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ПЕРЕДМОВА 

Програму практичної підготовки в магістратурі розроблено відповідно 

до «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України» (1994 р.), розробленого у Міністерстві освіти і науки 

України; «Положення про практичну підготовку студентів вищих навчальних 

закладів» (2012 р.), «Положення про організацію практичної підготовку 

студентів у ПУ ВНЗ «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут» 

«Бейт-Хана» (2019 р.), навчального плану і графіка освітнього процесу 

денної та заочної форм навчання за спеціальністю 013 Початкова освіта. 

Метою даної наскрізної програми є надання студентам магістерського 

рівня вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта необхідного обсягу 

нормативної інформації щодо проходження асистентської практичної 

підготовки та розвитку практичних компонентів їхньої професійної 

компетентності відповідно до провідних принципів оновлення методичної 

системи навчання в початковій та вищій школі, задекларованих Концепцією 

«Нова українська школа», окреслення загальних питань організації, 

проведення й узагальнення підсумків практичної підготовки студентів 

магістерського рівня вищої освіти.  

Практична підготовка в магістратурі – значуща складова професійної 

освіти майбутніх фахівців початкової школи, важливе джерело актуалізації 

практичного компонента педагогічної освіти, окреслення її життєвої 

цінності, удосконалення професійної майстерності в умовах становлення 

Нової української школи. Творчий характер практики передбачає, що в 

кожного студента магістратури розвиваються дослідницькі здібності, 

здатність до нестандартної організації освітнього середовища, особистісні 

креативні здібності; проходить процес професійної адаптації за 

безпосередньої участі в освітньому процесі початкової школи та закладу 

вищої освіти. 

Практична підготовка магістрантів за спеціальністю 013 Початкова 

освіта передбачає самостійну діяльність магістранта на робочому місці 
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вчителя початкової школи (виробнича практика для магістрантів 

неспоріднених спеціальностей) та викладача закладу вищої освіти 

(асистентська практика), зокрема підготовку й проведення таких видів 

навчальних занять: уроків та виховних заходів у початковій школі; 

семінарських, практичних, індивідуальних та самостійних занять, наукових 

досліджень тощо у закладі вищої освіти. 

Комплексний характер асистентської практики надає студентові 

магістерського рівня вищої освіти змогу зрозуміти особливості та специфіку 

багатогранної викладацької (учительської) діяльності. Зміст асистентської 

практики коригується з рівнем психолого-педагогічної, теоретичної та 

методичної підготовки магістрантів і включає формування професійно-

педагогічних, методичних та науково-дослідницьких умінь, зокрема 

опанування системи професійних умінь у процесі організації освітньої та 

науково-дослідницької роботи у вищій (початковій і вищій) школі. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

1.1. Мета й завдання асистентської практики в закладах вищої освіти 

У підготовці майбутніх викладачів педагогічних закладів вищої освіти 

пріоритетне значення надається практичній підготовці. У процесі її 

проходження є можливість осмислити педагогічні явища і факти, принципи 

навчання й виховання, оволодіти професійними уміннями, досвідом 

практичної роботи.  

Враховуючи реалії сьогодення, необхідно формувати в майбутніх 

викладачів такі особистісні та професійні якості, які дозволили б їм 

розпочати свою педагогічну діяльність без внутрішніх бар’єрів. У системі 

професійної підготовки студента магістерського рівня вищої освіти 

практична підготовка є складовою освітньо-виховного процесу, що 

забезпечує безперервність та послідовність формування вмінь і навичок та 

професійне становлення майбутніх фахівців.  



4 

 

Асистентська практика студентів магістерського рівня вищої освіти є 

невід’ємною складовою процесу професійної підготовки магістрів початкової 

освіти, завершальною ланкою їхньої практичної підготовки й забезпечує 

поєднання теоретичного навчання майбутніх викладачів педагогічних 

закладів вищої освіти з практичною діяльністю в умовах сучасної нової 

вищої школи.  

Метою асистентської практичної підготовки є вправляння 

магістрантів у самостійному виконанні функцій викладача педагогічного 

закладу вищої освіти безпосередньо в умовах реального педагогічного 

процесу сучасної вищої школи, набуття та усвідомлення власного досвіду 

викладацької діяльності під час виконання основних функцій викладача, 

куратора, забезпечення практичного пізнання магістрантами закономірностей 

професійної діяльності та оволодіння способами її організації, уміння 

вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами освітнього 

процесу; виховання потреби систематично поновлювати свої знання й творчо 

застосовувати їх у практичній діяльності.  

Завданнями асистентської практичної підготовки є такі:  

- формування й розвиток у майбутніх педагогів професійно значущих 

компетентностей;  

- вивчення сучасного стану освітньої роботи в сучасній вищій школі та 

інших освітніх закладах;  

- вивчення передового педагогічного досвіду;  

- виховання любові до обраної професії, формування педагогічних 

інтересів, нахилів, розвитку творчого підходу до педагогічної діяльності;  

- застосовування в професійній діяльності знань та умінь, набутих під 

час вивчення дисциплін психолого-педагогічного циклу та методики 

початкової освіти;  

- закріплення, поглиблення та збагачення психолого-педагогічних та 

спеціальних знань із методичних дисциплін, використання їх під час 

вирішення конкретних педагогічних завдань;  
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- формування в магістрантів навичок організації виховної роботи зі 

студентами початкового та першого рівнів вищої освіти, спираючись на 

знання із психології, педагогіки та фізіології, ураховуючи індивідуальні 

особливості;  

- підготовка до проведення занять із застосуванням активних та 

інтерактивних методів навчання і виховання у вищій школі;  

- виконання функцій куратора студентського колективу, проведення 

колективної, групової та індивідуальної роботи зі студентами закладів вищої 

освіти;  

- виховання стійкого інтересу до професії, до педагогічної самоосвіти, 

вироблення творчого підходу до педагогічної діяльності;  

- ознайомлення із сучасним станом освітньої та методичної роботи в 

закладах вищої освіти.  

У процесі організації освітнього середовища студенти магістерського 

рівня вищої освіти мають опанувати систему професійних умінь, що згодом 

виражаються через систему професійно-практичних компетентностей 

магістранта:  

1. Проективно-прогностичні: уміння прогнозувати розвиток і 

виховання студентів, результати певних педагогічних дій; уміння ставити цілі 

та формувати завдання педагогічної діяльності; уміння планувати і складати 

плани роботи зі студентами початкового та першого рівнів вищої освіти та ін.  

2. Організаційні: уміння організовувати різноманітні види діяльності зі 

студентами початкового та першого рівнів вищої освіти, налагоджувати свою 

діяльність; уміння впорядковувати робоче місце тощо.  

3. Методичні: володіння методами і прийомами роботи з дітьми та 

дорослими, уміння здійснювати індивідуальний підхід, розвивати творчі 

здібності, активізувати пізнавальну діяльність.  

4. Діагностичні: уміння вивчати особистість студентів початкового чи 

першого рівнів вищої освіти, умови й засоби педагогічного процесу, 

педагогічну документацію; уміння аналізувати діяльність як студентів, так і 



6 

 

викладачів, продукти діяльності, уміння розробляти і використовувати методи 

науково-педагогічних досліджень тощо.  

5. Здоров’язберігаючі: уміння створювати сприятливі умови для 

здорового способу життя, створювати позитивний емоційний клімат, 

охороняти нервову систему студентів тощо;  

6. Комунікативні: уміння цілеспрямовано організовувати спілкування і 

керувати ним; уміння публічно виступати перед колективом педагогів, уміння 

вирішувати конфліктні ситуації, керувати своєю поведінкою і настроєм, чітко 

і переконливо висловлювати свої думки. 

Основними розділами асистентської практичної підготовки є такі: 

1. Викладацька діяльність зі студентами молодшого бакалаврського чи 

бакалаврського рівнів вищої освіти.  

2. Діагностична діяльність щодо рівня розвитку мотиваційного, 

когнітивного та діяльнісного компонентів професійної компетентності 

студентів бакалавріату. 

3. Виховна робота зі студентами молодшого бакалаврського чи 

бакалаврського рівнів вищої освіти. Профорієнтаційна робота з 

випускниками закладів загальної освіти. 

4. Науково-дослідницька робота: теоретичні й практичні наукові 

пошуки в межах обраної наукової теми. 

Загальне керівництво практичною підготовкою здійснює випускова 

кафедра педагогіки та психології, груповими методистами асистентської 

практичної підготовки виступають викладачі цієї кафедри. Керівники 

асистентської практичної підготовки контролюють своєчасне прибуття 

студентів магістратури на місце проходження практики, хід її виконання, 

консультують магістрантів із питань програми, допомагають у вирішенні 

питань забезпечення нормальних умов праці.  

1.2. Функції й провідні принципи організації асистентської 

практичної підготовки 
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Виступаючи органічною складовою професійної підготовки студентів 

магістерського рівня вищої освіти, асистентська педагогічна практика 

виконує низку основних функцій до яких належать:  

1. Адаптаційна – під час практики студент магістерського рівня вищої 

освіти глибше ознайомлюється з майбутнім робочим місцем, поширює 

знання щодо різних видів освітніх заходів у закладах вищої освіти, звикає до 

особливостей педагогічного процесу порівняно із загальноосвітніми 

закладами, специфіки роботи зі студентами початкового та першого рівнів 

вищої освіти.  

2. Навчальна – під час практики актуалізуються, поглиблюються та 

знаходять своє комплексне застосування теоретичні знання, набуті в процесі 

навчання у ЗВО, формуються педагогічні вміння та навички.  

3. Виховна – проходження практичної підготовки є підвалиною для 

формування ставлення до педагогічної професії, професійно значущих 

якостей особистості викладача, розуміння необхідності самоосвіти та 

самовиховання, становлення професійно-педагогічного інтересу.  

4. Розвивальна – правильно організована практична підготовка 

відпрацьовує педагогічні уміння майбутніх педагогів, їхнє педагогічне 

мислення, мотиваційну сферу щодо педагогічної діяльності.  

5. Діагностична – протягом педагогічної практичної підготовки 

студенти магістерського рівня вищої освіти проводять часткові вимірювання 

рівня предметних компетентності студентів бакалавріату, діагностичні 

анкетування щодо структури та мотивації їхньої діяльності, а також 

визначають власний ступінь готовності до майбутньої викладацької 

діяльності в системі вищої педагогічної освіти.  

6. Корекційна – уточнення й коригування окремих параметрів набутої 

професійної компетентності завдяки підвищенню дієвості методичних знань, 

удосконаленню професійних умінь, що в кінцевому підсумку сприяє 

остаточній професійній ідентифікації магістрів. 
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7. Комунікативна – забезпечує включення практикантів у професійно-

комунікативні системи: викладач – професорсько-викладацький колектив 

(кафедри, інституту), викладач – викладач, викладач – академічна група, 

викладач – студент; сприяє самоідентифікації в цих системах та 

відпрацюванню індивідуального стилю педагогічного спілкування викладача 

закладу вищої освіти.  

У сучасних умовах гуманізації освітнього процесу основні вимоги до 

організації практичної підготовки обумовлено також певними принципами, 

якими повинен керуватися студент магістерського рівня вищої освіти під час 

проходження практичної підготовки:  

1. Систематичність, наступність, ускладнення її змісту і методів 

організації у порівнянні з попередніми видами практики. Єдність навчання, 

виховання й розвитку особистості в освітніх процесах і соціумі.  

2. Особистісно-орієнтований підхід у вихованні (визнання унікальності 

й своєрідності особистості кожного студента, його вищої соціальної 

цінності). 

3. Етнічна своєрідність виховання в єдності із загальнолюдськими 

цінностями (опора на національні цінності, принципи, звичаї, традиції, 

культуру).  

4. Гуманізація міжособистісних стосунків (шанобливе ставлення до 

викладачів та студентів, врахування думки інших, доброта та увага).  

5. Гуманізація освіти й виховання (залучення особистості до світової 

культури, наукових, філософських і релігійних картин Всесвіту тощо; 

формування особистості, її свободи; уміння виражати й обстоювати свою 

позицію на демократичних засадах).  

6. Інтерактивна співпраця (створення психологічного комфорту, 

ситуацій успіху, довіри, суперництва, діалогічність спілкування). 

7. Диференціація й індивідуалізація освітнього процесу (відбір змісту, 

форм і методів виховання з урахуванням своєрідності студентів, їхніх 

схильностей, інтересів, здібностей, особистісних і професійних якостей; 
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створення оптимальних умов для реалізації потенційних можливостей 

кожного студента в процесі соціалізації).  

8. Комплексність, яка забезпечує міжпредметні зв’язки методичних 

дисциплін, професійної та практичної підготовки студентів. 

9. Естетизація середовища (комфорт, краса, затишок, чистота 

приміщень; естетизація зовнішнього вигляду, культура взаємин і 

спілкування).  

1.3. Організація й керівництво практичною підготовкою, порядок її 

проходження 

Виробнича практика студентів магістратури в педагогічному закладі 

вищої освіти є етапом їхньої практичної підготовки, що проводиться в руслі 

дотримання основних організаційних положень:  

1. Відповідальність за організацію, проведення й контроль практичної 

підготовки покладається на завідувача педагогічної практики від закладу 

вищої освіти, проректора з навчально-методичної роботи, завідувача 

випускової кафедри зі спеціальності. До керівництва практичною 

підготовкою залучаються досвідчені викладачі кафедри педагогіки та 

психології  та інших кафедр, що забезпечують освітній процес спеціальності 

013 Початкова освіта на магістерському рівні вищої освіти.  

2. Керівник від кафедри педагогіки та психології в процесі 

асистентської практичної підготовки забезпечує проведення таких заходів:  

2.1. Проводить установчу конференцію з практики, де повідомляє 

магістрантам про порядок проходження асистентської практики, 

техніку безпеки, обсяг звітної документації, процедуру звітності з 

практичної підготовки та підсумкову конференцію, де підбиваються 

загальні підсумки асистентської практичної підготовки, студенти 

магістратури демонструють найкращі досягнення, здобуті упродовж 

проходження практики, оголошують найкращі зразки звітів тощо.  

