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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

 

 

Найменування 

показників 

 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Загальна кількість: 

кредитів – 4,5 

 

 годин – 135 

 

 

 залікових модулів – 

 

 

 змістових модулів – 

 

 

ІНДЗ* – - 

 

 

 

(вид завдання) 

Галузь знань гуманітарні 

науки (шифр і назва) 

 

Спеціальність   

231 Соціальна робота   

(код і назва) 

 

 

Спеціалізації: 

 

 

 

(назва) 

 

 

Рівень вищої освіти:  другий 

(магістр) 

Нормативна / за вибором 

(ВНЗ/студента) 

Рік підготовки: 

3-й 1-й 

Семестр 

3-й -й 

Лекції 

год. год. 

Практичні, 

семінарські 

год. год. 

Лабораторні 

год. год. 

Самостійна робота 

год. год. 

у т.ч. ІНДЗ*: - 

год. 

Форма підсумкового контролю: залік 

 

* – за наявності 



АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА 

 

Вступ 

Мета та завдання практики. 

Організація проведення практики.  

Зміст практики.  

 Методичне  забезпечення. 

Форми та методи контролю. Підведення підсумків практики. 

Рекомендовані джерела та інформаційні ресурси.  



ВСТУП 

 

Програма проходження асистентської практики студентами 1-го курсу 

спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньо-кваліфікаційного рівня 

«магістр» розроблена згідно з навчальними планами Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова, відповідно до робочої програми та освітньої 

програми підготовки здобувачів другого рівня освіти   - магістр за 

спеціальністю 231 «Соціальна робота». 

Асистентська практика студентів є обов’язковою складовою навчального 

процесу підготовки магістрів соціальної роботи, зокрема практичного 

компоненту такої підготовки. з 

 завершує практичну підготовку 

студентів до роботи як в соціальних службах різного рівня, так і в навчально-

виховних установах різних рівнів акредитації. Основна увага при проходженні 

цього виду практики  приділяється оволодінню навичками професійної 

педагогічної діяльності.  

Непроходження асистентської практики вважається невиконанням 

навчального плану, може бути підставою для не допуску до захисту 

кваліфікаційної роботи та причиною відрахування студента з закладу вищої 

освіти. Зміна термінів проходження практики (у випадку наявності поважних 

причин) оформляється відповідними документами згідно з вимогами закладу 

освіти. 

Тривалість асистентської практики визначається навчальним планом і 

складає 3 тижні у третьому семестрі. 

Програма асистентської практики розроблена на основі ЗУ «Провищу 

освіту України», з урахуванням Положення про організацію освітнього процесу 

в Одеському національному університеті  імені І.І. Мечникова, освітньо – 

професійної програми спеціальності 231 Соціальна робота для підготовки 

магістра. 

 

 наряду  Асистентська практика магістрів



МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою асистентської практики є надати студентам досвід організації 

навчального процесу, моніторингу та кінцевого оцінювання знань, ознайомити з 

видами контролю якості знань та рейтинговою системою, особливостями 

проведення лекцій, семінарських, практичних та групових занять з 

використанням сучасних методів навчання у системі освіти;  також метою 

практики є залучення студентів до самостійної творчої педагогічної діяльності, 

формування системи педагогічних умінь і навичок педагогічної діяльності в 

умовах, оптимально наближених до реальної роботи в навчально-виховних 

установах; оволодіння знаннями і вміннями, необхідними для організації 

процесу вивчення соціально-орієнтованих дисциплін студентами вищих та 

професійно-технічних закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 

«Соціальна робота». 

Предмет: методологія і методика проведення асистентської  практики 

Завдання асистентської практики: 

• Отримання уявлень про діяльність Факультету психології та 

соціальної роботи та кафедри соціальних теорій та соціальної роботи; 

• Закріплення теоретичних знань, набутих під час навчання та їх 

поглиблення під час практичного застосування; 

• Застосування професійних знань у галузі соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи у розв’язанні педагогічних завдань практики; 

• Отримання практичних навичок та досвіду організації освітнього 

процесу (у тому числі і дистанційної форми навчання), проведення різних видів 

навчальних занять у закладах вищої освіти; 

• Розвиток вмінь самоорганізовуватися та проводити заходи 

навчально -  виховного характеру, спрямованих на розвиток soft-skills; 

• Набуття навичок педагогічного самоаналізу та аналізу; 

• Розвиток педагогічних компетенцій. 

