
 
 
 



 
 
 



Мета дисципліни – оволодіння магістрантами педагогічними вміннями та навичками, 

закріплення їх на практиці, розвиток професійних здібностей та якостей, набуття досвіду 

творчої діяльності, адаптація та вдосконалення в майбутній професії 

Вимоги до вибору навчальної дисципліни: 
1. Здійснювати добір спеціальної і додаткової літератури, допоміжних матеріалів при 

підготовці до проведення занять.  

2. Володіти теоретичними і практичними знаннями з обраної дисципліни. 

3. підготовка презентацій та інших графічних допоміжних матеріалів для проведенння занять. 

4. Оформити письмовий звіт про проходження практики 

 

Анотація навчальної дисципліни / референс: 
Асистентська практика спрямована на оволодіння майбутніми викладачами досвідом 

реалізації цілісного освітнього процесу у ВНЗ, виконання комплексного аналізу педагогічної 

діяльності в конкретній предметній галузі та проектування окремих компонентів освітнього 

процесу, експертизи окремих елементів методичної системи навчання, організації та 

проведення педагогічного експерименту, апробації різних систем діагностики якості освіти, 

реалізації інноваційних освітніх технологій. 

Завдання: 
- ознайомлення практикантів з формами і методами викладання навчальних дисциплін 

кафедри;  

- здатність здійснювати аналіз теоретичної, методологічної та практичної фахової 

літератури; 

- оволодіння сучасними методами та способами організації праці викладача вищої школи;  

- застосування творчого підходу до навчально-методичної та виховної роботи;  

- формування потреби в самовихованні, підвищенні власної кваліфікації. 

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 

Код Результат навчання    
1.1 Теоретичні основи дисциплін, що 

викладаються 

Відвідування занять 

та консультацій, що 

проводять викладачі 

кафедри 

Підготовка 

щоденника 

асистентської 

практики 

10% 

2.1 Застосовувати різні науково-

методичні підходи в поданні 

навчального матеріалу 

Підготовка 

методичних 

матеріалів занять 

Розробка 

методичних 

матеріалів 2-х 

лабораторних, 

практичних та 

семінарських 

занять 

15% 

2.2 Застосовувати сучасні 

інформаційні та педагогічні 

технології 

Підготовка 

методичних 

матеріалів занять 

Розробка 

методичних 

матеріалів 2-х 

лабораторних, 

практичних та 

семінарських 

занять 

10% 

2.3 Проводити навчальне заняття (за 

попередньо підготовленими 

Підготовка 

методичних 

Самостійне 

проведення 
15% 



планом і конспектом). матеріалів занять лабораторних, 

практичних та 

семінарських 

занять 

3.1 Опанувати прийоми лекторської  

майстерності. Вільно володіти 

теоретичним матеріалом. 

Проведення 

лабораторних, 

практичних та 

семінарських занять 

Самостійне 

проведення 

лабораторних, 

практичних та 

семінарських 

занять 

20% 

4.1 Готовність до реалізації 

практичної складової професійної 

підготовки в контексті 

актуалізації здатності до 

самовдосконалення та підвищення 

своєї кваліфікації, що є 

необхідним у професійному 

становленні. 

Захист результатів 

асистентської 

практики 

Презентація 

результатів 

проходження 

асистентської 

практики (звіт 

проходження 

практики) 

40% 

Структура курсу: асистентська практика  
 

Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання (необов’язково для вибіркових дисциплін які не входять до блоків спеціалізації) 

 

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 

Вміти спілкуватися з фахівцями та експертами різного рівня 

інших галузей знань, у тому числі в міжнародному 

контексті, в глобальному інформаційному середовищі. 

   

+  + 

Демонструвати здатність до адаптації та дії в новій ситуації, 

пов’язаній з роботою за фахом, вміння генерувати нові ідеї 

в галузі стратиграфії, палеонтології, геотектоніки, 

моделювання геологічних систем, пошуків та розвідки 

родовищ корисних копалин, економічної геології. 

+ + + + + + 

 

Схема формування оцінки: 

Форми оцінювання студентів 
1. Семестрове оцінювання: 

 

1. Відвідування лабораторних, практичних та семінарських занять консультацій які 

проводить викладач – 10 балів (рубіжна 6 балів) 

2. Опрацювання теоретичних матеріалів для підготовки та проведення занять – 20 балів 

(рубіжна 12 балів) 

3. Самостійне проведення лабораторних, практичних та семінарських занять– 30 балів 

(рубіжна 18 балів) 

 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку: максимальна оцінка 40 

балів, рубіжна оцінка 24 бали. Залік проводиться у формі захисту письмових звітів. 

Підсумкове оцінювання у формі диференційованого заліку є обов’язковим, при відмові від 

участі у даній формі оцінювання студент не отримує відповідні бали до підсумкової 

оцінки. 