2.2. Організовує співпрацю кафедр, що забезпечують навчальний 

процес зі спеціальності 013 Початкова освіта. 
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2.3. Контролює забезпечення нормальних умов праці практикантів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та 

техніки безпеки, контролює виконання практикантами правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

2.4. У складі комісії оцінює результати асистентської практичної 

підготовки.  

2.5. Подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення 

практичної підготовки студентів магістерського рівня вищої освіти із 

зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення в наступні роки.  

3. Груповий керівник у процесі практичної підготовки забезпечує 

проведення таких заходів:  

3.1. Інструктує студентів магістерського рівня вищої освіти щодо 

порядку проходження практичної підготовки.  

3.2. Надає практикантам консультації щодо оформлення необхідних 

документів: плани-конспекти лекцій, практичних занять, 

позааудиторних заходів, загальний звіт із практичної підготовки, 

виготовлення наочності та інших методичних матеріалів до занять.  

3.3. Докладно інформує про систему й процедуру звітності з 

практичної підготовки.  

3.4. Контролює проходження практичної підготовки студентами 

магістратури відповідно до програми.  

3.5. Бере участь в установчій та підсумковій конференціях із 

педагогічної практичної підготовки.  

3.6. Організовує відвідування практикантами занять викладачів зі 

спеціальності та позааудиторних занять із дисципліни та проводить їх 

аналіз.  

3.7. Організовує проведення студентами магістерського рівня вищої 

освіти різних типів занять.  

3.8. Перевіряє конспекти занять та допуск магістрантів до їх 

проведення.  
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3.9. Відвідує поточні й контрольні заняття та заходи, проведені 

магістрантами, аналізує їх ефективність.  

3.10. Забезпечує виконання програми асистентської практичної 

підготовки.  

3.11. Аналізує звітну документацію магістрантів за час практичної 

підготовки.  

3.12. Разом із куратором групи оцінює виховну й профорієнтаційну 

роботу студентів.  

3.13. Бере участь у роботі комісії під час оцінювання результатів 

практичної підготовки.  

3.14. Виставляє підсумкову оцінку за практичну підготовку в заліково-

екзаменаційну відомість та залікову книжку студента магістерського 

рівня вищої освіти.  

3.15. Призначає студентам консультаційні дні (для проміжної 

звітності). Графік консультацій затверджується завідувачем кафедри.  

3.16. Складає звіт за результатами практичної підготовки студентів 

магістерського рівня вищої освіти та подає його проректору з 

навчально-методичної роботи.  

4. Бази практик в особі їх перших керівників несуть відповідальність 

за організацію, якість і результати практичної підготовки студентів 

магістерського рівня вищої освіти.  

5. Студенти магістратури при проходженні практичної підготовки 

зобов’язані:  

5.1. До початку практичної підготовки одержати від керівника 

практичної підготовки від навчального закладу консультації щодо 

оформлення всіх необхідних документів.  

5.2. Своєчасно прибути на базу практичної підготовки.  

5.3. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практичної підготовки й вказівками її керівників.  
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5.4. Вивчати й суворо дотримуватися правила охорони праці, техніки 

безпеки та виробничої санітарії.  

5.5. Нести відповідальність за виконану роботу.  

5.6. Своєчасно скласти звітну документацію для оцінювання 

результатів асистентської практичної підготовки. 

Після закінчення терміну практичної підготовки студенти 

магістерського рівня вищої освіти звітують про виконання програми та 

індивідуального завдання. Підсумком проходження практичної підготовки є 

оформлення пакету звітної документації та захист результатів практики. 

6. Пакет звітної документації з асистентської практичної підготовки 

включає такі складники:  

6.1. Особиста відомість-характеристика з асистентської практичної 

підготовки. 

6.2. Щоденник асистентської практичної підготовки. 

6.3. Плани-конспекти контрольних практичних (лекційних) занять. 

6.4. Тести для поточного чи тематичного контролю навчальних 

досягнень студентів. 

6.5. Сценарій контрольного позааудиторного виховного заходу. 

6.6. План-конспект контрольної кураторської години зі студентами.  

6.7. План науково-дослідницького заходу зі студентами. 

6.8. Результати інтерв’ювання й анкетування студентів групи та 

застосування психологічних методик із кількісним та якісним аналізом 

результатів. 

6.9. Психологічний висновок.  

6.10. Рефлексію ефективності професійної діяльності. 

6.11. Письмовий звіт про проходження асистентської практики, 

структура якого відображає виконання 4 основних розділів програми 

практики: викладацька, діагностична, виховна й профорієнтаційна, 

науково-дослідницька діяльність. 

6.12. Візуальна презентація звіту.  
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Пакет звітної документації з асистентської практичної підготовки 

оцінюють груповий методист та комісія, призначена проректором з 

навчально-методичної роботи. До складу комісії входять представники 

кафедри педагогіки та психології, завідувачі кафедр, що забезпечують 

освітній процес зі спеціальності 013 Початкова освіта, керівник практики від 

кафедри педагогіки  та психології.  

7. Комісія оцінює результати асистентської практичної підготовки 

студентів магістратури у закладі вищої освіти після двох тижнів по її 

завершенні. Диференційована оцінка за практичну підготовку вноситься в 

заліково-екзаменаційну відомість і в залікову книжку студента 

магістерського рівня вищої освіти за підписом групового методиста.  

8. Оцінка студента магістерського рівня вищої освіти за асистентську 

практику враховується стипендіальною комісією під час призначення 

стипендії разом із його оцінками за результатом підсумкового контролю.  

9. Студенту, який не виконав програму практичної підготовки без 

поважних причин, може бути надано право проходження практичної 

підготовки повторно за виконання тих же умов. Майбутній фахівець, який 

після цього отримав негативну оцінку з практичної підготовки в комісії, 

відраховується із закладу вищої освіти.  

10. Підсумки асистентської практичної підготовки обговорюються на 

засіданнях вченої ради інституту. 

Магістранти-практиканти мають право звертатися до керівників 

практики, адміністрації факультету та університету з усіх питань, які 

виникають у ході практики, вносити пропозиції щодо вдосконалення 

організації практики; брати участь у конференціях і нарадах; користуватися 

бібліотекою, кабінетами і навчально-методичними матеріалами, які є в 

інституті. 
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2. ОСНОВНІ РОЗДІЛИ, ЗМІСТ І РЕЗУЛЬТАТИ АСИСТЕНТСЬКОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

2.1. Зміст асистентської практичної підготовки студентів 

магістерського рівня вищої освіти (на основі спорідненої спеціальності) 

Відповідно до специфіки педагогічної галузі практична підготовка 

студентів магістерського рівня вищої освіти є асистентською і відбувається 

протягом 3 тижнів (2 семестр) на базі закладів вищої освіти (університети, 

інститути, коледжі), що проводять підготовку студентів зі спеціальності 013 

Початкова освіта. 

Асистентська практична підготовка студентів магістерського рівня 

вищої освіти є складовою частиною освітнього процесу, етапом теоретичної і 

практичної підготовки висококваліфікованих спеціалістів, засобом 

формування у них навичок педагогічної й наукової діяльності та умінь 

ефективно працювати в умовах реформування системи освіти України.  

У період практичної підготовки студенти магістратури зобов’язані 

своєчасно і якісно виконувати завдання, передбачені програмою практики, 

засвоювати сучасні методи обліку та контролю знань, дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку, не порушувати трудову дисципліну, сприяти 

виконанню завдань, які стоять перед кафедрою, брати активну участь у 

громадському житті, профорієнтаційній, науковій та інших видах роботи 

педагогічного колективу.  

Асистентська педагогічна практична підготовка студентів 

магістерського рівня вищої освіти передбачає такий зміст роботи в основних 

розділах програми:  

1. Викладацька діяльність зі студентами молодшого бакалаврського чи 

бакалаврського рівнів вищої освіти:  

- вивчення й узагальнення системи роботи викладачів методичних 

дисциплін, досвіду використання ними інноваційних методів навчання, 

проведення різних форм організації пізнавальної діяльності студентів; 
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- ознайомлення зі змістом вищої освіти (типові та робочі програми з 

навчальних дисциплін, підручники, посібники, методичні рекомендації з 

педагогіки, методики навчання української мови, методики навчання 

математики, методики навчання природознавства); самостійне опрацювання 

навчально-методичної літератури; 

- ознайомлення з особливостями організації освітнього процесу на 

факультеті початкової, технологічної та професійної освіти (освітньо-

кваліфікаційною характеристикою фахівця, навчальним планом, програмами 

навчальних курсів, навчально-методичним і матеріально-технічним 

забезпеченням кафедр, факультету, розкладом занять, системою організації 

навчання на факультеті та ін.);  

- відвідування та аналіз практичних занять викладачів кафедри та 

магістрантів-практикантів;  

- самостійне складання планів-конспектів лекцій та їх проведення (за 

бажанням);  

- самостійне складання інструктивно-методичних матеріалів до 

семінарських та практичних занять із застосуванням інноваційних методів 

освітньої діяльності, планування власної викладацької діяльності під час 

підготовки до занять; 

- самостійне проведення практичних занять із педагогіки та методик 

(за розкладом викладачів);  

- аналіз семінарських та практичних занять, проведених іншими 

магістрантами-практикантами, самоаналіз власних занять; 

- аналіз та самостійне розроблення дидактичного забезпечення 

самостійної роботи студентів або елементів дистанційного навчання з 

предмета; 

- виготовлення наочного традиційного, проектування й створення 

електронного чи мультимедійного супроводу до занять, підготовка інших 

навчальних матеріалів; перевірка письмових робіт студентів рівня вищої 

освіти бакалавра та проведення консультацій для них. 
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2. Діагностична діяльність щодо рівня розвитку мотиваційного, 

когнітивного та діяльнісного компонентів професійної компетентності 

студентів бакалавріату. 

- вивчення моніторингової системи роботи викладачів педагогічних та 

методичних дисциплін зі спеціальності 013 Початкова освіта; 

- узагальнення різних форм діагностики галузевих компетентностей 

студентів бакалавріату зі спеціальності 013 Початкова освіта та методів 

контролю їхніх освітніх досягнень;  

- дослідження досвіду використання математичних та статистичних 

методів обробки результатів педагогічних вимірювань галузевих 

компетентностей студентів бакалавріату зі спеціальності 013 Початкова 

освіта; 

- аналіз системи моніторингу для поточного, тематичного та рубіжного 

контролю освітніх досягнень студентів молодшого бакалаврського чи 

бакалаврського рівнів вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова освіта; 

- розроблення та проведення тестового поточного чи тематичного 

контролю для перевірки галузевих компетентностей студентів молодшого 

бакалаврського чи бакалаврського рівнів вищої освіти із педагогіки та 

фахових методик початкової освіти; 

- дослідження взаємостосунків студентів початкового та першого 

рівнів вищої освіти в ході педагогічних спостережень і бесід з викладачами; 

- проведення більш розгорнутого дослідження мотивації, навчальної та 

подальшої навчально-професійної діяльності одного студента закріпленої 

групи, який обирається за певним критерієм (кількісна або якісна специфіка 

навчальної чи позанавчальної діяльності, її успішність). 

3. Виховна робота зі студентами молодшого бакалаврського чи 

бакалаврського рівнів вищої освіти. Профорієнтаційна робота з 

випускниками закладів загальної освіти. 

- вивчення системи організації виховної роботи кураторів академічних 

груп;  
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- вивчення системи профорієнтаційних заходів на кафедрах, що 

забезпечують освітній процес зі спеціальності; 

- відвідування та аналіз виховних заходів та кураторських годин, що 

проводять куратори та інші магістранти-практиканти;  

- розроблення планів й проведення різних видів кураторських годин; 

- проведення профорієнтаційного заходу чи акції. 

4. Науково-дослідницька робота: теоретичні й практичні наукові 

пошуки в межах обраної наукової теми. 

- ознайомлення з науковою діяльністю, науковим рейтингом, 

найвизначнішими досягненнями кафедри педагогіки та психології; 

- ознайомлення з організацією наукових досліджень студентів 

бакалавріату на факультеті; 

- опрацювання наукової літератури з обраної теми науково-

дослідницької роботи, (дод. Е), складання списку використаних джерел за 

останніми вимогами відповідно до ДСТУ (не менше за 25 джерел);  

- укладання тез наукової доповіді за обраною темою (не менше 3 

сторінок авторського тексту);  

- участь у засіданнях кафедр, методичних секцій, у роботі семінарів 

викладачів кафедр;  

- підготовка до виступу на науковій конференції, семінарі тощо.  

Зміст пакету звітної документації для студентів магістерського 

рівня вищої освіти на основі спорідненої спеціальності формують такі 

складники: 

1. Особиста відомість-характеристика із підписами проректора з 

навчально-методичної роботи, печаткою інституту, оцінками методиста 

методиста (дод. Б). 

2. Щоденник асистентської практичної підготовки (дод. В), де вміщено: 

- витяги з НМК із педагогіки, методики навчання української мови, 

методики навчання математики, методики навчання природознавства з усіма 

їх складниками, проходження яких припадає на період практики; 
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- витяг із планів профорієнтаційної роботи кафедр факультету, що 

забезпечують освітній процес зі спеціальності 013 Початкова освіта на 

магістерському рівні; 

- аналіз навчально-виховної роботи куратора закріпленої групи; 

- аналіз практичних (лекційних) занять, проведених викладачами чи 

магістрантами-практикантами (усього 4 заняття: по 1 з педагогіки, методики 

навчання української мови, методики навчання математики, методики 

навчання природознавства); 

- інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських) чи 

опорні конспекти лекційних занять, розроблених і проведених особисто 

(усього 8 занять: по 2 з педагогіки, методики навчання української мови, 

методики навчання математики, методики навчання природознавства); 

- аналіз дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів або 

елементів дистанційного навчання з предмета (усього 4 дидактичних 

забезпечення: по 1 з педагогіки, методики навчання української мови, 

методики навчання математики, методики навчання природознавства); 

- аналіз 1 кураторської години в студентській групі. 

3. Тести для поточного чи тематичного контролю з педагогіки та 

методик початкової освіти (усього 4 набори тестів: по 1 з педагогіки, 

методики навчання української мови, методики навчання математики, 

методики навчання природознавства) з кількісною і якісною обробкою 

результатів (дод. Г). 