Процес проходження практики спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 



СК 13. Здатність до формування позитивного іміджу професії у галузі 

соціальної роботи, підвищенні її статусу в українському суспільстві. 

СК 17. Володіти педагогічною технікою і майстерністю; доцільно 

застосовувати інноваційні технології навчання; знаходити оптимальні засоби 

реалізації принципу творчої співпраці між всіма суб’єктами освітнього процесу 

Очікувані результати навчання. У результаті вивчення навчальної 

дисципліни студент повинен: 

ПРН 18.Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та 

відповідати своєю поведінкою етичним принципам і стандартам соціальної 

роботи  

ПРН 21. Розуміння сутності педагогічних понять, педагогічного процесу, 

педагогічних закономірностей та принципів. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Згідно навчального плану підготовки здобувачів магістерського рівня 

освіти асистентська практика проводиться на 2 курсі. Обсяг практики становить 

4,5 кредити ЄКТС (135 год). Специфіка асистентської  практики магістрів 

полягає у тому, що вона являє собою особливий динамічний процес, у якому 

студент виступає у різні моменти часу як лектор. Отримані в процесі навчання 

знання доповнюються інформацією, що надає керівник від бази практики, і 

зразу ж знаходять своє втілення у практичній діяльності. 

Асистентська практика  проводиться після вивчення навчальних 

дисциплін «Педагогіка вищої школи» / «Методика викладання фахових 

дисциплін у вищих та спеціальних навчальних закладах». 

Саме ця особливість має бути врахована студентом практикантом, відображена   

у звіті, і підкреслена під час захисту.

 

Бази практики

 

Базою асистентської практики є структурний підрозділ Університету,  в 

якому викладаються дисципліни спеціальності.  

Керівництво практикою  



Загальне керівництво асистентською практикою здійснюється завідувачем 

практики в навчальному закладі, на факультеті — відповідальним за практику, в 

академічних групах — керівниками практики фахової кафедри. 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі 

кафедр, які забезпечують викладання предметів спеціальності (кафедра 

соціальних теорій та кафедра соціально роботи). 

Керівник практики від кафедри: 

● до початку практики контролює підготовленість бази практики, 

погоджує програму практики, проводить інструктаж про порядок проходження 

практики та з техніки безпеки, видає студентам-практикантам необхідні 

документи (програму, щоденник, індивідуальне завдання, методичні 

рекомендації тощо); 

● проводить настановчу і підсумкову конференції з асистентської  

практики; 

● ознайомлює студентів з метою, завданнями та змістом практики; 

повідомляє про систему звітності після завершення практики; 

● здійснює поточний контроль за роботою студентів-практикантів; 

● контролює дотримання студентами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, забезпечення безпечних умов праці, приймає оперативні 

організаційно-методичні рішення; 

● оцінює роботу студентів на основі спостережень та звітної 

документації; 

● подає письмовий звіт про проведення асистентської практики із 

зауваженнями та пропозиціями щодо їх вдосконалення, який подається 

керівнику практики факультету. 

Студент практикант: 

● до початку практики одержує від керівника практики інформацію про 

порядок оформлення необхідних документів; 

● своєчасно прибуває на базу практики; 



● у повному обсязі виконує завдання, передбачені програмою практики, 

і вказівки  керівника; 

● виявляє свою професійну компетентність; 

● дотримується правил охорони праці, техніки безпеки, внутрішнього 

трудового розпорядку; 

● несе відповідальність за виконання роботи; 

● своєчасно оформлює документами про проходження практики і подає 

їх керівникові. 

Основні положення практики: 

1. Студент після прибуття на практику повинен затвердити у керівника 

практики від організації календарний план проходження практики, пройти 

інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки та ознайомитися з 

робочим місцем. 

2. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку організації. 

3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного плану 

проходження практики й додаткових вказівок керівника практики. 

4. Асистентська практика студента оцінюється за системою, яка 

прийнята в ОНУ імені І.І. Мечникова й враховується нарівні з іншими 

дисциплінами навчального плану. 

