програмою асистентської практики і вказівками її керівників; вивчити і 

суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії; 

нести відповідальність за виконану роботу; своєчасно скласти залік з практики. 



Таблиця 3 

Зміст консультацій керівника асистентської практики 
№ 

з\п Зміст роботи Зміст консультації 

1 Вибір навчальної дисципліни, визначення її мети і 

завдань. 

Форма звіту: написання пояснювальної записки до 

робочої та навчальної програм. 

Допомога у визначенні мети та 

формулюванні завдань курсу з 

обраної навчальної дисципліни. 

2 Розробка студентом-магістром навчальної та 

робочої програм. 

Форма звіту: пред’явлення методисту-керівнику 

навчальної та робочої програм. 

Забезпечення необхідними 

методичними матеріалами  та 

документами для планування та 

проведення аудиторних занять. 

3 Впровадження програми педагогічної роботи 

(читання лекцій, проведення семінарських занять). 

Форма звіту: пред’явлення методисту-керівнику 

конспекту лекцій, семінарів, практичних занять. 

Інформування студента-магістра 

щодо засобів оптимізації форм і 

методів проведення педагогічної 

роботи. 

4 Реалізація окремих елементів педагогічної роботи 

(контроль самостійної роботи студентів, перевірка 

індивідуальних завдань). 

Форма звіту: поточний аналіз впровадження 

окремих елементів розробленої навчальної 

програми. 

Надання поточного зворотного 

зв’язку щодо результатів реалізації 

окремих елементів проведеної 

студентом-магістром педагогічної 

роботи. 

5 Узагальнюючий аналіз проведеної педагогічної 

роботи. 

Форма звіту: отримання характеристики від 

методиста-керівника. 

Допомога у здійсненні 

рефлексивного аналізу проведеної 

студентом-магістром педагогічної 

роботи. 

6 Складання звіту за результатами асистентської 

практики. 

Форма звіту: пред’явлення письмового звіту про 

результати асистентської практики. 

Надання змістовної оцінки якості та 

ефективності проведеної  студентом-

магістром педагогічної роботи. 

 

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 проводить обговорення рівня проведених магістром 

семінарських, лабораторних чи практичних занять, аналізує підготовлений звіт, 

заслуховується відгук керівника з асистентської практики. При захисті звіту 

студенту задаються питання і за результатами відповіді комісією виставляється 

диференційована оцінка. 

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: 

Формування оцінювання студентів 

1. Семестрове оцінювання: Оцінка за роботу під час проходження 

практики – 80 балів (рубіжна оцінка 32 бали) 

2. Підсумкове оцінювання:  Підсумкове оцінювання проводиться у формі 

диференційованого заліку. На заліку студент презентує звіт з асистентської 

практики, та відповідає на питання членів комісії. Рубіжна оцінка на заліку 12 

балів. Студент допускається до підсумкового оцінювання за наявності 

письмового звіту, щоденника з асистентської практики, оформлених відповідно 

до встановлених вимог, відзиву керівника асистентської практики. 

3. Загальна оцінка: Результати навчальної діяльності студентів оцінюються 

за 100 бальною шкалою. Асистентська практика студентів оцінюється за всіма 

видами діяльності відповідно до розробленої системи балів.  

Таблиця 3 

Структура сумарного балу оцінювання 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи, що оцінюється Відсоток, % 

 Семестрове оцінювання  

1.  Відгук керівника  5 

2.  Проведення занять   55 

3.  Оформлення звіту та документації  30 

 Підсумкове оцінювання  

4.  Захист асистентської практики 20 

 Всього  100 
 



Підсумкова оцінка комісією виставляється як сума балів за систематичну 

роботу впродовж проходження практики та кількості балів, отриманих на заліку. 

  
Семестрова 

кількість балів 
Залік 

Підсумкова 

оцінка 

Мінімум 48 12 60 

Максимум 80 20 100 
 

Шкала відповідності 

Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

Студент отримує оцінку «відмінно», якщо його відповідь повна, розуміння 

матеріалу глибоке, основні вміння сформовані та засвоєні; виклад логічний, 

доказовий, висновки і узагальнення точні й пов’язані з явищами навколишнього 

життя; відгук про проходження студентом практики позитивний; матеріали про 

проходження практики оформлені за встановленими вимогами.  