4. Плани-конспекти контрольних практичних занять (усього 4 заняття: 

по 1 з педагогіки, методики навчання української мови, методики навчання 

математики, методики навчання природознавства). 

5. Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів або елементи 

дистанційного навчання з предметів, розроблені самостійно (усього 4 

дидактичних забезпечення: по 1 з педагогіки, методики навчання української 

мови, методики навчання математики, методики навчання природознавства); 
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6. Сценарій 1 контрольного виховного заходу, проведеного в групі (з 

оцінкою куратора групи або заступника декана факультету). 

7. План-конспект 1 контрольної кураторської години зі студентами 

закріпленої групи (з оцінкою куратора групи або заступника декана 

факультету).  

8. Список літератури (не менше 25 джерел) та тези наукової доповіді 

(до 3 сторінок) з обраної наукової теми (дод. Е). 

9. Результати інтерв’ювання й анкетування студентів групи та 

застосування психологічних методик (діагностика навчання в закладі вищої 

освіти, вивчення мотивів навчальної діяльності обраного студента, 

діагностика його професійної готовності) із кількісним і якісним аналізом 

результатів (дод. Ж). 

11. Рефлексію ефективності професійної діяльності протягом практики 

(дод. І). 

12. План профорієнтаційного заходу (акції) з учнями старших класів 

закладів загальної освіти (довільна форма) із аналізом результатів у вигляді 

списку учнів, які виявили бажання вступати на спеціальність 013 Початкова 

освіта до ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана» та їхніх контактних даних.  

13. Звіт про результати асистентської практичної підготовки (дод. Л) 

14. Візуальну презентацію звіту (фотоматеріали, відеофрагменти занять 

і заходів, наочні засоби, роздатковий матеріал, електронний та 

мультимедійний супровід до проведених занять і заходів тощо). 

2.2. Зміст практичної підготовки студентів магістерського рівня 

вищої освіти (на основі неспорідненої спеціальності) 

Практична підготовка студентів магістерського рівня вищої освіти на 

основі неспорідненої спеціальності триває впродовж 3 тижнів і складається з 

двох обов’язкових частин:  

 1. Виробнича практична підготовка в початковій школі (1 тиждень). 

 2. Асистентська практична підготовка в закладах вищої освіти (2 тижні). 

2.2.1 Виробнича практична підготовка в початковій школі 
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Метою виробничої практичної підготовки в початковій школі є 

ознайомлення з плануванням, підготовкою й проведенням уроків із усіх 

дисциплін початкового циклу навчання в школі, організації позакласних та 

виховних заходів, роботи з батьками.  

Завдання, що їх слід вирішувати студентам на виробничій практичній 

підготовці, такі:  

1. Поглиблення теоретичних і практичних знань про структуру 

комплексу навчально-виховної роботи початкової школи, класу, вчителя 

початкових класів.  

2. Формування й розвиток практичних умінь проведення навчально-

виховної роботи з молодшими школярами.  

3. Розвиток і вдосконалення фахових здібностей, професійно-

педагогічного інтересу.  

Упродовж проходження практичної підготовки студенти рівня вищої 

освіти «магістр» повинні опанувати практичні навички організації та 

проведення уроків різних типів, спілкування з учнями, учителями, дирекцією 

навчального закладу, батьками, способи виготовлення чи підготовлення й 

використання різних дидактичних матеріалів тощо.  

Зміст роботи на виробничій практичній підготовці 

1. Вивчення системи роботи школи, класу, бесіда з директором та його 

заступником, учителем початкового класу, за яким закріплено практиканта.  

2. Ознайомлення з нормативними документами для початкової школи 

(навчальні програми, критерії оцінювання, стандарти), документацією 

вчителя початкових класів (календарні плани, план виховної роботи, класний 

журнал), правилами оформлення й ведення учнівських щоденників.  

3. Конспектування календарних планів з усіх дисциплін початкового 

циклу та плану виховної роботи на період практики.  

4. Планування, підготовка, проведення та аналіз робочих та 

контрольних уроків з кожного предмета початкової школи. 
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5. Розроблення плану-конспекту виховного заходу, особисте 

проведення його у закріпленому класі. 

6. Допомога вчителю у перевірці зошитів, щоденників, підготовці 

позакласних та позашкільних заходів, виготовленні наочних посібників, 

організації трудової діяльності учнів, проведенні додаткових виховних 

заходів з окремими учнями, профорієнтаційній роботі, роботі з батьками 

тощо.  

Звітна документація з виробничої практичної підготовки:  

1. Календарний план кожної з дисциплін початкового циклу на період 

практичної підготовки.  

2. Щоденник практичної підготовки, у якому наведено: 

- дидактичний аналіз 12 уроків із різних дисциплін початкового циклу 

(орієнтовно: 3– рідної мови; 2 – літературного читання; 3 – математики; 2 – 

природознавства; 2 – «Я у світі» (або 2 – «Я досліджую світ»); 

- докладні плани-конспекти особисто розроблених і проведених 

пробних та робочих уроків із різних дисциплін початкового циклу (6 шт.): 

українська мова – 1; літературне читання – 1; іноземна мова – 1; математика 

– 1; природознавство – 1, «Я у світі» – 1 (або «Я досліджую світ» – 1); 

- обсяг допомоги вчителю під час практики. 

3. План-конспект (сценарій) виховного заходу. 

4. Загальний звіт про результати виробничої практичної підготовки 

(дод. К) 

5. Візуальну презентацію звіту (фотоматеріали, відеофрагменти уроків, 

виховних заходів, наочність до уроків із різних дисциплін у початковій 

школі).  

2.2.2. Асистентська практична підготовка у закладах вищої освіти 

Асистентська педагогічна практична підготовка студентів 

магістерського рівня вищої освіти на основі неспорідненої спеціальності 

передбачає в основних розділах програми той самий зміст роботи, що й для 

студентів магістерського рівня вищої освіти на основі спорідненої 
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спеціальності (див. 2.1.), однак зміст пакету звітної документації має інший 

обсяг. 

Звітна документація з асистентської практичної підготовки:  

1. Особиста відомість-характеристика із підписами проректора з 

навчально-методичної роботи, печаткою інституту, оцінками методиста 

методиста (дод. Б). 

2. Щоденник асистентської практичної підготовки (дод. В), де вміщено: 

- витяги з робочої програми із педагогіки, методики навчання 

української мови, методики навчання математики, методики навчання 

природознавства з усіма їх складниками, проходження яких припадає на 

період практичної підготовки; 

- ознайомлення та аналіз навчально-виховної роботи куратора 

закріпленої групи та проведення 1 кураторської години в студентській групі 

(дод. В); 

- аналіз практичних (лекційних) занять, проведених викладачами чи 

магістрантами-практикантами (усього 4 заняття: по 1 з педагогіки, методики 

навчання української мови, методики навчання математики, методики 

навчання природознавства); 

3. Плани-конспекти контрольних практичних занять (усього 4 заняття: 

по 1 з педагогіки, методики навчання української мови, методики навчання 

математики, методики навчання природознавства). 

4. План-конспект кураторської години. 

5. Список літератури (не менше 25 джерел) та тези наукової доповіді 

(до 3 сторінок) з обраної наукової теми (дод. Е). 

6. Результати інтерв’ювання й анкетування студентів групи та 

застосування психологічних методик (діагностика навчання в закладі вищої 

освіти, вивчення мотивів навчальної діяльності обраного студента, 

діагностика його професійної готовності) із кількісним і якісним аналізом 

результатів (дод. Ж). 
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7. Психологічний висновок про відповідність реальної структури 

діяльності студентів бажаній з рекомендаціями щодо оптимізації структури 

діяльності студентів, структури мотивів навчальної діяльності у ЗВО та 

подальшої навчально-професійної діяльності з оцінкою методиста.  

8. Рефлексію ефективності професійної діяльності протягом практики 

(дод. І). 

9. План профорієнтаційного заходу з учнями старших класів закладів 

загальної освіти (довільна форма) із аналізом результатів у вигляді списку 

учнів, які виявили бажання вступати на спеціальність 013 Початкова освіта 

до ПУ ВНЗ МГПІ «Бейт-Хана». 

10. Звіт про результати асистентської практичної підготовки (дод. Л) 

11. Візуальну презентацію звіту (фотоматеріали, відеофрагменти занять 

і заходів, наочні засоби, роздатковий матеріал, електронний та 

мультимедійний супровід до проведених занять і заходів тощо). 

2.3. Етапи проходження асистентської практичної підготовки  

Організаційна, освітня, методична та наукова робота студентів 

магістерського рівня вищої освіти під час асистентської практичної 

підготовки здійснюється в три етапи.  

На початковому етапі виробничої практичної підготовки, що триває  

2 – 3 дні, кожний магістрант-практикант провадить таку діяльність:  

- бере участь в установчій конференції з практичної підготовки;  

- ознайомлюється з особливостями організації освітнього процесу за 

спеціальністю 013 Початкова освіта (освітньо-кваліфікаційною 

характеристикою фахівця, навчальним планом, програмами навчальних 

курсів, навчально-методичним і матеріально-технічним забезпеченням 

кафедр, факультету, розкладом занять, системою організації навчання на 

випускаючій кафедрі та ін.);  

- знайомиться з академічною групою, проводить психологічне 

анкетування та інтерв’ювання студентів групи;  
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- вивчає навчально-методичні комплекси з фахових методичних 

дисциплін, розклад занять, інші робочі документи;  

- вивчає план виховної роботи куратора, відвідує кураторські години, 

виховні заходи в групі; 

- визначає тематику та форму проведення власної кураторської години, 

виховного заходу;  

- відвідує практичні (за бажанням – лекційні) заняття з фахових 

методик, що проводять викладачі кафедр, аналізує їх письмово; 

- відвідує засідання наукових гуртків, консультації з виконання 

наукових досліджень різних видів та ін., які проводять викладачі кафедр; 

- обирає тему наукового дослідження, укладає список наукової та 

навчально-методичної літератури до неї; 

- вивчає систему профорієнтаційної роботи кафедр, що забезпечують 

освітній процес на магістерському рівні спеціальності; 

Наприкінці початкового етапу керівники практичної підготовки разом 

зі студентами рівня вищої освіти магістра складають загальний розклад, який 

вміщує такі складники:  

- заняття, що проводитимуть студенти магістратури;  

- взаємовідвідування занять практикантів із зазначенням прізвищ 

основних рецензентів цих занять;  

- виховні та наукові заходи, що проводитимуть практиканти; 

- перелік навчальних закладів, у яких практиканти планують провести 

профорієнтаційні заходи (акції). 

На основному етапі педагогічної практичної підготовки студент рівня 

вищої освіти магістра проводить таку роботу:  

- самостійно розробляє інструктивно-методичні матеріали до 

семінарських та практичних занять чи опорні конспекти лекцій, подає їх на 

затвердження викладачу з відповідної дисципліни (практикант допускається 

до проведення заняття лише за наявності розгорнутого плану-конспекту 

заняття, затвердженого викладачем із відповідної дисципліни); 
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- проводить поточні й контрольні практичні заняття (або лекції – за 

бажанням) з педагогіки та фахових методик за розкладом закріпленої за ним 

академічної групи;  

- відвідує й бере участь в аналізі практичних занять (за бажання – 

лекцій) із педагогіки та кожної фахової методики, які проводять інші 

практиканти;  

- розробляє зразки дидактичного забезпечення самостійної роботи 

студентів з педагогіки та фахових методик; 

- готує і проводить позааудиторні виховні заходи з групою; 

- розробляє й проводить кураторські години зі студентами 

бакалавріату; 

- розробляє зміст поточного чи тематичного тестового контролю з 

педагогіки та окремих методик початкової освіти, організовує його в 

закріпленій групі, проводить кількісний і якісний аналіз результатів; 

- проводить анкетування та інтерв’ювання студентів закріпленої 

групи щодо структури їхньої діяльності, а також більш розгорнуте 

дослідження мотивації навчальної та подальшої навчально-професійної 

діяльності 1 обраного студента групи;  

- планує й проводить заходи науково-дослідної роботи зі студентами 

бакалавріату (гурток, консультування, веб-квест, вебінар тощо). 

- виготовляє традиційний наочний візуальний супровід занять, 

проектує й створює електронні та мультимедійні додатки, виготовляє інші 

допоміжні навчальні матеріали; 

- розробляє план профорієнтаційного заходу та проводить його, 

аналізує результати; 

- готує тези наукової доповіді та оформлює список наукових джерел 

до обраної теми наукового дослідження. 

На завершальному етапі асистентської практичної підготовки студент 

магістратури готує пакет звітної документації, здає його керівникам 

педагогічної практичної підготовки для перевірки та оцінювання, бере участь 
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у підсумкових заходах із асистентської практичної підготовки: засіданнях 

кафедр, круглих столах, науково-практичній конференції та ін.  

2.4. Професійно-практичні компетентності студентів 

магістерського рівня вищої освіти  

Кінцевим результатом проходження асистентської практичної 

підготовки для кожного студента магістратури зі спеціальності 013 

Початкова освіта є розвиток і удосконалення професійно-практичних 

компетентностей, що окреслюють відповідні здатності та прагнення 

майбутніх викладачів педагогіки й методики початкової освіти. 

1. Конструктивно-планувальна компетентність:  

– здатність складати навчальні програми відповідних педагогічних та 

методичних дисциплін у галузі початкової освіти, плани-конспекти окремих 

занять з урахуванням умов навчання і рівня підготовки студентів рівня вищої 

освіти «бакалавр»; визначати цілі заняття (освітні, розвивальні, виховні); 

– спроможність обирати ефективні методи і прийоми досягнення 

визначених поставлених цілей;  

– прагнення визначати типи задач, вправ і завдань та послідовність їх 

виконання згідно з етапами оволодіння знаннями, вміннями й навичками 

студентів магістерського рівня вищої освіти, враховуючи труднощі засвоєння 

навчального матеріалу й рівень підготовки студентів рівня вищої освіти 

«бакалавр»;  

– здатність проектувати навчальні ситуації для демонстрації та 

засвоєння знань із методичних дисциплін вищої школи;  

– бажання використовувати необхідні допоміжні засоби навчання, 

зокрема й електронні та мультимедійні, для проведення занять;  

– спроможність проектувати практичні заняття з використанням 

комп’ютерних засобів навчання.  

