
Асистентська практика 

 

Семестр:  

другий. 

Обсяг:  

загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС – 6), 4 тижні. 

Результати практики:  

Під час практики магістри повинні оволодіти такими професійно-педагогічними уміннями: 

- На основі знань психологічної, педагогічної наук, методики викладання історії у вищій школі, 

проводити аналіз й узагальнення педагогічного досвіду. 

- Вміти визначати основну мету і завдання занять.  

- Володіти методичними прийомами ведення заняття:  

• активізувати пізнавальну діяльність студентів під час заняття, розвивати інтерес до навчання; 

встановлювати і підтримувати контакти зі студентами протягом усього заняття; 

• використовувати з навчально-виховною метою на занятті дидактичні посібники; 

• застосовувати інформаійно-комунікативні технології; 

• застосовувати диференційований підхід до навчання студентів. 

- Доступно, науково та образно викладати навчальний матеріал, робити висновки й узагальнення, які 

підводять студентів до правильного розуміння, формувати інтерес до набуття історичних знань, їх 

практичного втілення в життя, сприяти розвитку громадської активності студентів, посилення їхньої 

відповідальності за якість навчання й поведінку. 

- Вести виховну роботу під час занять, виховувати у студентів любов до рідної землі, до її героїчного 

минулого, формувати в студентів високі моральні якості. 

- Організувати й проводити позааудиторну роботу з студентами за предметом, організовувати й 

проводити тематичні вечори. 

- Виготовляти навчальні посібники та дидактичні матеріали. 

- Проводити групові та індивідуальні консультації, семінарські заняття з студентами, робити психолого-

педагогічний аналіз заняття. 

 

Місце проходження:  

базами проходження асистентської практики магістрів є відповідні кафедри історичного факультету 

університету. 

 

Необхідні обов’язкові попередні та супутні дисципліни:  

Асистентська практика студентів історичного факультету проводиться після вивчення дисциплін 

психолого-педагогічного циклу та фахових методик. 

 

Зміст практики:  

• Ознайомлення з навчально-виховною діяльністю вищого навчального закладу (бесіди з адміністрацією, 

викладачами історії, кураторами, аналіз розкладу занять; ознайомлення з навчально-методичною базою 

вишу; відвідування академічних та інших видів занять і заходів з історії). 

• Вивчення навчальних програм з історичних дисциплін та навчально-методичного забезпечення, робочих 

програм, планів консультацій з історії; психолого-педагогічних особливостей окремих студентів та 

академічних груп; плану роботи куратора, журналів академгруп, ознайомлення з їхньою специфікою. 

Навчальна робота з фаху: 

1) Виконання обов’язків викладача у вищих навчальних закладах освіти у повному обсязі навчального 

матеріалу. Самостійна підготовка і проведення 1 лекції та не менше 6 семінарських занять. 

2) Комплексне використання на заняттях різноманітних засобів навчання, забезпечуючи досягнення 

освітньої, розвиваючої та виховної мети. 

3) Організація і керівництво пізнавальною діяльністю студентів протягом усього заняття, створюючи 

проблемні ситуації, застосовуючи інтерактивні методи, організовуючи групову та індивідуальну 

роботу з ними. 

4) Організація самостійної роботи студентів з періодичною пресою, документами, додатковою 

літературою, формування умінь відтворювати, коментувати, аналізувати та узагальнювати 

навчальний матеріал. 

5) Здійснення індивідуального підходу до студентів у процесі викладу нового матеріалу, закріпленні і 

перевірці знань. 



6) Підготовка до залікових занять дидактичного матеріалу, розрахованого на індивідуальну, групову 

роботу з студентами. 

7) Проведення консультацій з навчального предмету; 

8) Проведення індивідуальних занять зі студентами; 

9) Під час практики відвідування і аналіз не менше 8 занять викладачів і магістрів-практикантів.  

10) Вивчення досвіду роботи викладачів, використовуючи його для написання магістерських робіт; 

11) Перевірка самостійних, контрольних робіт. 

Методична робота: 

1) Зміст асистентської практики у вищих начальних закладах передбачає вивчення й аналіз передового 

досвіду викладачів установи, де проходить практика, досвіду кураторів груп з виховної роботи, 

досвіду своїх одногрупників, узагальнення набутого під час практики власного досвіду з методики 

організації і проведення занять з історії. 

2) У змісті практики значне місце відведене спостереженню за навчально-виховним процесом даного 

навчального закладу, під час якого магістри збирають педагогічні факти, отримують необхідні 

враження і уявлення про навчально-виховний процес, удосконалюють навички методики 

спостереження, що є важливим засобом наукового дослідження в педагогічній науці.  

3) Ознайомлюються з робочими навчальними планами, програмами, робочими навчальними 

програмами та іншим навчально-методичним забезпеченням історичних дисциплін. 

4) Розробляють тексти двох конспектів лекцій, готують навчально-методичні матеріали до 

семінарських занять і самостійної роботи студентів. 

5) Магістри беруть участь і допомагають викладачам в організації і проведенні наукових семінарів, 

конференцій.  

6) Складають завдання для проведення тестового контролю знань студентів. 

7) Розробляють і впроваджують інноваційні форми, методи і технології навчання. 

8) Магістри-практиканти беруть участь у конференції за підсумками практики на факультеті, готують 

звіт про асистентську практику, психолого-педагогічний аналіз занять, заходів з виховної роботи. 

Виховна робота: 

Під час проходження практики магістр допомагає куратору групи проводити виховну роботу зі студентами 

академгрупи згідно плану, тобто працює помічником куратора: 

– готує  і   проводить  позааудиторні   виховні  заходи  та інформаційні години; 

– готує і проводить тематичні бесіди зі студентами. 
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Методи і критерії оцінювання:  

– поточний контроль здійснюється в процесі систематичного спостереження методиста та відповідних 

викладачів ВНЗ за навчально-виховною роботою магістра; 

– підсумковий контроль здійснюється на підсумковій конференції з питань проходження асистентської 

практики в присутності викладачів історії та магістрів; 

– форма підсумкового контролю: диференційований залік. 

100-бальна шкала оцінювання. 

Оцінка з асистентської практики за видами діяльності магістра розподіляється так: 

навчальна робота – 50 балів; 

методична робота зі спеціальності – 20 балів; 

виховна робота – 30 балів. 

 

Мова навчання:  

українська. 

Кафедри: 

давньої історії України та спеціальних історичних дисциплін, нової та новітньої історії України, всесвітньої 

історії. 

 