Студент отримує оцінку «добре», якщо його відповідь задовольняє 

зазначеним вимогам, але виклад недостатньо систематизований, окремі вміння 

недостатньо сформовані, у визначенні понять та узагальненнях наявні окремі 

неточності, які легко виправляються за допомогою відповідей на додаткові 

запитання викладача; відгук про проходження студентом практики позитивний; 

14 водночас наявні незначні зауваження щодо змісту і оформлення матеріалів про 

проходження практики.  

Студент отримує оцінку «задовільно», якщо його відповідь свідчить про 

розуміння основних питань програми практики, проте спостерігаються значні 

прогалини у знаннях; визначення понять нечіткі, неточні, вміння сформовані 

недостатньо, висновки і узагальнення аргументовані слабо, у них наявні помилки, 

знання практиканта фрагментарні, неповні, спостерігається невміння працювати з 

документами; відгук про проходження практики студентом позитивний; недбало 

оформлені матеріали про проходження практики.  

Студент отримує оцінку «незадовільно», якщо його відгук керівника про 

проходження практики негативний; на запитання членів комісії студент не дає 

правильних відповідей; програма фахової практики виконана не в повному обсязі. 

Студент, який не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук на 

базі практики або незадовільну оцінку при складанні заліку, направляється на 

практику вдруге в період канікул або відраховується з навчального закладу.  



РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА 

Основні: 

1. .Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: 

Підручник/ А. М. Алексюк. – К.: Либідь, 2007. – 560 с. 

2. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник/ За ред. 

В.Г.Кременя. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 203с. 

3. Вітвицька С.С. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів ВНЗ. – К.: ЦНЛ, 2003. – 316 с. 

4. Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи. Практикум: Навчальний посібник 

для студентів ВНЗ/ Л.Г.Подоляк, В.І.Юрченко. – К.: Каравела, 2008.– 336 с. 

5.  Про вищу освіту: Закон України від 01 липня 2014 р. № 2984-III // Відомості 

Верховної Ради України. – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004 

6. Положення про організацію освітнього процесу у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка від 31 серпня 2018 р. [Електр.ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua/pdfs/official/Organization-of-the-

educational-process.pdf.  

7. Положення про проведення практики студентів Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка від 23 березня 2007 [Електр.ресурс]. – 

Режим доступу: 

http://nmc.univ.kiev.ua/docs/Pologennya%20pro%20praktuky%2016%2023.03.2

007.doc.  

8. Положення про проведення практик студентів геологічного факультету від 

19 березня 2008 [Електр.ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.geol.univ.kiev.ua/docs/edu/pract_polozhennja.pdf 

9. Про затвердження форм документів з підготовки кадрів у вищих навчальних 

закладах І-ІV рівнів акредитації: наказ Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України від 29 березня 2012 року № 384 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0711-12 

Додаткові 

1. Салов В.О. Основи педагогіки вищої школи: Навчальний посібник для 

студентів ВНЗ. – Дніпропетровськ: НГУ, 2003. – 183 с. 

2. Сліпкань З.І. Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі. – К.: НПУ, 

2000. – 210 с. 

3.   Національна доктрина розвитку освіти у ХХІ столітті // Освіта України. - 

2001. - № 29. 
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КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  
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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Завідувач кафедрою 

  ___________ В.І.Зацерковний 

«  »  ______200  р. 

 

 

 

 
ІНДИВІДУАЛЬНА ПРОГРАМА  

АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРА 

П.І.Б. 

  

2. Терміни проходження практики: 

3. Місце проходження: 

4. План асистентської практики: 
 

№ 

етапа 
Заходи 

Терміни 

виконання 
Форма звітності 

1.    

2.    

3.    

 

 

 
Підпис керівника практики    

Підпис студента-магістра    



Додаток Б 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ ПРО АСИСТЕНТСЬКУ ПРАКТИКУ 

 Звіт виконується державною мовою. 

 Звіт оформляється з використанням персонального комп’ютера на одному 

боці аркуша білого паперу формату А4 (210×297 мм). 

 При складанні звіту слід дотримуватись таких розмірів полів: праве 

 10 мм, ліве – 30 мм, верхнє та нижнє – 20 мм. 