2. Комунікативна компетентність:  

– здатність контролювати мовленнєву діяльність студентів 

магістерського рівня вищої освіти;  
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– спроможність помічати помилки студентів в усному й писемному 

мовленні, розуміти їх характер та тактовно їх виправляти, використовуючи 

мовленнєві способи виправлення помилок;  

– бажання удосконалювати власну мовленнєву культуру, 

послуговуючись різними типами словників.  

3. Організаційна компетентність:  

– спроможність організовувати виконання розробленого плану заняття;  

– здатність вносити методично виправдані корективи до плану заняття 

з урахуванням конкретної ситуації, що склалася на занятті;  

– прагнення вчити студентів магістерського рівня вищої освіти 

найбільш раціональних прийомів самостійної роботи з навчальним 

матеріалом у позааудиторній роботі; 

– здатність раціонально поєднувати на занятті колективні (фронтальні, 

малогрупові, парні) та індивідуальні форми роботи з урахуванням 

особливостей кожної з них;  

– бажання проводити навчальні та ділові ігри, в тому числі рольові, з 

урахуванням рівня підготовки студентів початкового та першого рівнів вищої 

освіти;  

– спроможність здатність методично доцільно застосовувати 

традиційні допоміжні засоби, а також адитивні, візуальні, аудіовізуальні 

технічні та електронні засоби навчання.  

4. Інтегративно-гностична компетентність:  

– спроможність реалізовувати загальноосвітній, розвивальний, 

виховний та соціокультурний потенціал навчального матеріалу заняття;  

– прагнення формувати і розвивати інтелектуальну та емоційну сфери 

особистості студентів;  

– здатність вирішувати завдання морального, культурного, 

естетичного, гуманістичного та міжкультурного виховання, беручи участь у 

суспільному житті академічної групи студентів бакалаврського рівня вищої 

освіти;  
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– спроможність переймати позитивний досвід викладачів, інших 

студентів-практикантів;  

– бажання стежити за інноваційними тенденціями в освіті, застосувати 

їх на практиці.  

5. Дослідницька компетентність:  

– прагнення проводити аналіз власних занять і занять колег із метою 

прогнозування можливих труднощів його засвоєння та добору оптимальних 

шляхів попередження помилок;  

– здатність проводити спостереження та комплексний аналіз відвіданих 

занять із теоретичним обґрунтуванням різних сторін навчальної діяльності;  

– бажання спостерігати, аналізувати та узагальнювати досвід 

викладачів і магістрантів-практикантів, переносити ефективні прийоми і 

форми роботи в практику своєї педагогічної діяльності;  

– спроможність здатність вивчати методичну літературу і теоретично 

осмислювати навчальний процес, а також удосконалювати свою роботу, 

використовуючи описані в літературі нові форми та прийоми навчання.  

3. ШКАЛА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

3.1. Процедура оцінювання результатів асистентської практичної 

підготовки 

По завершенні терміну практичної підготовки студентам 

магістерського рівня вищої освіти надається час для оформлення звітної 

документації та підготовки до захисту. За ухвалою проректора з навчально-

методичної роботи застосовується одна із двох форм проведення оцінювання 

результатів асистентської практичної підготовки:  

 надання належно оформленої документації та усний звіт груповому 

методисту; 

 прилюдний захист матеріалів практичної підготовки перед 

комісією, склад якої призначає проректор з навчально-методичної роботи (до 

комісії входять представники деканату, викладачі кафедри теорії і практики 
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початкової освіти й кафедри природничо-математичних дисциплін та 

інформатики в початковій освіті, факультетський керівник практики від 

кафедри теорії і практики початкової освіти). 

Оцінку за практичну підготовку виставляють у відповідну відомість та 

залікову книжку, вона відіграє роль під час нарахування стипендії та 

обчислення загальної успішності навчання студента магістерського рівня 

вищої освіти. 

Бали за асистентську практичну підготовку розподіляються таким 

чином:  

спеціальність – min 30 – max 80 балів;  

психологія – min 12 – max 20 балів.  
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Розподіл балів зі спеціальності (для споріднених спеціальностей) 

№ 
з/п 

Види робіт Кількість 
балів 

1. 
Витяг НМК із педагогіки, методики навчання української 
мови, методики навчання математики, методики навчання 
природознавства 

2 

2. Аналіз планів профорієнтаційної роботи кафедр  2 

3. 
Аналіз навчально-виховної роботи куратора закріпленої 
групи 

2 

4. Аналіз кураторської години в студентській групі 2 

5. 
Аналіз практичних (лекційних) занять, проведених 
викладачами чи магістрантами-практикантами  

4 

6. 

Інструктивно-методичні матеріали до практичних 
(семінарських) чи опорні конспекти лекційних занять з 
педагогіки та методик початкової освіти, розроблених і 
проведених особисто   

16 

7. 
Аналіз дидактичного забезпечення самостійної роботи 
студентів або елементів дистанційного навчання з 
педагогіки та методик початкової освіти  

4 

8. 
Тести для поточного чи тематичного контролю з педагогіки 
та методик початкової освіти   

8 

9. 
Плани-конспекти контрольних практичних занять з 
педагогіки та методик початкової освіти  

12 

10. 
Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів або 
елементи дистанційного навчання з предметів, розроблені 
самостійно  

8 

11. 
Сценарій контрольного виховного заходу, проведеного в 
групі  

3 

12. План-конспект контрольної кураторської години  2 

13. 
Список літератури та тези наукової доповіді з обраної 
наукової теми 

5 

14. 
Рефлексія ефективності професійної діяльності протягом 
практики 

2 

15. 
План профорієнтаційного заходу з учнями старших класів 
закладів загальної освіти зі списком учнів 

5 

16. 
Якість оформлення звітної документації та візуальної 
презентації звіту 

3 
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Розподіл балів зі спеціальності (для неспоріднених спеціальностей) 

№ 
з/п 

Види робіт Кількість 
балів 

1. Виробнича практика в початковій школі 50 

 

Календарний план кожної з дисциплін початкового циклу 
на період практичної підготовки 

2 

Дидактичний аналіз уроків із різних дисциплін початкового 
циклу  

8 

Плани-конспекти пробних та робочих уроків із різних 
дисциплін початкового циклу  

15 

Плани-конспекти уроків зі спеціалізації   4 

Плани-конспекти контрольних уроків  10 

План-конспект (сценарій) контрольного виховного заходу 4 

Обсяг допомоги вчителю під час практики 4 

Якість оформлення звітної документації та візуальної 
презентації звіту 

3 

2 Асистентська практика 30 

 

Витяги з робочих програм із педагогіки, методики навчання 
української мови, методики навчання математики, методики 
навчання природознавства 

2 

Аналіз навчально-виховної роботи куратора закріпленої 
групи 

2 

Аналіз практичних (лекційних) занять, проведених 
викладачами чи магістрантами-практикантами  

2 

Плани-конспекти контрольних практичних занять з 
педагогіки та методик початкової освіти  

8 

План-конспект контрольної кураторської години  2 
Список літератури та тези наукової доповіді з обраної 
наукової теми 

5 

Рефлексія ефективності професійної діяльності протягом 
практики 

2 

План профорієнтаційного заходу (акції) з учнями старших 
класів закладів загальної освіти зі списком учнів 

4 

Якість оформлення звітної документації та візуальної 
презентації звіту 

3 
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Розподіл балів із психології 

№ 
з/п 

Види робіт Кількість 
балів 

 1. Анкетування чи інтерв’ювання студентів академічної 
групи 

6 

 2. Дослідження мотивації навчальної та подальшої 
навчально-професійної діяльності 1 студента  

7 

 3. Висновки та рекомендації   7 
 Всього 20 

 

Асистентська практична підготовка студентів рівня вищої освіти 

магістра оцінюється за допомогою 100-бальної шкали. Мінімальною 

кількістю балів, що дозволяють уважати практичну підготовку пройденою 

успішно, є 60 балів, максимальною – 100 балів. При цьому застосовується 

загальноприйнята відповідність національної шкали оцінювання та шкали 

ESTS: 

90 – 100 балів – «відмінно»; 

75 – 89 балів – «добре»; 

60 – 74 бали – «задовільно»; 

0 – 59 балів – «незадовільно». 

Головними критеріями оцінювання результатів педагогічної практичної 

підготовки є рівень сформованості вказаних у п.2.1. професійно-практичних 

компетентностей та професійно-педагогічного інтересу майбутніх викладачів 

(зацікавленість у педагогічній професії, активність, творче та відповідальне 

ставлення до роботи тощо). Конкретизація цих кінцевих стандартів є 

підвалиною основних критеріїв оцінювання асистентської педагогічної 

практики студентів магістерського рівня вищої освіти. 

 



33 

 

3.2. Критерії оцінювання практичної підготовки студентів 

магістратури 

90 – 100 Практикант:  

 постійно, без пропусків із неповажних причин відвідував 

ЗВО весь термін практики, вчасно проводив практичні та 

семінарські заняття, виховні заходи, запрошуючи групового 

методиста-керівника, допомагав куратору групи й отримав його 

схвальний відгук; 

 у повному обсязі виконав загальні та специфічні завдання 

певного етапу практичної підготовки, у визначений термін 

подав належним чином оформлену документацію з практики, 

має відмінні оцінки за проведені практичні та семінарські 

заняття з методик;  

 плани-конспекти переглянутих та проведених занять, 

матеріали дослідницької роботи оформив методично грамотно, з 

дотриманням технічних вимог;  

 у ході практичної підготовки творчо ставився до виконання 

своїх обов’язків, постійно підвищував рівень власної фахової 

компетентності шляхом опрацювання додаткової літератури, 

узагальнення наукового досвіду викладачів кафедр тощо; 

 у звіті виклав основні події практичної підготовки та власні 

висновки й узагальнення, що свідчать про певний етап 

становлення його професійно-педагогічного інтересу.  

75 – 89 Практикант: 

 постійно, без пропусків із неповажних причин відвідував 

ЗВО весь термін практичної підготовки, вчасно проводив 

практичні та семінарські заняття, виховні заходи, 

експериментальні дослідження, запрошуючи групового 

методиста-керівника, допомагав куратору групи й отримав його 
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схвальний відгук; 

 у повному обсязі виконав загальні та специфічні завдання 

певного етапу практичної підготовки;  

 плани-конспекти переглянутих та проведених занять, 

результати експериментальної роботи оформив методично 

грамотно, з дотриманням технічних вимог;  

 під час практики виконував лише вказаний обсяг завдань, не 

виходячи за їх межі, не враховуючи потребу в підвищенні рівня 

власної фахової компетентності шляхом опрацювання 

додаткової літератури, узагальнення наукового досвіду 

викладачів кафедри тощо; 

 у звіті виклав лише основні події практичної підготовки та 

стисло навів власні узагальнення, що свідчать про недостатність 

становлення його професійно-педагогічного інтересу на цьому 

етапі практичної підготовки.  

60 – 74 Практикант:  

 під час практичної підготовки відвідував ЗВО, але 

спостерігалися пропуски з неповажних причин, невчасно 

проводив практичні та семінарські заняття та позааудиторні 

заходи, наукові розвідки, отримав несхвальний відгук куратора; 

 частково виконав загальні та специфічні завдання певного 

етапу практичної підготовки, документацію подав після 

визначеного терміну або не оформив її належним чином;  

 плани-конспекти переглянутих та проведених занять, 

матеріали дослідницької роботи оформив методично неграмотно 

та (або) з порушенням технічних вимог;  

 у ході практичної підготовки не виявив творчого ставлення 

до майбутньої професії; 

 у звіті виклав лише основні події практики.  
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0 – 59 Практикант:  

 під час практичної підготовки ЗВО відвідував зрідка, не 

проводив практичних та семінарських занять та дослідницької 

роботи, отримав несхвальний відгук куратора; 

 не виконав частини завдань певного етапу практичної 

підготовки, документацію подав після визначеного терміну та 

(чи) не оформив її належним чином;  

 плани-конспекти переглянутих та проведених занять, 

експериментальні матеріали оформив неграмотно чи не подав 

узагалі. 

4. ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Увесь необхідний обсяг звітної документації, що надається груповому 

керівнику по завершенні терміну практичної підготовки, має бути 

оформлений відповідно до вимог, наведених у цьому пункті, а також 

грамотно, охайно, розбірливо. Студенту слід бути готовим до прилюдного 

захисту результатів практики. 

4.1. Щоденник асистентської практичної підготовки 

Щоденник асистентської практичної підготовки – основний документ 

студента магістерського рівня вищої освіти, у якому відображається докладний 

зміст його спостережень за освітнім процесом вищої школи та власної діяльності 

щодо організації цього процесу під час асистентської практики. Щоденник 

свідчить про обсяг і зміст виконаної студентом роботи, про щоденне 

навантаження практиканта.  

Кожен студент магістратури обов’язково має внести до щоденника: 

- характеристику навчального закладу та кафедри як його структурного 

підрозділу; 

- список студентів групи, загальну характеристику групи; 
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- частини НМК із педагогіки, методики навчання української мови, 

методики навчання математики, методики навчання природознавства з усіма 

їх складниками, проходження яких припадає на період практики; 

- аналіз планів профорієнтаційної роботи кафедр факультету, що 

забезпечують освітній процес зі спеціальності 013 Початкова освіта на 

магістерському рівні; 

- аналіз практичних (лекційних) занять, проведених викладачами чи 

магістрантами-практикантами; 

- інструктивно-методичні матеріали до практичних (семінарських) чи 

опорні конспекти лекційних занять, розроблених і проведених особисто; 

- аналіз дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів або 

елементів дистанційного навчання з предмета; 

- аналіз 1 кураторської години в студентській групі.  

4.2. Звіт про результати практики 

Наприкінці практичної підготовки кожен студент магістратури має 

підготувати звіт про її результати, який здається в усній та письмовій формах. 

Усна використовується на зборах студентів групи, на засіданні кафедри чи 

підсумковій конференції; письмова складається за відповідною формою й 

подається груповому керівнику педагогічної практичної підготовки разом з усім 

пакетом звітної документації. 