5. Студент, який не виконав вимог практики й дістав негативний відгук 

про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається таким, що 

не виконав навчальний план. 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Зміст практики розкривається в завданнях: 

1. Отримання уявлень про діяльність Факультету психології та 

соціальної роботи та кафедри соціальних теорій та соціальної роботи; 

2. Закріплення теоретичних знань, набутих під час навчання та їх 

поглиблення під час практичного застосування; 



3. Застосування професійних знань у галузі соціальної роботи та 

педагогіки вищої школи у розв’язанні педагогічних завдань практики; 

4. Отримання практичних навичок та досвіду організації освітнього 

процесу ( у тому числі і дистанційної форми навчання), проведення різних видів 

навчальних занять у закладах вищої освіти; 

5. Розвиток вмінь самоорганізовуватися та проводити заходи 

навчально -  виховного характеру, спрямованих на розвиток soft-skills; 

6. Набуття навичок педагогічного самоаналізу та аналізу; 

7. Розвиток педагогічних компетенцій. 

8. Розробка планів – конспектів занять ( 2 лекції та 1 

практичне/семінарське заняття (можливим є проведення 1 лекції та 2 

практичних/семінарських занять).  

9. Підготовка та проведення навчально-виховних заходу. 

10. Аналіз педагогічних ситуацій та вироблення педагогічно зважених 

висновків. 

11. Підготовка презентації (дидактичних матеріалів), котрі засвідчують 

використання інформаційно – комунікаційних та інтерактивних технологій під 

час проведених занять та заходів. 

Асистентська практика триває 3 тижні, проводиться без відриву від 

навчання, і передбачає  активну участь студентів у навчально-виховному 

процесі освітнього закладу. Робота студентів проходить під керівництвом 

керівника практики. 

 

Бюджет робочого часу асистентської практики 

 

№

 п/п 

 

Вид роботи 

Кількість 

робочих 

днів 

1 

 

Встановлення стосунків із викладацьким колективом 

навчального закладу, іншим персоналом; знайомство зі специфікою 

навчального процесу в навчальному закладі. Інструктаж з техніки 

безпеки й пожежної профілактики, знайомство з робочим місцем, 

 

0.5 



правилами експлуатації устаткування. 

2. 

 

Уточнення і заповнення індивідуального плану, з’ясування  

відповідно до нього індивідуального завдання студента-практиканта. 

0,25 

 

3. 

 

Виконання загальних завдань практики, робота в різних 

підрозділах. Груповi наради-обговорення освітніх питань, збори 

студентів-практикантів і працівників підрозділів Ведення щоденника 

практики (30 хв./день; 1,5 год для аналізу роботи за тиждень). 
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4. Участь у виробничих зборах (засіданнях) працівників  0.25 

5. Оформлення і затвердження звіту з практики 1 

Всього 15  

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З АСИСТЕНТСЬКОЇ  ПРАКТИКИ 

МАГІСТРІВ 

 

Індивідуальне завдання (план) розробляється керівником практики від 

кафедри і видається кожному здобувачу вищої освіти.  

1. Ознайомитись із організаційною структурою організації, в якій студенти 

проходять практику, правовими засадами її роботи й функціонування. 

2. Вивчити регламент роботи організації. 

3. Ознайомитись з нормативно – правовою базою та з положеннями, згідно 

яких здійснюється освітній процес в ОНУ імені І.І. Мечникова. 

4. Ознайомитись з документами надання освітніх послуг за спеціальністю 231 

Соціальна робота. 

5. Ознайомитись з організацією навчально-виховного процесу. 

6. Засвоїти навички підготовки та проведення занять в закладах вищої освіти 

7. Підготувати плани-конспекти занять та провести їх. 

8. Підготувати план – конспект навчально – виховного заходу та провести його  

9. Здійснити самоаналіз проведених занять та аналіз проведеного заняття 

колеги - практиканта. 



ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ 

ПРАКТИКИ 

 

До захисту практики магістри мають надати наступну документацію: 

1.Щоденник практики з затвердженим індивідуальним планом 

проходження практики. 