 Текст звіту виконується через півтора інтервали з розрахунку не більше ніж 

40 рядків на сторінці, колір шрифту чорний, висота літер, цифр і інших знаків 

– не менше, ніж 1,8 мм (шрифт – Times New Roman Cyr, розмір 14); 

 абзацний відступ повинен бути однаковий впродовж усього тексту і 

дорівнювати 1,27 см; 

 перенесення слів у заголовку розділу (таблиці) не допускається; 

 відстань між заголовками і подальшим чи попереднім текстом має бути 

не менше, ніж 12 пунктів; 

 не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також 

 пункту й підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено 

тільки один рядок тексту. 

 Сторінки звіту слід нумерувати арабськими цифрами, дотримуючись 

наскрізної нумерації. Номер сторінки проставляється у правому верхньому 

куті сторінки арабськими цифрами без крапки в кінці. 

 Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок, але номер 

сторінки на ньому не проставляється. 

 Бібліографічні описи використаної літератури оформлюються відповідно до 

чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.  

 

 

 

 

 



Додаток В 

ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ЗВІТУ 

1 ХАРАКТЕРИСТИКА КАФЕДРИ. Історія кафедри, структура та 

навчальні задачі кафедри, науково-педагогічні кадри кафедри, її науковий 

напрям і досягнення. 

2 ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА 

КАФЕДРІ. Ознайомлення із документацією: навчальними планами та робочими 

програмами дисциплін, індивідуальним планом роботи викладача кафедри, 

методичним забезпеченням дисциплін підручниками, посібниками, та ін. 

3 ВІДВІДУВАННЯ ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ, ЛАБОРАТОРНИХ І 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ. Опис і характеристика прослуханої лекції, 

семінарського, лабораторного чи практичного заняття. 

4 РОЗРОБЛЕННЯ ПЛАНУ СЕМІНАРСЬКОГО, ЛАБОРАТОРНОГО ЧИ 

ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

4.1 Назва дисципліни. 

4.2 Тема і форма заняття. 

4.3 Кількість годин, передбачених робочою програмою дисципліни на 

задану тему заняття. 

4.4 Мета заняття. 

4.5 Студент повинен знати: а) 

                                                  б) 

4.6 Студент повинен вміти: а) 

                                                   б) 

                                                  в)… 

4.7 Студент повинен мати: вихідний рівень знань, які були засвоєні на 

попередніх курсах. 

 

Зміст Список літератури 

1. 

2. 

 

 

4.8 Основні питання заняття: 

 



 

Зміст 

 

Список літератури 

Основна Додаткова 

1.   

2.   

3.   

4.   

 

4.9 Коротке викладення матеріалу з питань, що мають бути розглянуті 

на занятті. 

4.10 Питання студентам для самоконтролю: а) 

        б) 

4.11 Методичні рекомендації для виконання самостійної роботи: 

а) повторити основні питання теми, використовуючи рекомендовану 

літературу; 

б) вивчити матеріал теми за рекомендованою літературою, 

відповісти на питання для самопідготовки; 

в) вивчити основи розрахунків, методи дослідження; г) спробувати 

розв’язати споріднені задачі. 

4.12 План заняття (орієнтовний): 

а) організаційна частина – 3-5 хвилин; 

б) перевірка вихідного рівня знань – 10 хвилин; 

в) виконання студентами практичного (лабораторного) завдання за 

темою заняття – 45 хвилин; 

г) підведення підсумків виконаної роботи і контроль засвоєння 

навчального матеріалу – 15-25 хвилин; 

д) висновки і завдання на наступне заняття – 3-5 хвилин. 

5 ВАРІАНТИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ЗА ТЕМОЮ СЕМІНАРСЬКОГО, 

ЛАБОРАТОРНОГО ЧИ ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

 

 



Додаток Г 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

ННІ «Інститут геології» 

Кафедра геоінформатики 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО ПРОХОДЖЕННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

магістра групи    
 

 
 

П.І.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник практики    
(підпис) 

   
(посада, П.І.Б.) 

 

Завідувач кафедрою 

 

   
(підпис) 

 

   
(посада, П.І.Б.) 
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