Після оформлення всіх указаних звітних документів та здавання їх для 

перевірки груповому керівнику практичної підготовки студент магістратури 

готується до захисту її результатів, для чого варто переглянути власні записи, 

узагальнити результати особистих спостережень та вражень від асистентської 

практики.  

Подаємо орієнтовний перелік питань, що допоможуть підготуватися до 

захисту.  

Питання до захисту педагогічної практичної підготовки 

1. Охарактеризуйте професійно-педагогічну діяльність, функціональні 
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обов’язки викладача сучасної вищої школи (зі спостережень). 

2. Які професійно значущі якості може закріпити студент магістратури 

під час асистентської практики в ЗВО? 

3. Чи можна під час асистентської практичної підготовки розвинути 

такі професійно-особистісні якості, як самодисципліна, відповідальність, 

вимогливість (до себе), змобілізованість, тактовність, терпіння, чуйність 

тощо? 

4. Охарактеризуйте вікові особливості студентів групи, з якими ви 

працювали під час практичної підготовки. 

5. Які практичні уміння виховної, організаційної, просвітницької 

роботи, на Ваш погляд, необхідні асистенту педагогічного ЗВО? 

6. Які Ви одержали результати, аналізуючи план виховної роботи групи 

(різноманітність форм, послідовність і систематичність роботи, чи відповідає 

мета і завдання виховної роботи всебічному розвитку студентів)? 

7. Які висновки Ви зробили після бесіди з куратором групи: яке 

значення відводиться виховній роботі; чи ефективні заплановані заходи; чи 

працює актив групи; який рівень вихованості студентів групи (моральність, 

естетичність, національна свідомість, релігійність тощо)? 

8. Наскільки майстерно впливав викладач на студентів на заняттях та в 

позаудиторний час? 

9. Чи впроваджують викладачі сучасні ефективні форми й методи 

педагогічного впливу? 

10. Чи прагнуть викладачі створювати на заняттях ситуацію успіху 

(співробітництва, співтворчості)? 

11. Із якими проблемами Ви зіткнулися при підготовці та проведенні 

практичних, семінарських занять та виховних заходів? 

12. Які небажані якості проявилися у Вас під час педагогічної 

діяльності (чого не вистачає для ефективної роботи, над чим ще треба 

працювати)? 

13. Чи можете Ви виокремити в діяльності викладачів цікаві та 
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ефективні методи й прийоми роботи? 

14. Що Ви можете побажати викладачам та студентам-практикантам, 

заняття яких ви відвідали й проаналізували? 
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Термін практичної підготовки:  
з ___ до ____ 
Місце проходження практичної 
підготовки:______________________ 
 
Груповий методист: ______________ 
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 (науковий ступінь, посада)  

_________________________________ 
 (прізвище, ініціали) 

 

Оцінка за практичну підготовку _______________ 
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ДОДАТОК Б 

ВІДОМІСТЬ-ХАРАКТЕРИСТИКА 
З АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 
Магістрант (ка)________________________________________________________________ 
проходив (ла) асистентську практику з___________ по__________ на факультеті  
(у коледжі) ___________________________________________________________________  
і виконав (ла) такі види робіт: 

І. РОБОТА КУРАТОРА 
1. Вивчення академічних журналів, розкладу занять (група, кількість студентів, якість 
ведення ______________________________________________________________________ 
2. Відвідування кураторських годин  (кількість, теми) _______________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Проведення кураторських годин (кількість, теми) ________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Бесіди зі студентами (кількість, тема) __________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
5. Проведення виховного заходу (група, тема) _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Проведення профорієнтаційного заходу (форма, місце, кількість учасників, результати) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Оцінка роботи куратора __________________________________________ 

ІІ. РОБОТА ВИКЛАДАЧА 
1. Аналіз практичних (лекційних) занять (дисципліна, курс, група)  ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Розроблення інструктивно-методичних матеріалів до практичних (опорних конспектів 
лекційних) занять (дисципліна, теми) _____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3. Аналіз дидактичного забезпечення самостійної роботи/елементів дистанційного 
навчання (дисципліна, теми) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
4. Розроблення дидактичного забезпечення самостійної роботи/елементів дистанційного 
навчання (дисципліна, теми) ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
5. Розроблення тестів (вид, дисципліна, кількість завдань) ___________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЬНИХ ЗАНЯТЬ 
1. Тема _______________________________________________________________________ 
_______________________________________ Група __________ Оцінка  _______________ 
2. Тема _______________________________________________________________________ 
_______________________________________ Група __________ Оцінка  _______________ 
3. Тема _______________________________________________________________________ 
_______________________________________ Група __________ Оцінка  _______________ 
4. Тема _______________________________________________________________________ 
_______________________________________ Група __________ Оцінка  _______________ 
 
Оцінка роботи викладача __________________________________________ 

IІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 
1. Відвідування наукових заходів кафедри (кількість, назва, тип заходу) _____ 
_____________________________________________________________________________ 
2. Обрання теми наукового дослідження __________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
3 Укладання списку літератури (кількість джерел) _________________ 
_____________________________________________________________________________ 
4. Написання тез наукової доповіді (тема, обсяг) ___________________________________ 
 ____________________________________________________________________________ 
5. Проведення практичних експериментальних досліджень __________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
6. Апробація тез наукової доповіді (назва заходу, форма виступу, інформація про 
публікацію)___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Оцінка науково-дослідної роботи __________________________________________ 

ІV. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАГІСТРАНТА-ПРАКТИКАНТА 
Загальна теоретична підготовка магістранта, загальна підготовка магістранта до 
проведення занять _____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Готовність до практичної педагогічної діяльності, загальний розвиток і культура 
практиканта   _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 

ІV. ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЗА ПРАКТИЧНУ ПІДГОТОВКУ 
 
1. Методист зі спеціальності_____________  ____________/________________/ 
                                                                (оцінка)                 (підпис)             (прізвище, ініціали) 
2. Методист із психології     ______________  ___________/________________/ 
                                                                (оцінка)                 (підпис)             (прізвище, ініціали) 
 
Факультетський керівник   _________________/ ____________________/ 
                                                                        (підпис)                         (прізвище, ініціали) 
 
Декан факультету                                           ___________/______________/ 

 (підпис)         (прізвище, ініціали) 
М.П.   
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ДОДАТОК В 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

студента рівня вищої освіти магістр 
 _____ курсу _____ групи 

_____________________________ форми навчання 
ПУ ВНЗ «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана»» 

________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові) 

 
під час педагогічної практичної підготовки  

з ________ до ________ 
у _________________________________________________ 

 
Груповий керівник практики______________________________ 

 (прізвище, ім’я, по батькові)  
 

Куратор групи ______________________________  
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

План аналізу лекції 
 

І. Зміст лекції. Науковість, відповідність сучасному рівню науки. 

Спрямованість на розвиток мислення студентів, проблемність (проблемний 

початок лекції, постановка проблемних питань і показ суперечності по ходу 

лекції, ознайомлення з історією наукового пошуку (становлення); показ різних 

концепцій, точок зору, підходів, трактувань; висунення проблем для 

самостійного дослідження тощо). 

Зв’язок із життєвим досвідом студентів, показ практичної значущості, 

областей застосування інформації, що міститься в лекції, на практиці. 

Співвідношення змісту лекції і змісту підручника (викладається матеріал, 

якого немає в підручнику, переказується підручник, роз’яснюються особливо 

важкі (актуальні) питання, подається завдання самостійно опрацювати частину 

матеріалу за підручником, додатковою літературою тощо). 
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Установлення зв’язку з попередніми лекціями і з подальшими темами або 

розділами курсу (внутрішньопредметні зв’язки). Установлення зв’язку з 

іншими навчальними курсами (міжпредметні зв’язки). 

ІІ. Методика читання лекції. Чіткість структури лекції і логіка викладу 

(наявність плану, строге слідування йому, відхилення від плану та їх причина, 

тощо). 

Повідомлення літератури до теми лекції (повідомлення на початку лекції, 

по ходу лекції, в кінці; дається обов’язкова і додаткова література або тільки 

обов’язкова; оцінка правильності вибору рекомендованої літератури тощо). 

Доступність і розкритість усіх нових термінів і понять. Доведення і 

аргументованість висновків. Виділення головних думок і висновків. 

Використання прийомів закріплення (повторення, постановка питань на 

перевірку розуміння, засвоєння, підведення підсумків у кінці розгляду кожного 

питання, в кінці всієї лекції тощо). 

Використання наочних посібників (схеми, таблиці, креслення, діаграми, 

фотографії, тощо). Використання технічних засобів (відеозапис, мультимедійна 

техніка тощо). Використання опорних матеріалів при читанні лекції (текст, 

конспект, окремі записи, вільне читання лекції без опорних матеріалів тощо). 

ІІІ. Керівництво роботою студентів. Вимога вести запис лекції і 

контроль за виконання цієї вимоги. Навчання студентів методики ведення 

записів матеріалу лекції. Надання їм допомоги у веденні запису (зміна темпу, 

повільний темп при виділенні матеріалу, що підлягає записуванню; паузи для 

запису, креслення схем, таблиць, малюнків, рисунків тощо). 

Поглядання конспектів лекцій (під час, після лекції, на семінарському або 

практичному заняттях). Використання прийомів підтримки уваги (риторичні 

запитання, жарти, екскурси в історію, суміжні області знань, зауваження тощо). 

Дозвіл ставити питання лектору (у процесі лекції, після лекції, письмово, усно 

тощо). 

ІV. Лекторська майстерність викладача. Знання предмета. Здатність до 

імпровізації. Емоційність. Голос, дикція. Правильність, чіткість мовлення. 
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Зовнішній вигляд. Уміння триматися перед аудиторією. Уміння бачити і 

відчувати аудиторію, встановлювати з нею контакт. 

V. Результативність лекції. Досягнення дидактичних цілей лекції 

(повнота сприйняття студентами матеріалу, розвиток їхньої уваги, осмислення 

студентами змісту, часткове запам’ятовування матеріалу). 

Схема опорного конспекту лекції 
 
1. Тема. ___________________________________________________ 

2. Мета: ознайомити, поглибити, узагальнити _____________________; 

формувати, розвивати, активізувати ____________________; 

виховувати, формувати прагнення _______________________. 

3. Обладнання: ______________________________________________. 
засоби візуалізації, технічні засоби навчання. 

4. План. Основні питання лекції. 

1. ______________ . 
2. ______________ . 
3. ______________ . 

5. Рекомендована література та освітні ресурси: ______________________. 

6. Ключові поняття: ______________________________________________. 

7. Опорний конспект лекції. 

1. _________________ . 
2. _________________ . 
3. _________________ . 

 

8. Питання для самостійної роботи. 

1. _________________ . 
2. _________________ . 
3. _________________ . 

 

Методичні вимоги до проведення лекції 
 І. Вступна частина. 

 - привітання викладача зі студентами; 
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 - актуалізація наявних знань студентів, установлення зв’язку пройденого 

навчального матеріалу та нової інформації, визначення її місця і ролі у системі 

навчального курсу, перспективи подальшого її розгляду; 

 - повідомлення теми лекції, створення у студентів позитивної установки на 

засвоєння інформації; 

 - визначення основних питань лекції, повідомлення рекомендованої літератури; 

 - концентрація уваги студентів, психологічна підготовка до розгляду основних 

питань лекції, окреслення їх зв’язку з майбутньою професійною діяльністю. 

ІІ. Основна частина. 

 - послідовне висвітлення питань лекції; 

 - показ логічного зв’язку між питаннями лекції; 

 - підведення підсумків після кожного етапу (питання); 

 - обґрунтування понять, термінів, теорій, концепцій тощо; 

 - показ логіки пояснення, інтерпретації явищ; 

 - опис дій викладача з метою забезпечення розуміння, осмислення студентами 

змісту; 

 - реалізація міжпредметних зв’язків, наведення прикладів з освітньої практики, 

показ спрямованості навчальної інформації на майбутню професійну діяльність 

студентів; 

 - виокремлення питань для бесіди, дискусії чи діалогу, отримання зворотного 

зв’язку; 

 - опис дій викладача для підтримання уваги та інтересу до змісту лекції. 

ІІІ. Заключна частина. 

 - висновки щодо основних розглянутих питань і положень; 

 - рефлексія ходу лекції: характеристика ступеня досягнення запланованої мети, 

виконання завдань лекції, оцінка взаємодії зі студентами; 

 - повідомлення питань чи розділів теми, що виносяться на самостійне 

опрацювання, характеристика завдань для самостійної роботи студентів; 

 - визначення характеру підготовки та питань до семінарського (практичного) 

заняття; 
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 - коротке окреслення питань і проблем, що будуть розглядатись у наступній 

лекції у взаємозв’язку з висвітленими, створення позитивних очікувань; 

 - подяка студентам за увагу. 

Конспект лекції затверджується викладачем, який читає лекції з предмета, 

та груповим методистом із фаху. 

 

План аналізу практичного заняття 

1. Значення заняття для формування професійної компетентності 

студентів. 

2. Коректність формулювання мети, основних освітніх, розвивальних і 

виховних завдань заняття. 

3. Особливості добору змісту навчального матеріалу. 

4. Обґрунтування методів і прийомів освітньої роботи у зв'язку зі 

змістом матеріалу та особливостями студентської аудиторії. 

5. Прийоми актуалізації раніше одержаних знань та мотивація 

студентів. 

6. Аналіз ефективності використання на занятті різноманітних методів 

навчально-пізнавальної діяльності (бесіда, робота з літературою та 

першоджерелами, обговорення рефератів, аналіз педагогічних ситуацій, 

ділові ігри, інтерактивні методи, тестування, контроль тощо). 

7. Організація самостійної роботи студентів та аналіз її ефективності. 

8. Творчі завдання. 

9. Адекватність вимірювання навчальних досягнень студентів. 

10. Реалізація індивідуального та диференційованого підходу до 

студентів. 

11. Складності, що виникли в процесі підготовки та проведення 

заняття, способи їх подолання та перспективи попередження. 

12. Загальний підсумок проведеного заняття. 

13. Визначення результативності та перспектив на подальшу роботу. 
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Схема інструктивно-методичних матеріалів до практичного заняття 

Тема заняття. ____________________________________________. 