2. Відгук – характеристика керівника практики (у щоденнику практики 

або окремо). 

3. Звіт про проходження практики  у паперовому вигляді, що містить 

виклад проведеної під час асистентської практики роботи, зокрема: опис з 

самоаналізом проведених навчальних занять, аналіз проведеного заняття одного 

з викладачів кафедри або інших студентів, методичної роботи, навчально – 

виховних заходів, перелік відвіданих занять з додатками розроблених планів-

конспектів відкритих занять ( 3 занять (в т.ч.  не менше однієї лекції), плану – 

конспекту навчально – виховного заняття, підготовлених презентацій 

(дидактичні матеріали), котрі засвідчують використання інформаційно – 

комунікаційних та інтерактивних технологій під час проведених занять та 

заходів. 

Звіт про походження практики формулюється в довільній формі. 

Обов’язковим є включення до звіту наступної документації:  

1. Звіт про проведену роботу (звіт повинен бути підписаний, оцінений 

керівником від бази практики). 

2. Щоденник науково-педагогічної практики. 

3. План-конспект залікових лекцій, семінару з підготовленою 

наочністю, презентацією та ін. 

4. План-конспект навчально-виховного заходу. 

5. Загальнопедагогічний аналіз  відвіданого заняття. 

6. Характеристику на магістра-практиканта від керівництва бази 

практики. 

Документація подається керівнику в строки згідно з затвердженим 



планом роботи. 

До захисту практики допускаються здобувачі вищої освіти ступеня 

магістр, які у повному обсязі виконали індивідуальний план практики і 

надали пакет документів, передбачених робочою програмою. 

Результати практики та її захист оцінюються на підставі наданих 

звітних документів, а також висновків, які відображені у відгуку- 

характеристиці керівника практики. 

Підсумковий контроль з  асистентської практики відбувається у формі 

заліку. При визначенні підсумкової оцінки враховуються результати 

оцінювання з усіх видів робіт (навчальної, методичної, організаційної), 

передбачених програмою практики. Оцінювання діяльності студента - 

практиканта здійснюється згідно Положення про організацію і проведення 

контролю результатів навчання здобувачів вищої освіти Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова. 

Критерії оцінювання практики: 

● Результати педагогічної асистентської практики здобувачів  

оцінюються за відповідними критеріями.  

● рівень фахових знань і методики викладання професійних 

дисциплін; 

● знання теоретичних основ планування освітнього процесу, обліку та 

контролю знань та умінь студентів у закладі вищої освіти; 

● знання нормативно-правової та службової документації, уміння 

працювати з науковими першоджерелами для вирішення завдань практики; 

● обґрунтованість планування видів навчальних занять: усвідомлення 

освітніх цілей і завдань; доцільність змісту, форм і методів роботи зі 

студентами; творча інтерпретація інноваційних педагогічних технологій; 

● оформлення методичних розробок занять і виховних заходів 

відповідно до дидактичних вимог; 

● уміння цілеспрямовано спостерігати та аналізувати різні форми 



навчально- виховної роботи зі студентами; 

● ґрунтовність самоаналізу (власної педагогічної діяльності) та 

аналізу роботи колег. 

● відповідність лекційних, практичних, семінарських, лабораторних, 

індивідуальних занять сучасним дидактичним вимогам до навчальних занять у 

закладах вищої освіти; 

●  володіння методикою організації та проведення різних видів 

діяльності зі студентами; 

● ефективність застосування та творча інтерпретація інноваційних 

педагогічних технологій; 

● якість підготовки, організації і проведення заходу виховного 

(профорієнтаційного) спрямування. 

● Підсумкова оцінка педагогічної асистентської практики здобувачів 

проводиться за стобальною шкалою, національною шкалою та шкалою ЄКТС 

(табл. 1)успішність виконання програми практики та індивідуальних завдань 

керівників; 

● дотримання професійної етики, правил внутрішнього розпорядку 

бази практики; 

● активність, ініціативність у процесі виконання завдань; 

● якість проведених занять та заходу; 

● систематичність і якість ведення щоденника практики; 

● повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження практики; 

● змістовність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на 

запитання на заключній конференції; 

● сформованість професійних умінь і якостей особистості 

спеціаліста; 

● організованість, впевненість, інтерес до роботи. 

