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Пояснювальна записка 

 

Інтеграція вищої освіти України в європейський освітній 

простір потребує урізноманітнення форм та методів організації 

навчального процесу. Означений процес передбачає застосування 

різних форм та методів активізації навчально-пізнавальної 

діяльності магістрантів: проблемних лекцій, семінарів–дискусій, 

презентацій, рольових ігор, тренінгових занять, корпоративної 

роботи, асистентської практики. 

Асистентська педагогічна практика є складовою частиною 

професійної підготовки спеціалістів за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем «магістр». Вона дозволяє студентам набути практичних 

навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для 

викладання дисципліни за профілем набутої спеціальності у вищих 

навчальних закладах після отримання освітньо-кваліфікаційного 

рівня магістра. Асистентській практиці передує вивчення курсів з 

педагогіки вищої школи та методики викладання у вищих 

навчальних закладах. Асистентська практика магістрантів є 

складовою частиною навчально-виховного процесу, заключним 

етапом теоретичної і практичної підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів, засобом формування у них навичок педагогічної і 

наукової діяльності та умінь ефективно працювати в різноманітних 

виробничих умовах.  

Педагогічна практика магістрантів спеціальності «8.02030302. 

Мова і література (англійська)» є логічним завершенням 

професійної підготовки вчителя в державному університеті, сприяє 

удосконаленню всієї системи методичної підготовки, розвитку 

індивідуальних творчих здібностей майбутніх фахівців, їх ерудиції, 

вихованню у них подальшої активності і самостійності у набутті 

професійних перцептивних, проектувальних, адаптивних, 

організаційних, пізнавальних вмінь. Практика сприяє формуванню 

особистого стилю викладання, об'єктивній оцінці своїх 

можливостей, застосуванню різноманітних методів та прийомів 

навчання, сучасних педагогічних технологій. 
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Згідно з навчальними планами практика освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» проводиться в останньому 

семестрі навчання. Загальна тривалість асистентської практики 

магістрантів V курсу факультету іноземної філології становить 5 

тижнів,  VІ курсу – 4 тижні. Базою практики є кафедра англійської 

мови та методики її викладання факультету іноземної філології 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Результати асистентської практики узагальнюються у 

підзвітній документації, передбаченій в «Положенні про 

організацію практик в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини»  (затверджено на засіданні Вченої 

ради Уманського державного педагогічного університету імені 

Павла Тичини  24.01.2011 р., розроблено відповідно до «Положення 

про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти України № 93 

від 8 квітня 1993 р. та інших нормативних документів), а також 

розглядаються і аналізуються на підсумкових конференціях з 

педагогічної практики. 

 

Мета і завдання практики 

Мета асистентської практики полягає у набутті магістрантами 

практичного досвіду формування педагогічних компетентностей, 

готовності до використання сучасних педагогічних технологій та 

нових інформаційних засобів навчання, досвіду застосовувати 

теоретичні знання у практичній діяльності, приймати самостійні 

рішення під час роботи в реальних для професійної діяльності 

умовах, виховання потреби систематично поповнювати свої знання 

та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.  

Основними завданнями практики є: 

• поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних і 

психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, 

застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під 

час практики; 
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