Мета вивчення матеріалу: __________________________________. 

Обсяг навчального часу: ___________________________________. 

Обладнання: _____________________________________________.  

Рекомендована література та освітні ресурси:___________________. 

Хід заняття 

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________. 

План самоаналізу семінарського (практичного) заняття 

І. Зміст семінарського (практичного) заняття. Науковість, 

відповідність сучасному рівню розвитку науки. Зв’язок зі змістом лекції, 

показ практичної значущості інформації для освітньої практики, майбутньої 

професійної діяльності студентів. Апеляція до життєвого досвіду студентів. 

Установлення зв’язку з попередніми і подальшими темами або розділами 

курсу (внутрішньопредметні зв’язки). Установлення зв’язку з іншими 

навчальними курсами (міжпредметні зв’язки). 

ІІ. Методика проведення семінару (практичного заняття). Чіткість 

виокремлення головних питань, їх логічне представлення. Використання 

інтерактивних методів роботи. Підготовка питань для дискусії. Розробка 

ситуацій, аналіз яких сприяє професійному зростанню студентів. 

Організація ділових ігор. Представлення наукових доповідей, рефератів, 

спостережень, результатів експериментів. Завершеність роботи над кожним 

із питань, чіткість та аргументованість висновків по кожному етапу роботи. 

ІІІ. Керівництво роботою студентів. Організація самостійної роботи 

студентів. Організація обміну думками між студентами. Навчання студентів 

прийомам ведення дискусії, аргументації, переконання. Прийоми 

вимірювання навчальних досягнень студентів. 

ІУ. Педагогічна майстерність практиканта. Знання матеріалу. 

Здатність до імпровізації. Емоційність. Голос, дикція. Правильність 
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мовлення. Зовнішній вигляд. Уміння триматися перед аудиторією. Здатність 

створювати атмосферу взаємної поваги, довіри, плідної співпраці. 

У. Результати семінару (практичного заняття). Ступінь досягнення 

цілей заняття. Коректність підведення підсумків роботи. Встановлення 

зв’язку з наступними темами.  

Приклад дидактичного забезпечення самостійної роботи із 

навчальної дисципліни 

Тема Завдання Рекомендована 
література 

Форма 
контролю 

Вивчення 
особливостей 
методико-
математичної 
підготовки 
майбутніх 
учителів в 
умовах 
європейського 
освітнього 
простору. 

1. Вивчити 
особливості 
методико-
математичної 
підготовки 
майбутніх 
учителів в умовах 
європейського 
освітнього 
простору. 
2. Розробити 
орієнтовну 
тематику 
повідомлень на 
семінарському 
занятті за темою: 
«Творці математики 
на Україні та за її 
межами», 
«Математичні 
мініатюри». 
3. Аналіз 
рекомендованих 
дидактико-
методичних 
джерел. Пошук 
додаткової 
літератури. 
Доповнення 
списку літератури, 
запропонованого 
викладачем. 

1. Державний 
стандарт початкової 
освіти / Початкова 
освіта. 2018. № 10 
(826). С. 7 – 32. 
2. Коваль Л.В. 
Методика навчання 
математики: теорія і 
практика: Підручник / 
Л.В. Коваль, С. О. 
Скворцова. – Харків: 
ЧП «Принт-Лідер», 
2011. – 414 с. 
3. Коваль Л. В. 
Сучасні навчальні 
технології в 
початковій школі : 
навч.-метод, посібник 
/ Л. В. Коваль. – 
Донецьк: ТОВ «Юго-
Восток, Лтд», 2006.–
225 с. 
4. Баран О. І. 
Математичні 
мініатюри / О. І. 
Баран. – Харків: 
Основа, 2004. – 96 с. 
 

Перевірка 
знань змісту 
методико-
математичної 
підготовки 
майбутніх 
учителів в 
умовах 
європейського 
освітнього 
простору. 
2. Перевірка 
повідомлень 
на 
семінарському 
занятті за 
темою: 
«Творці 
математики на 
Україні», 
«Математичні 
мініатюри». 
3. Перевірка 
джерел 
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План аналізу роботи куратора академічної групи 
 

1. Рівень вихованості майбутніх спеціалістів. 

2. Активність, згуртованість групи, суспільно-корисний характер 

діяльності групи. 

3. Стабільний режим роботи академічної групи, відсутність серйозних 

випадків порушень трудової та навчальної дисципліни студентами. 

4. Позитивна мотивація навчально-виховної діяльності студентів, що 

виявляється у навчально-пізнавальній, науково-дослідній, інших видах 

діяльності. 

5. Мікроклімат у групі, що сприяє самореалізації особистості кожного 

студента. різноманітність форм виховної позааудиторної роботи, що сприяє 

самореалізації особистості кожного студента. 

6. Діяльність студентського самоврядування в групі. 

7. Участь групи в загальноуніверситетських заходах. 

8. Сприятливі умови проходження адаптаційного періоду (для 

студентів 1-го курсу). 

9. Набуття студентами досвіду соціальної поведінки. 
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ДОДАТОК Г 

 
Методичні рекомендації щодо розроблення тестових завдань 

 

Тестування – метод контролю знань, умінь і навичок студентів із 

навчальної дисципліни.  

Тест – сукупність тестових завдань.  

Тестове завдання – завдання в тестовій формі, що передбачає наявність 

завдання у стверджувальній чи питальній формі та варіантів відповіді на 

нього (дистракторів), кожен із яких є достатньо вірогідним. 

На основі чотирьох основних типів тестових завдань (за 

В. Аванесовим): завдання з множинним вибором, на установлення 

відповідності, відтворення правильної послідовності, доповнення –

виокремлюються більш часткові різновиди або формати тестових завдань: 
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Технічне оформлення тестових завдань має бути однотипним в усьому 

тесті: інструкція до виконання тестового завдання, що виділяється 

прописними літерами чи іншим кольором; завдання-речення в 

стверджувальній формі; варіанти відповідей (дистрактори), оптимальна 

мінімальна кількість яких у репродуктивних  форматах – 4, а за смислом всі 

вони мають бути вірогідними.   

Основними показниками, що впливають на норми розташування різних 

типів тестових завдань у одному тесті, є їх складність за змістом і способом 

виконання, а також прогнозована тривалість виконання. Вимоги до 

внутрішньої структури тесту: 

1. Кожен тест має поєднувати тестові завдання репродуктивного, 

конструктивного та творчого форматів, причому за кількістю переважають 

завдання репродуктивного і конструктивного форматів.  

2. На початку тесту мають бути репродуктивні завдання, легші за 

способом виконання, за ними – конструктивні, що вимагають більше часу, а 

завершувати тест доцільно складними завданнями, бажано творчого 

характеру зі складним способом виконання. 

3. Однотипні за способом виконання тести потрібно об’єднувати в 

блоки, щоб полегшити розуміння інструкції і відтак зекономити час на її 

усвідомлення. 

4. Усередині кожного блоку завдання слід розташовувати за принципом 

збільшуваної складності змісту, диференціюючи низький, середній та 

високий рівні, що надалі уможливлює й спрощує визначення рівня 

компетенцій кожного студента. Крім того, зміст завдань кожного рівня також 

має поступово ускладнюватися.  

5. Кількість завдань у тесті визначається за допомогою розрахунку 

часу: для контрольних тестів – 45 хв, для поточних – 10 – 15 хв. (на 

виконання одного тестового завдання орієнтовно відводиться 1 – 3 хв 

залежно від складності виконання). 
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Приклад контрольного тесту  

ВИДІЛІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 
1. Методика викладання української мови в школі вважається 

педагогічною наукою, оскільки ... 
а) має спільну з педагогічною наукою мету і завдання; 
б) досягнення методичної науки застосовуються вчителями 
загальноосвітніх шкіл; 
в) має спільний з педагогікою об’єкт дослідження; 
г) використовує загальнодидактичні класифікації методів навчання. 

2. Під час визначення типу уроку найважливіше значення має... 
а) зміст навчального матеріалу; 
б) кількість годин, відведених на вивчення теми; 
в) мета опрацювання матеріалу; 
г) рівень мовного розвитку учнів класу. 

3. Специфіка лексичного матеріалу обумовлює широке використання 
під час його опрацювання методу… 
а) усного викладу вчителем матеріалу; 
б) роботи з підручником; 
в) спостереження учнів над мовою; 
г) бесіди. 

4. Найбільше ілюстрацій на інформаційно-пояснювальних слайдах 
застосовується під час вивчення лексики і фразеології. 
а) так; 
б) ні. 

5. У навчальному посібнику „Українська мова. ДК” (Атлантік) стисло 
подано весь обсяг навчальної програми з мови для початкової школи.  

а) так; 
б) ні. 

 
ВИДІЛІТЬ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ 

6. До депозитаріїв електронних мовних ресурсів належать:… 
а) електронні словники; 
б) електронні довідники; 
в) електронні ігри; 
г) електронні бібліотеки; 
д) інтерактивні кросворди. 

7. Тренувально-контрольні відеослайди здебільшого застосовуються під 
час вивчення розділів…  

а) „Мова і мовлення”; 
б) „Текст”; 
в) „Речення”; 
г) „Слово”; 
д) „Звуки і букви”. 

8. До етапів первинного синтезу на уроках читання належать такі:  
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а) перевірка домашнього завдання; 
б) переказ; 
в) словесне малювання; 
г) проблемний аналіз; 
д) аналіз розвитку дії; 
е) установка на сприйняття тексту; 
ж) емоційно-оцінювальна бесіда; 
з) розгляд картин. 

9. Упродовж розвитку методичної науки існували такі методи навчання 
грамоти: 

а) пояснювальний; 
б) буквоскладальний; 
в) ілюстративний; 
г) складовий синтетичний; 
д) частково-пошуковий; 
е) звуковий аналітичний; 
ж) цілих слів. 
 

УСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ 
10. Етап формування     Характеристика етапу 

 навички читання      
1) аналітичний      а) читання цілими словами 
2) синтетичний      б) усвідомлення змісту 
3) автоматизація                                            г) написання слів  
в) читання складами 
 
11. Завдання:       Етап: 
1) з’ясування ідейної    а) первинний синтез 
спрямованості твору;                                  б) аналіз 
2) ознайомлення зі змістом твору;  в) вторинний синтез 
3) розкриття композиції твору;                                     
 

УСТАНОВІТЬ ПРАВИЛЬНУ ПОСЛІДОВНІСТЬ ВІДПОВІДЕЙ 
12. Робота з навчально-мовною грою на уроці в початковій школі має 
відбуватися в такій послідовності етапів її опрацювання: 

а) стимулювально-підготовчий; 
б) самостійно-дослідний; 
в) настановчо-дослідницький; 

13. Засоби електронної лінгвометодики під час опанування однієї мовної 
теми мають застосовуватися в такому порядку: 

а) інтерактивний кросворд; 
б) мультимедійна презентація; 
в) навчально-мовна гра; 
г) мовний тренажер. 
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ДОПОВНІТЬ ТВЕРДЖЕННЯ 

14. Первинному сприйняттю художнього тексту повинна передувати ... 
робота, а після вторинного синтезу необхідне проведення робіт ... 
характеру. 

15. У початковому курсі мови в молодших школярів слід формувати такі 
уявлення про культуру мовлення й етику спілкування: …  

16. Складання плану твору сприяє … і кращому розумінню змісту тексту, 
допомагає визначити головну…, встановити … подій і взаємозв’язок 
між ними. 

17. До найбільш популярних програм для розробки інтерактивних постерів 
належать такі: Thinglink, …. 

18. Мовні вправи та тренажери для молодших школярів можна розробляти в 
онлайн середовищі …. 

19. Найбільш вживаними різновидами депозитаріїв мовних ресурсів для 
підготовки вчителя початкової школи до уроку мови є мовні … та … 

20. Під час навчання грамоти врахування психологічних особливостей 
першокласників відбувається за допомогою … 
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ДОДАТОК Д 

Схема методичної розробки виховного заходу в академічній групі 

 

Виховний захід провів студент магістратури за спеціальністю 013 ПУ 

ВНЗ «Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут «Бейт-Хана» 

__________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові студента) 

у _______________ групі «____» _____________ 20 __ р. 

Тема заходу. ________________________________________________. 

Мета заходу: ________________________________________________. 

Форма проведення: __________________________________________. 
                                                         (бесіда, диспут, «круглий стіл», ділова гра, концерт, зустріч та ін.) 

Обґрунтування актуальності: _________________________________.  

Обладнання: _______________________________________________. 
              (матеріальні об’єкти візуалізації, електронні і мультимедійні посібники, технічні засоби.) 

Методичне забезпечення: _____________________________________. 
                                                  (використана література, методичні розробки тощо)  

Підготовча робота: ___________________________________________. 
(бесіди з куратором; виявлення інтересів та можливостей студентів; визначення активу групи; 

допомога в підготовці заходу, складання сценарію, репетиції тощо). 

 
Структура типової методичної розробки кураторської години 

 
1. Мета. 
2. Обладнання. 
3. Організаційний момент (ПІБ відсутніх студентів та причини 

відсутності; зовнішній вигляд студентів). 
4. Аналіз актуальних політичних новин України та зарубіжжя. 
5. Розкриття теми виховної години (назва теми доповіді, прізвища 

студентів, що виступають, літературні джерела, що були опрацьовані при 
підготовці). 

6. Аналіз навчальної дисципліни в групі, успішності студентів. 
7. Заслуховування звітів про виконання громадських доручень. 
8. Планування завдань на тиждень. 
9. Підбиття підсумків виховної години та оголошення теми 

виховної години, запланованої на наступний тиждень. 
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План аналізу кураторської години  
І.  Загальні відомості про кураторську (виховну) годину 
1. Дата проведення.  
2. Курс, група, кількість студентів. 
3. П.І.Б. куратора групи. 
4. Тема. 
5. Місце проведення. 
ІІ. Характеристика методичної розробки кураторської (виховної)  

години.  
Відповідність оформлення розробки вимогам, що висуваються до неї; 

наявність усіх її складників-елементів: 
1. Мета. 
2. Обладнання. 
3. Організаційний момент (ПІБ відсутніх студентів та причини 

відсутності; зовнішній вигляд студентів). 
4. Аналіз актуальних політичних новин України та зарубіжжя. 
5. Розкриття теми виховної години (назва теми доповіді, прізвища 

студентів, що виступають, літературні джерела, що були опрацьовані при 
підготовці). 