Критерії оцінювання результатів практики студентів згідно вимог 

модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи: 



⮚ ступінь виконання студентами завдань практики;  

⮚ якість знань, проявлених під час практики та їх відображення у звітній 

документації;  

⮚ рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як 

майбутніх фахівців.  

За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою університету 

За національною 

шкалою 

диф. залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) 

B 85 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 84 (добре) 

D 70 – 74 (задовільно) 
3 (задовільно) 

E 60 – 69 (достатньо) 

FX 
35 – 59 (незадовільно – з 

можливістю повторного складання) 
2 (незадовільно) 

F 
1 – 34 (незадовільно – з 

обов’язковим повторним курсом) 

 

Студент допускається до складання диференційованого заліку з науково-

педагогічної практики у разі виконання програми практики в повному обсязі.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів науково-педагогічної 

практики: 

100 балів (оцінка «відмінно») – А – ставиться, якщо здобувач: – виявляє 

творчий підхід до планування занять; самостійність та креативність у 

визначенні мети, структури заняття; вдало обирає або створює дидактичний 25 

матеріал, використовує ТЗН, новітні технології; здійснює на занятті 

індивідуальний та особистісно зорієнтований підхід до здобувачів вищої освіти. 

– під час захисту педпрактики виявляє міцні теоретичні знання із суміжних 

дисциплін, обізнаність з передовим педагогічним досвідом, щиру зацікавленість 

у майбутній професійній діяльності. 95 балів (оцінка «відмінно») – А – 

ставиться, якщо здобувач: – уміло планує свою діяльність, методично 

правильно визначає мету, завдання, тип занять; правильно і доречно застосовує 



ТЗН, новітні методи і прийоми; уміє активізувати навчання студентів, але не 

виявляє творчої ініціативи у проведенні занять, частіше використовуючи 

методичні здобутки інших (розробки занять, дидактичний матеріал тощо); – 

захист педпрактики впевнений, з глибоким аналізом власної діяльності.  

90 балів (оцінка «відмінно») – А – ставиться, якщо здобувач: – уміє 

планувати свою роботу, правильно визначає тип, мету заняття; доцільно 

структурує заняття, використовує розвивальні методи і прийоми навчання з 

урахуванням індивідуального підходу до здобувачів вищої освіти. Але 

конспекти занять свідчать про деякі недоліки в роботі (не розраховано часові 

межі заняття, відсутність наочності при її потребі, незначні відхилення від 

завдань заняття тощо). – захист практики проходить на належному рівні; 

здобувач усвідомлює свої помилки.  

85 балів (оцінка «добре») – В – ставиться, якщо здобувач: – демонструє 

стійкі уміння й навички у плануванні і здійсненні власної педагогічної 

діяльності. Правильно визначає тип, мету, завдання заняття, доцільно 

структурує його; використовує розвивальні методи, прийоми, засоби навчання; 

здійснює індивідуальний підхід до студентів. При цьому практикант мало 

ініціативний, рідко виявляє творчий підхід до проведення занять; у 

документації трапляються незначні помилки як методичного, так і механічного 

плану. – на захисті виявляє загальну методичну обізнаність, уміє аналізувати й 

оцінювати власну діяльність.  

80 балів (оцінка «добре») – С – ставиться, якщо здобувач: – виявляє 

міцні методичні уміння і навички в організації власної діяльності: правильно 

визначає тип, мету, структуру заняття; доцільно застосовує ілюстративний і 

дидактичний матеріал; уміє активізувати й зацікавити здобувачів вищої освіти. 

Але у документації є помилки, що свідчать про недостатній рівень професійної 

компетенції (поверхове знання сучасних методичних досягнень, 

безініціативність, відсутність креативного підходу до проведення заняття в 

цілому або окремих його фрагментів; недоліки в оформленні документів тощо), 



захист практики аргументований, впевнений. Здобувач усвідомлює власні 

помилки й їхні причини.  