 



Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою.  

 

Диференційований залік виставляється за результатами роботи студента впродовж 

усього періоду проходження асистентської практики, як сума (проста або зважена) балів 

за систематичну роботу впродовж всієї практики (збір, обробку матеріалу, оформлення 

звіту, інш.) та захист самого звіту. 

 

 Семестрова кількість балів Диференційований залік Підсумкова оцінка 

Мінімум 36 24 60 

Максимум 60 40 100 

 

Студент не допускається до підсумкового оцінювання у формі диференційованого заліку, 

якщо під час проходження практики не було проведено жодних семінарських, практичних та 

лабораторних занять. 

 

Організація оцінювання: Контроль здійснюється під час практики, за результатами 

підготовки до відкритих занять та якістю їх проведення. На засіданні кафедри проводиться 

обговорення рівня проведених магістром семінарських, лабораторних чи практичних занять, 

аналізується підготовлений звіт, заслуховується відгук керівника з асистентської практики і 

за сукупністю всіх факторів магістру виставляється оцінка з асистентської практики. 

 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 

Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 

 

СТРУКТУРА  ПРАКТИКИ 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

№ 
п/п 

Назва  теми 

Кількість 
годин 

Виробнича 
практика 

1. Підготовчий етап 

 Ознайомлення з організацією науково-технічної роботи викладачів 

кафедри. 

2 

 Настановча бесіда з керівником практики 2 

 Ознайомлення з документацією кафедри (навчальним планом,  

робочих навчальних програм дисциплін і планів роботи викладача). 

Складання індивідуального плану проходження асистентської 

практики магістранта  

4 

 Узгодження з викладачем  індивідуального графіку проведення 

лабораторних, практичних та семінарських занять. 

2 

2. Основний етап 

 Відвідування рекомендованих занять (лабораторних, практичних та 

семінарських) викладачів різних дисциплін кафедри. 

6 

 Теоретична та методична підготовка до проведення занять 20 

 Розробка та підготовка планів-конспектів проведення 

лабораторних, практичних та семінарських  занять згідно з 

графіком. 

20 

 Узгодження з викладачем підготовленого матеріалу, розроблених 14 



тестових завдань і контрольних питань до лабораторних, 

практичних та семінарського занять. 

 Самостійне проведення лабораторних, практичних  та семінарських 

занять відповідно до індивідуального графіка. 

6 

3. Заключний етап 

 Написання звіту про проходження асистентської практики, аналізу 

відвіданих занять.  

8 

 Звіт на засіданні кафедри 4 

 Всього  90 

 

Загальний обсяг 90 год.в тому числі: 

 

Асистентська практика – 90 год. 
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Додаткові:  

Визначаються відповідно до  тематики відкритих занять і фіксуються в звіті 
про практику. 
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ЗВІТ  

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

 

магістра групи _________________ 

_____________________________________________________________________ 

П.І.Б. 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики ______________ __________________________  

                                                          (підпис)                                    (посада, П.І.Б.)  

 

Завідувач кафедрою _______________ __________________________  

                                                              (підпис)                                (посада, П.І.Б.)  

 

 

 

Київ 20__ 



 Схема аналізу проведеного студентом практичного (семінарського заняття) 

 

У відповідності з розкладом «______» _________________ 20__ року  

проведено Практичне (семінарське) заняття з предмету_________________________________ 

________________________________________________________________________________  

Тема: ___________________________________________________________________________  

П.І.Б. студента _________________________________________  

Спеціальність ______________________________________ Курс _____ Дата ______ Час ____  

Група ________ Кількість осіб __________Присутні _________  

1. Наявність робочого плану практичне (семінарське) заняття _________________________ 

________________________________________________________________________________  

2. Визначеність мети, завдань практичне (семінарське) заняття, достатня вмотивованість 

діяльності студентів ______________________________________________________________  

3. Відповідність змісту практичного (семінарського) заняття програмі навчального курсу 

________________________________________________________________________________  

4. Форма проведення практичного (семінарського) заняття ______________________________ 

________________________________________________________________________________  

5. Форми оцінки знань, умінь та навичок студентів під час проведення практичного 

(семінарського) заняття. ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

6. Використання прийомів активізації пізнавально-пошукової діяльності студентів _________ 

________________________________________________________________________________  

7. Спрямованість практичного (семінарського) заняття на самостійну роботу студентів ______ 

________________________________________________________________________________  

8. Особливості стилю педагогічної взаємодії зі студентами______________________________ 

________________________________________________________________________________  

9. Оцінка ефективності проведеного практичного (семінарського) заняття ________________ 

Побажання та зауваження __________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

Дата ______________  

П.І.Б. рецензента _________________ _______________ 

                                                                         підпис 

 

 

 

 

 