6. Аналіз навчальної дисципліни в групі, успішності студентів. 
7. Заслуховування звітів про виконання громадських доручень. 
8. Планування завдань на тиждень. 
9. Підбиття підсумків виховної години та оголошення теми 

виховної години, запланованої на наступний тиждень. 
ІІІ. Загальна характеристика проведення виховної години. 
Організація: 
1. Час початку виховної години. 
2. Перевірка складу студентів та їхня готовність. 
3. Розкриття теми виховної години. Відповідність теми виховної 

години плану роботи куратора. Орієнтація на реалізацію потреб, інтересів 
студентів, їхній розвиток, що передбачає врахування пропозицій останніх, 
вивчення їхніх цінностей. 

4. Кількість студентів, які беруть участь у виховній годині. 
5. Якість підготовки студентів. Зовнішній вигляд студентів. 
6. Якість підготовки куратора групи (передбачення різних видів 

діяльності; орієнтація на різнобічність змісту, форм, методів роботи, 
спрямованих на розвиток інтересів, здібностей, творчості студентів, способів 
вираження своєї позиції).  

ІV. Результати виховної години. 
1. Досягнення мети виховної години. 
2. Виконання плану виховної години. 
3. Витриманість у часі. 
4. Зацікавленість студентів у проведенні виховної години. 
V. Майстерність куратора групи. 
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1. Педагогічний такт куратора. 
2. Зовнішній вигляд куратора. 
3. Культура мовлення.  
VІ. Висновки та пропозиції. 
1. Позитивні боки виховної години. 
2. Недоліки. 
3. Пропозиції. 

 
 Планування кураторської години розраховується на одну астрономічну 

годину і може розвиватися (проводитись) як за типовим сценарієм 
щотижневих кураторських годин, які включаються до розкладу академічних 
занять та до індивідуального плану роботи куратора або як інші заходи 
виховного впливу: в студентських аудиторіях і гуртожитках (із залученням 
фахівців різного профілю); походи історичними місцями рідного краю, до 
музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективні перегляди 
кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням; індивідуальна виховна 
робота зі студентами та ін. У другому випадку виховна година не має чіткого 
структурування, весь час її присвячується розкриттю теми.  

 
План аналізу плану навчально-виховної роботи  

куратора академічної групи на ____семестр 20___ року 
1. Чіткість визначення цілей і задач виховної діяльності в 

академічній групі.  
2. Відповідність змісту плану навчально-виховної роботи куратора 

передбаченим цілям і задачам, єдиному плану виховної роботи зі студентами 
факультету, університету, рекомендаціям МОН України, а також 
особливостям складу групи. 

3. Наявність усіх структурантів плану навчально-виховної роботи, 
затвердженого деканом факультету на поточний семестр (поставити відмітки 
«+», «-» про їх наявність/відсутність): 
№
/п 

Складові плану Наявність/відсут
ність («+», «-») 

1. Паспорт групи: 
 Загальна кількість студентів у групі, зокрема 

відмінників та тих, хто навчається на 75 – 100 
балів, на 60 – 74 бали, мають борги за 
попередній семестр; нові студенти в групі. 

 Пільгові категорії студентів. 
 Актив групи (староста, заступник старости, 

профорг, голови секторів). 
 Дані про відвідування і успішність студентів за 

попередній семестр. 
 Список  студентів, що мешкають у гуртожитку, 

на приватних квартирах. 
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2.  Графік прловедення кураторських годин (день, час, 
аудиторія). 

 

3.  Заходи, що включають: 
 навчальну та організаційну роботу 

  та  
 відповідність їх змісту усім 10-ти напрямам 

виховання сучасного громадянина України, а 
саме: 

- національно-патріотичному; 
- інтелектуально-духовному; 
- громадянсько-правовому; 
- моральному; 
- екологічному; 
- естетичному; 
- фізичному вихованню та утвердженню 

здорового способу життя; 
- трудовому; 
- економічому 
 

 

  роботу з органами студентського 
самоврядування 

 

 
4. 

Графік відвідування студентів, що мешкають у 
гуртожитку, на приватних квартирах 

 

5. Особистий підпис куратора групи  
 
4. Різноманітність форм і методів співробітництва куратора і 

студентів (бесіди, диспути; перегляд і обговорення кінофільмів, театральних 
постанов, прочитаних творів, екскурсій; зустрічі з ветеранами праці, із 
представниками лікувальних установ; круглі столи та ін.;). 

5. Орієнтація на потреби та інтереси студентів, розвиток їхньої 
активності, самостійності та творчості. 

6. Відображення в плані основних подій, пам’ятних дат держави. 
7. Висновки про накопичений позитивний досвід, негативні моменти в 

організації життя студентів, нереалізовані можливості та невикористані 
резерви. Пропозиції та побажання. 
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ДОДАТОК Е 

Теми науково-дослідницьких робіт 

Методика навчання у ЗВО методики української мови  

1. Електронна лінгвометодика як інноваційна галузь методичної науки. 

2. Засоби електронної лінгводидактики у навчанні грамоти. 

3. Засоби електронної лінгводидактики у розвитку зв'язного мовлення. 

4. Засоби збагачення й активізації словника студентів під час вивчення 

лексичного матеріалу. 

5. Застосування засобів електронної лінгвометодики у вивченні 

методичних питань щодо частин мови. 

6. Історія та розвиток методів навчання грамоти у вітчизняній та світовій 

педагогіці. 

7. Літературознавча пропедевтика як засіб розвитку уміння аналізувати 

художній твір. 

8. Розвиток писемної комунікативної компетентності студентів. 

9. Дослідження комунікативно-мовленнєвих умінь студентів засобами 

проектних технологій. 

10. Дослідження діалогічного мовлення студентів засобами інтерактивних 

технологій.  

11. Розвиток літературно-творчих здібностей студентів засобами 

поетичних творів. 

12. Застосування групової технології при вивченні методичних питань 

мови та літератури. 

Методика навчання у ЗВО методики математики 

1. Дослідження методичної структури вивчення арифметичних дій 

першого і другого ступеня в початковій школі. 

2. Дослідження ролі електронних посібників у вивченні геометричного 

матеріалу. 
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3. Особливості використання інформаційних технологій під час навчання 

методики розв'язування простих задач. 

4. Формування уміння оперувати числовою інформацією як ознака 

математичної компетентності студента. 

5. Особливості використання творчих вправ під час методики навчання 

алгебраїчного матеріалу. 

6. Дослідження математичної культури мовлення студентів І-ІІ курсів. 

7. Роль і місце висловлень та предикатів у курсі математики початкової 

школи. 

8. Проблемний підхід до методики вивчення алгебраїчного матеріалу. 

9. Формування алгоритмічної культури студентів під час вивчення 

методико-математичного курсу. 

10. Особливості застосування порівняння як логічної операції при вивченні 

методико-математичних понять. 

11. Предметні компетентності як структурні елементи змісту методико-

математичної дисципліни. 

12. Особливості методики навчання студентів функціональної 

пропедевтики. 

Методика навчання у ЗВО методики природознавства 

1. Особливості використання пізнавальних завдань під час вивчення 

природознавчих понять. 

2. Особливості інтегрування природознавчого матеріалу з іншими 

галузями наук. 

3. Методика організації фенологічних спостережень за природою 

рідного краю з метою формування цілісної природничо-наукової картини 

світу. 

4. Особливості позааудиторної роботи з природничих дисциплін 

студентів І – ІІ курсів. 

5. Методика організації ігрової діяльності як засобу формування 

компетентностей студентів під час вивчення природничого матеріалу. 
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6. Методика використання інформаційно-комукаційних технологій при 

вивченні дисципліни «Я у світі». 

7. Використання краєзнавчого матеріалу як засобу національно-

патріотичного виховання студентів у процесі вивчення природознавчих 

дисциплін. 

8. Використання інтерактивних технологій на заняттях природничих 

дисциплін з метою формування природознавчих компетентностей студентів. 

9. Особливості формування первинних філософських понять з дисциплін 

природознавчого циклу. 

10. Проектна діяльність студентів у процесі вивчення курсу 

природничих дисциплін. 

11. Вплив моральних якостей вчителів початкової школи на процес 

формування майбутніх громадян України. 

12. Методика використання українських народних традицій та звичаїв у 

навчанні природознавчих дисциплін. 

Оформлення списку літератури 

(відповідно до ДСТУ 8302:2015) 

Один, два, три автори 
1. Петрик О. І. Шлях до цінової стабільності: світовий досвід і перспективи 

для України : монографія / відп. ред. В. М. Геєць. Київ : УБС НБУ, 2008. 
302 с. 

2. Дорошенко В. «Просвіта»: її заснування і праця : корот. іст. нарис. 
Філадельфія, 1959. 102 с. 

3. Швецова-Водка Г. М. Бібліографічні ресурси України: загальна 
характеристика : навч. посіб. / Рівнен. держ. гуманітар. ун-т. Рівне : РДГУ, 
2000. 205 с. 

4. Ковшиков В. А., Глухов В. П. Психолингвистика: теория речевой 
деятельности : учеб. пособие для студентов педвузов. М. : Астрель ; Тверь 
: АСТ, 2006. 319 с. 

5. Азархін В. А., Горський В. С. Коперник. Бруно. Галілей. Київ, 1974. 197 с.  
6. Денисенко М. П., Догмачов В. М., Кабанов В. Г. Кредитування та ризики : 

навч. посіб. Київ, 2008. 213 с. 
Чотири та більше авторів

1. Управління персоналом в умовах економіки знань : монографія / 
Азаренкова Г. М. та ін. Київ, 2011. 406 с. 
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2. Electrodes of conductive metallic oxides / J. M. Honig [et al.]. Amsterdam : 
Elsevier, 1980. 260 р. 

3. Галунько В., Курило В., Короєд С. та ін. Адміністративне право України: 
навчальний посібник. – Херсон: Грінь Д.С., 2015. Т 1. Загальне 
адміністративне право. 272 с. 

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання
1. Россоха В. В. Соціально-економічні аспекти використання 

господарського комплексу Державної кримінально-виконавчої служби. 
Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 8. С. 69-75. 

2. Регіональні особливості смертності населення України / 
Л. А. Чепелевська [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації 
охорони здоров’я України. 2007. № 1. С. 25-29. 

Збірники наукових праць 
Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. пр. 
/ наук. ред. В. І. Моссаковський. Дніпропетровськ, 1999. 215 с. 

Закони, кодекси, стандарти 
1. Про видавничу справу: Закон України за станом на 20 берез. 2004 р. / 

Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2004. 17, [3] с. (Закони 
України).  

2. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон за станом на 
01.11.2016. Голос України від 15.01.2016. № 6. 

3. Кримінально-процесуальний кодекс України : офіц. вид. : станом на 1 
груд. 2005 р. / Верховна Рада України. Київ : Парлам. вид-во, 2006. 207 с. 

4. ДСТУ 8302:2015. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 
правила складання. Київ. 2015. 

Автореферат
Галунько В.В. Адміністративно-правова охорона права власності в 

Україні: автореф. дис… д-ра юрид. наук: 12.00.07. Харк. нац. ун-т внутр. 
справ. Харків, 2009. 35 с. 

Електронні ресурси 
1. Берташ В. Пріоритети визначила громада // Голос України : електрон. 

версія газ. 2012. №14 (5392). Дата оновлення: 04.08.2012. URL: 
http://www.golos.com.ua/userfiles/file/040812/040812-u.pdf (дата звернення: 
06.08.2012).  

2. Конституція України: Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // База даних 
«Законодавство України» / ВР України. URL: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96%D0%B2%D1%80 
(дата звернення: 08.02.2012). 

3. До відома професорсько-викладацького складу та аспірантів 
[Електронний ресурс] // Львів. держ. ун-т фіз. культури : [сайт]. Львів, 
2008. URL: http: ldufk.edu.ua/index.php/index.html (дата звернення: 
16.05.2009) 
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Оформлення тез наукової доповіді 

Тези наукової доповіді (гр. thesis – положення, твердження) – це 
матеріали із викладом основних аспектів виступу на науковій конференції, 
семінарі, круглому столі. Вони фіксують наукову точку зору автора і містять 
матеріали, які раніше не друкувалися.  

Тези є самостійним видом наукової публікації, у якій наведено 
короткий огляд проведеного автором науково-теоретичного дослідження чи 
експериментального наукового пошуку. Для того, щоб тези були сприйняті 
читачами, слід дотримуватися певних вимог до побудови тез, їх форми та 
стилю. 

1. Обсяг тез наукової доповіді – до 3-ох сторінок формату А4 (297х210 
мм); орієнтація – книжкова; текстовий редактор – Microsoft Word 2003 
(формат *.doc); береги: верхній, нижній, лівий – 20 мм, правий – 10 мм; 
шрифт (гарнітура) – Times New Roman; кегль – 14; міжрядковий інтервал – 
1,0; стиль – Normal (звичайний); сторінки – без нумерації; не 
використовувати переносів; не використовувати примітки і гіперпосилання. 

2. Структура тез наукової доповіді та параметри форматування 
основних її складових: 

2.1 Індекс УДК (шрифт напівжирний, кегль 14, вирівнювання по 
лівому краю, без відступів першого рядка).  

2.2 Назва статті (шрифт напівжирний, кегль 14, усі літери прописні, 
вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).  

2.3 Ім’я та прізвище автора (авторів) (шрифт напівжирний, кегль 14, 
вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).  

2.4 Учене звання, учений ступінь, посада (шрифт звичайний, кегль 
14, вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).  

2.5 Місце роботи: назва установи, населеного пункту (району, 
області), країни (шрифт звичайний, кегль 14, вирівнювання по центру, без 
відступів першого рядка). Будь ласка, зазначайте офіційну назву установи, 
указану на її веб-сайті та в установчих документах!  

2.6 Адреса електронної пошти (шрифт курсив, кегль 14, 
вирівнювання по центру, без відступів першого рядка).  