75 балів (оцінка «добре») – С – ставиться, якщо здобувач: – демонструє 

міцні методичні й загально професійні уміння та навички: правильно визначає 

тип, мету, структуру заняття; доцільно застосовує ТЗН і додатковий матеріал, 

прагне активізувати навчальну діяльність студентів. Але у документації наявні 

помилки мовного, технічного і (чи) методичного характеру, як-от: поверховий 

звіт, самоаналіз проведених занять, невідповідність окремих методів віковим 

особливостям студентів, відсутність індивідуальної роботи зі студентами, мовні 

огріхи тощо. – під час захисту педпрактики здобувач виявляє уміння 

аналізувати, аргументувати свою діяльність.  

70 балів (оцінка «задовільно») – D – ставиться, якщо здобувач: – виявляє 

достатній рівень методичної обізнаності: правильно визначає тип, мету заняття, 

але допускає деякі помилки у структурі заняття (зміщені, невиправдано 

скорочення або розтягнені етапи заняття). Використовує переважно традиційні 

методи і прийоми; додатковий дидактичний матеріал розвивального характеру 

залучається рідко. Практикант не виявляє ініціативи і творчого підходу до своєї 

роботи. ТЗН, наочність не використовується або використовується рідко. – під 

час захисту потребує допомоги в аналізі власної діяльності.  

65 балів (оцінка «задовільно») – D – ставиться, якщо здобувач: – 

обізнаний з основними методичними вимогами до заняття у вищій школі. 

Самостійно визначає тип, мету і завдання заняття; дотримується вимог щодо 

структури заняття. Але застосовує переважно репродуктивні методи і прийоми. 

Не простежується креативність викладача у доборі засобів і форм навчання. 

Відсутній індивідуальний підхід до здобувачів вищої освіти. Трапляються 

суттєві помилки методичного характеру (не повністю висвітлена тема заняття, 

не реалізовані зазначені цілі заняття, завдання одноманітні за змістом і 

формою). – захист практики невпевнений; здобувач не в змозі самостійно 

глибоко аналізувати аудиторну і спостережувальну діяльність.  



60 балів (оцінка «задовільно») – E – ставиться, якщо здобувач: – в 

основному орієнтується у методиці викладання літературознавчих дисциплін у 

вищій школі, але потребує допомоги у правильному і повному визначенні мети 

заняття, його типу, цілей. Структурні етапи заняття потребують удосконалення 

(розширення, модернізації, узагальнення); на практичних заняттях переважає 

колективна робота. Не виявляє творчої ініціативи у підвищенні ефективності 

заняття. – документація здається невчасно або містить технічні чи методичні 

помилки. На захисті здобувач виявляє пасивність, невміння глибоко аналізувати 

власну діяльність.  

 55 балів (оцінка «незадовільно») – FХ – ставиться, якщо здобувач: – 

потребує суттєвої допомоги у визначенні типу, мети заняття, слабо орієнтується 

у структурі заняття певного типу, допускає грубі методичні помилки (не 

розрізняє етапи заняття, недоцільно обирає методи і прийоми, етапи заняття 

зміщені та ін.); – не усвідомлює особливостей сучасних технологій мовного й 

літературного навчання, виявляє інертність, відсутність дослідницьких умінь і 

навичок; – документація здається невчасно або містить технічні чи методичні 

помилки. На захисті здобувач виявляє пасивність, невміння глибоко аналізувати 

власну діяльність.  

35 – 55 бали (оцінка «незадовільно») – FХ – ставиться, якщо здобувач: – 

не може самостійно визначити тип, мету заняття, методичні вимоги до занять у 

вищій школі; структура і зміст заняття не відповідають його темі й меті; 

здобувач не знає ані традиційних, ані сучасних методів навчання і не бачить 

їхнього місця в досягненні мети заняття; – документація здається невчасно й не 

в повному обсязі; на захисті педпрактики здобувач не виявляє методичні уміння 

і навички, не здатний аналізувати свою і чужу педагогічну діяльність.  

1 – 34 бали (оцінка «неприйнятно») – F – ставиться, якщо здобувач: – не 

відвідував інститут (коледж, училище, технікум, університет) під час 

педагогічної (асистентської) практики; – не одержав характеристику від вищого 

навчального закладу; – не подав звіт про виконану практичну роботу і не 

з’явився на конференцію захист практичних матеріалів. 
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