2.7 Анотація: підзаголовок «Анотація» (шрифт напівжирний, відступ 
першого рядка – 1,25 см, міжрядковий інтервал – 1); далі в цьому ж рядку – 
текст анотації (шрифт звичайний, кегль 12, вирівнювання по ширині). Обсяг 
анотації повинен бути не менше за 100 слів (приблизно 800 знаків без 
пробілів).  

2.8 Ключові слова: підзаголовок «Ключові слова:» (12 пт, 
напівжирний, курсив); далі в цьому ж рядку – ключові слова (12 пт, 
звичайний, вирівнювання по ширині, відступ першого рядка на 1,25 см, 
міжрядковий інтервал – 1): від 3 до 8 термінів, розділених знаком «;».  

2.9 Основний текст тез (вирівнювання – за шириною; міжрядковий 
інтервал – 1 пт; відступ першого рядка – 1,25 см; без додаткових інтервалів 
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до і після абзаців) має містити необхідні елементи (без нумерації), які мають 
бути присутні в тексті (заголовками на виділяти):  

 актуальність досліджуваної проблеми та мета наукової доповіді 
(виступу, тез);  

 виклад основного матеріалу;  
 висновки. 

2.10 Список використаних джерел мовою оригіналу: підзаголовок 
«СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» (відступ на 1, 25 см, шрифт 
напівжирний, кегль 12 пт, прописні літери, міжрядковий інтервал – 1 пт, 
вирівнювання по лівому краю); з нового рядка – перелік використаних 
джерел з нумерацією (12 пт, міжрядковий інтервал – 1, у алфавітному 
порядку); Посилання на використані джерела подаються по тексту у 
квадратних дужках ([1, с. 3]). Оформлення літературних джерел слід 
виконувати відповідно до вимог ДСТУ 8302:2015. 

2.11 Назва статті, ПІБ, анотація (Аbstract) та ключові слова 
англійською мовою оформлюються подібно до відповідних елементів 
українською мовою. 

2.12 Список використаних джерел, перекладений та транслітерований 
латиницею (технічно всі елементи оформлюються подібно до відповідних 
елементів українською мовою): підзаголовок «REFERENCES»; перекладений 
та транслітерований латиницею список використаних джерел (вимоги до 
References – в окремому файлі). Список використаної літератури (Referenсеs) 
оформлюється за міжнародним бібліографічним стандартом APA 
(Американська психологічна асоціація): http://www.bibme.org/citation-
guide/APA/book). 

Для транслітерації рекомендуємо скористатися наступними он-лайн 
сервісами: – для джерел українською мовою – «Стандартна українська 
транслітерація» в режимі паспортний стандарт 
(https://www.slovnyk.ua/translit.php); – для джерел російською мовою – 
«ТРАНСЛИТ.CC» (http://translit.cc). Англомовні джерела, в разі їх наявності, 
просто повторюються в REFERENCES. Що стосується іноземних 
бібліографічних джерел, крім англомовних, то вони наводяться англійською 
мовою або транслітеруються на латиницю, але не через кирилицю. 

3. У тексті тез ініціали відділяються від прізвищ, а сторінка від номера 
нерозривним пробілом (комбінація клавіш Ctrl+Shift+Пробіл). 

4. Якщо в тексті тез є рисунки, таблиці їх необхідно представити у 
форматі *.jpeg або *.tif, з роздільною здатністю 300 dpi. Форматування назви 
таблиці (перед таблицею) або рисунка (після рисунка): стиль шрифту – 
звичайний (Times New Roman); без абзацного відступу; вирівнювання – по 
центру; відбивки зверху і знизу – 6 пт. 

5. Для набирання формул використовується вбудований у Microsoft 
Office редактор формул Equation v. 3.0. Стилі: Text – Times New Roman (Cyr), 
Function – Times New Roman (Cyr), italic. Для наочності рекомендується 
формули відокремлювати відбивками зверху і знизу – 6 пт. 
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ДОДАТОК Ж 

 

Психолого-педагогічна характеристика діяльності студента рівня 

вищої освіти бакалавра 

 

Принцип діяльності виступає одним із провідних принципів психології, 

у відповідності з яким властивості психіки людини проявляють себе в 

процесі діяльності та розвиваються в ході цього процесу. Розроблена та вже 

усталена у психології класифікація видів та форм діяльності охоплює все 

розмаїття активності сучасної людини, зокрема й студента вищого 

навчального закладу. Керування процесом розвитку необхідних властивостей 

психіки студентів реалізується як процес організації його діяльності. На 

основі аналізу реальної діяльності студентів можна виявити способи 

підвищення ефективності керування діяльністю студентів на тих чи інших 

рівнях цього керування (рівні студентського самокерування, рівня кураторів 

академічних груп, рівня керування навчально-пізнавальною діяльністю 

студентів тієї чи іншої спеціалізації, закріпленої за певною випусковою 

кафедрою, рівня керування діяльністю студентів з боку деканату). 

Виходячи з вищеозначеного та враховуючи специфіку навчальної й 

позанавчальної діяльності сучасного студента, проведення психолого-

педагогічного аналізу діяльності студентів передбачає такі етапи: 

1. Проведення усного опитування кожного студента академічної групи, 

за якою закріплений магістрант (анкетування чи інтерв’ювання), метою якого 

є визначення структури діяльності типового студента протягом типового для 

нього тижня. Необхідно з’ясувати інтенсивність кожного окремого виду 

діяльності та час, який на нього витрачається у структурі діяльності студента 

протягом типового для нього тижня. Крім вищеозначених показників 

визначаються також: суб’єктивна значимість кожного окремого виду 

діяльності (можливим є використання десятибальної шкали оцінювання), 
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ступінь задоволеності кожним окремими видом діяльності (можливим є 

використання десятибальної шкали оцінювання), мотиви окремих складових 

структури діяльності, власні уявлення студентів про бажану для них 

структуру власної діяльності. Кількісні показники, отримані в ході 

опитування, заносяться у таблицю, узагальнюються та поруч із іншими 

даними, мова про які піде нижче, піддаються якісному аналізу.  

№ 
п/
п 

ПІБ студентів групи Кількість витрачених годин протягом 
тижня 
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1.          
2.          
3.          
Середньостатистичний 
показник кількості витраченого 
часу за тиждень 

        

Середньостатистичний 
показник значимості кожного 
виду діяльності (за 
десятибальною шкалою) 

        

Середньостатистичний 
показник задоволеності кожним 
видом діяльності (за 
десятибальною шкалою) 

        

 

2. Із метою більшого заглиблення в структуру досліджуваних 

психологічних явищ та більш повного ознайомлення із методичним 

забезпеченням психолого-педагогічної діагностики в умовах сучасного вишу, 

слід на прикладі одного студента закріпленої групи, який обирається за 

певним критерієм (кількісна або якісна специфіка навчальної чи 

позанавчальної діяльності, її успішність) провести більш розгорнуте 
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дослідження мотивації його навчальної та подальшої навчально-професійної 

діяльності. Для цього використовуються методика діагностики навчання у 

ВНЗ (Т. І. Ільїна), методика вивчення мотивів навчальної діяльності 

студентів, методика діагностики професійної готовності. Кількісні 

показники, що отримані в ході опитування, узагальнюються та аналізуються 

поруч із іншими даними, мова про які йшла вище, піддаються якісному 

аналізу. 

Підсумком проведеного аналізу мають бути сформульовані висновки 

(повинні містити обґрунтовані уявлення про відповідність реальної 

структури діяльності студентів бажаній для забезпечення достатньо 

ефективної підготовки майбутнього професійного вчителя нової української 

школи) та рекомендації (магістрант повинен сформулювати обґрунтовані 

пропозиції відносно оптимізації структури діяльності студентів, структури 

мотивів навчальної діяльності у ЗВО та подальшої навчально-професійної 

діяльності; ці пропозиції повинні бути адресовані тим структурам, які 

виконують функції організації діяльності студентів – керівництво 

факультету, керівництво випускової кафедри, куратор групи тощо).  
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ДОДАТОК І 

  

Рефлексія ефективності професійної діяльності протягом практики 

 

 1. Організаційна компетентність:  

- Чи вдалося мені привернути увагу студентів?  

- Чи переконався я в тому, що всі студенти зайняті?  

- Чи заохочував я найбільш активних студентів? 

 - Чи перевірив я домашнє завдання? Чи прокоментував виконані 

роботи?  

- Як я відреагував на: а) запізнення на заняття; б) невиконане завдання; 

в) відмову від колективної / індивідуальної роботи, мовчання; г) на 

балаканину/шум в аудиторії; д) на погано підготовлену відповідь?  

2. Конструктивно-планувальна компетентність:  

- Чи грамотно я провів заняття? Дотримувався плану-конспекту? 

- Чи використовував я на занятті додатковий матеріал (з мови, 

математики, природознавства) ?  

- Чи підготував я наочні посібники? Чи зумів використати при вивченні 

нового матеріалу електронні, мультимедійні технології?  

- У який момент я виправив усну відповідь: а) негайно; б) перервавши на 

середині; в) повністю вислухавши відповідь?  

- Чи впевнений я в правильності запропонованого мною матеріалу? 

 Якщо я помилився, як виправлю?  

- Чи зумів я відповісти на поставлені мені запитання? Якщо ні, як я 

повівся в цій ситуації?  

- Чи задоволений я проведеним заняттям / його результатом?  

3. Комунікативна компетентність:  

- Чи вдалося мені створити невимушену атмосферу серед студентів на 

занятті? 
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 Як відреагував на недоречні зауваження / сміх / балаканину / шум / 

відмову від роботи?  

- Чи в змозі я підтримати бесіду на далекі від підготовленого матеріалу 

теми / відповісти на особисті запитання?  

4. Інтегративно-гностична компетентність:  

 Чи зумів я скласти для себе загальну характеристику групи студентів: 

рівня їхніх знань, умінь, навичок?  

- Чи вдалося мені провести самоаналіз і дати об’єктивну оцінку своїй 

діяльності? 

- Чи переймаю я позитивний досвід викладачів, студентів-практикантів? 

- Чи стежу за новими ідеями педагогів-новаторів? Намагаюся 

застосувати їх на практиці?  

- Чи беру я участь у суспільному житті академічної групи студентів? 

5. Дослідницька компетентність:  

- Чи веду я науково-дослідницьку діяльність на цікаві для мене теми?  

- Чи проводжу я дослідження в колективі групи студентів, щоб виявити 

інтереси, погляди студентів (тестування, анкетування, усні опитування 

тощо)? 
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ДОДАТОК К 

ЗВІТ 
про результати виробничої практичної підготовки 

студентки________________________ 
               (курс, відділення, група)  

_______________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 
Педагогічну практику проходив (-ла) в __________________________________ 

                     (№ ЗЗСО, місто (село, селище), область, район) 
______________________________________________________з _______________ по _____________ 

У школі _____________________________________________________________ 
 (загальна характеристика школи, умов проходження практики, педагогічного персоналу, 
_________________________________________________________________________________________ 
матеріально-технічного стану школи і т. ін.). 

Клас________________________________________________________________ 
(загальна характеристика: кількість учнів, громадські доручення, успішність, дисципліна тощо)  
За час практики: 
1. Узято участь у обговоренні та аналізі _____ уроків учителя та _____ уроків 

інших практикантів. Загальні враження: ________________________________________. 
2. Самостійно проведено уроків: пробних _________, тренувальних ________, 

 (кількість, дисципліна) (кількість, дисципліна)  

зокрема контрольних ______________________________________________________,  
(кількість, дисципліна, тема) 

з них ____ проаналізовано учителем, __________ – груповим керівником практики. 
3. Проведено ______ додаткових занять із невстигаючими учнями: _________, 

____ індивідуальних занять зі здібними учнями: _________________________________. 
4. Виготовлено ________ наочних посібників: ____________________________, 

розроблено ______ презентацій навчального матеріалу з таких тем: 
_______________________. 

5. Надано допомогу вчителю в проведенні ________________________________, 
виготовленні _____________________________________________________________. 

6. Проведено ____ позакласних заходів: _______________________________. 
7. Складено психологічну характеристику _______________________________. 
8. Відвідано ______ засідань педради, _______ методичних об’єднань учителів 

початкових класів. 
Отже, за час практики 

__________________________________________________________________________ 
(загальні висновки: особисті професійні здобутки, позитивні й негативні моменти практики, 

_________________________________________________________________________________________ 
пропозиції щодо поліпшення організації та проведення педпрактики в майбутньому) 

 
 

Дата                                                                                         Підпис 
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ДОДАТОК Л 

 
План звіту про результати асистентської практичної підготовки 

 
1. Виконання плану асистентської практичної підготовки. Які відхилення 

від плану мали місце, чому, що зроблено поза планом? Особливості 

практики. 

2. Кількість проведених аудиторних та позааудиторних занять і заходів. 

Які з них проходили найбільш вдало, які виникали труднощі, чому? 

3. Які основні дидактичні та методичні завдання вирішувалися у період 

практики? Які результати одержано?  

4. Які навчальні практичні, індивідуальні, контрольні заходи Ви 

відвідали, проаналізували? Які самостійно розробили та провели? Наведіть 

приклади. 

5. Як використовувався інноваційний досвід роботи, елементи 

проблемного, диференційованого, розвивального, інтерактивного, 

інтегрованого, групового навчання, дослідницькі методи роботи, традиційні 

та інноваційні засоби навчання та ін.? Наведіть конкретні приклади. Чи 

одержали Ви задоволення від цієї роботи? Які при цьому зустріли труднощі? 

6. Які основні виховні завдання вирішувалися у період асистентської 

практики? Перелічити тематику виховних заходів самостійно розроблених та 

проведених магістрантом у групі. Зробити педагогічний аналіз цих заходів. 

7. Які основні завдання науково-дослідної роботи вирішувалися у період 

асистентської практики? Які методи наукового пошуку, розробки 

дослідницьких процедур, обробки та оформлення результатів Ви опрацювали 

або освоїли? 

8. Яких професійних умінь і навичок Ви набули в процесі практики? 

9. Загальні висновки про асистентську практику. Її значення у Вашому 

становленні як фахівця.  

10. Ваші пропозиції щодо удосконалення змісту та організації практики.
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