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1. ОСНОВНІ  ПОЛОЖЕННЯ   ПРОВЕДЕННЯ   

АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ   

 Магістр – освітній рівень фахівця, який на основі кваліфікації 

бакалавра набув поглиблених спеціальних умінь та знань 
інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та 

продукування нових знань для вирішення проблемних професійних 

завдань у певній галузі народного господарства. Витяги з законодавств 
України з питань підготовки у ЗВО фахівців освітнього рівня — 

магістр наведено у  Додатку А. 

Зміст сучасної підготовки з тої чи іншої спеціальності 
представлений в кваліфікаційній характеристиці – нормативній моделі 

компетентності, яка відображає науково обґрунтований склад 

професійних знань, умінь і навичок. Кваліфікаційна характеристика 

фахівця, в даному випадку магістра, – це зведені узагальнені вимоги 
до нього на рівні  його теоретичного і практичного досвіду.  

До основних компонентів професійної компетентності відносять 

професійні та практико-методичні знання. Перші характеризуються: 
комплексністю, яка передбачає зв’язок знань з різних сфер науки і 

практики; системністю, яка забезпечує цілісність і єдність розвитку 

особистісного і професійного компонентів; дієвістю, що передбачає 
здатність їх переведення в практичну діяльність. Другі – 

безпосередньо обслуговують практичну діяльність, яка починається з 

навчальної, навчально-виробничої і виробничої практик магістрантів. 

Магістр повинен мати широку ерудицію, фундаментальну 
наукову базу, володіти методологією наукової творчості сучасними 

інформаційними технологіями, методами отримання, обробки, 

збереження і використання наукової інформації, бути спроможним до 
плідної науково-дослідницької і науково-педагогічної діяльності.  

Підготовка фахівця – магістра – складний і багатогранний 

процес. Магістерська освітньо-професійна програма включає в себе 

дві приблизно однакові складові — освітню і науково-дослідницьку. 
Обов’язковою складовою процесу освітньої складової підготовки 

фахівців у магістратурі закладів вищої освіти є асистентська практика, 

яка проводиться на  визначених за фахом кафедрах ЗВО, а також на 
сучасних підприємствах і в організаціях освіти різних рівнів 

акредитації.  Під час неї майбутні викладачі перевіряють свої знання, 

вміння і навички, набуті в університеті. Практика дає можливість 



 4 

активно проявити себе як організатора, викладача, науковця тощо і 

одночасно під час її проходження майбутні магістри, як потенційні 
викладачі, повинні працювати над вдосконаленням педагогічних 

здібностей, що передусім передбачають відповідну спрямованість 

особи (світоглядну, політичну, моральну), ділові якості (спеціальне 

педагогічне вміння, навички, досвід), риси характеру (вміння 
спілкуватися з людьми різних вікових категорій, емоційна 

врівноваженість), необхідних для успішного оволодіння педагогічною 

діяльністю, її ефективного здійснення [12, 176-177], а отже для 
формування основи його компетентності у майбутньому. Взагалі 

майбутній магістр повинен знати, що компетентний – це той, хто має 

достатні знання в якій-небудь галузі, який з чим-небудь добре 
обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні, кваліфікації; який 

має певні повноваження, повноправний, повновладний [4, 104]. Щодо 

професійно-педагогічної компетентності, то її основними елементами 

є:  

 спеціальна і професійна компетентність в сфері дисципліни, 
яка викладається; 

 методична компетентність в сфері способів формування знань, 

вмінь та навичок;  

 соціально-психологічна компетентність в сфері процесів 

спілкування;  

 диференційно-психологічна компетентність в сфері мотивів, 
здібностей та спрямованості;  

 аутопсихологічна компетентність в сфері достоїнств та 

недостатків своєї діяльності і особистості [7].  

Таким чином, професійну компетентність педагога вищої школи 
можна визначити як сукупність діяльнісно-рольових і особистісних 

характеристик викладача, яка забезпечує ефективне виконання ним 

завдань і обов’язків педагогічної діяльності у ЗВО, міру і основний 

критерій його відповідності професійній діяльності [3]. Таким чином, 
професійну компетентність педагога вищої школи можна визначити як 

сукупність діяльнісно — рольових і особистісних характеристик 

викладача, яка забезпечує ефективне виконання ним завдань і 
обов’язків педагогічної діяльності у ЗВО, міру і основний критерій 

його відповідності професійній діяльності. 

Водночас під час проходження практики майбутні магістри 
можуть в собі виявити і проявити індивідуальні стилі професійної 
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діяльності, що є єдністю професійно незмінного та індивідуально 

неповторного у діяльності.  
Емоційно-імпровізований стиль – характеризується тим, що 

орієнтуючись перш за все на процес навчання, недостатньо 

адекватним кінцевий результат діяльності; для занять він обирає 

найбільш цікавий матеріал, а менш цікавий (однак важливий) часто 
залишає для самостійної роботи. Діяльність людей такого стилю 

високо оперативна: часто змінюються види та форми роботи, які 

орієнтовані на емоційні відгуки, підвищена інтуїтивність, чутливість 
(особистісна тривожність, гнучкість та імпульсивність).  

Емоційно-методичний стиль – орієнтуючись на процес і 

результат навчання, поетапно відпрацьовує увесь навчальний 
матеріал, чітко переслідує навчально-методичну програму курсу. 

Діяльність високо оперативна, але домінує інтуїтивність. Розсудливо-

імпровізаційний стиль – орієнтується як на процес так і результат 

навчання: характерні планування, оперативність, єднання 
інтуїтивності та рефлексивності, менше винахідливості у варіюванні 

методів навчання, домінує лекційна форма роботи. 

Розсудливо-методичний стиль – орієнтир більш на результати 
навчання, консерватизм у застосуванні засобів педагогічної діяльності, 

висока методичність пов’язана із малим стандартним набором методів, 

домінування лекційних форм, обережність у діях, низька чутливість до 
змін ситуацій на заняттях [6; 9]. 

Взагалі складовими педагогічної майстерності викладача є: 

професійні знання, педагогічні здібності, педагогічна техніка, 

методична майстерність, педагогічний такт, педагогічний оптимізм, 
особисті якості та ін. [16, 166]. 

Під час практики доцільно вивчити посадові обов’язки 

майбутнього фахівця, проаналізувати повний зміст навчання, 
розробити перелік вмінь, “банк” задач, визначити кількісно-якісні 

критерії щодо якості виконання завдань, з’ясувати періодичність 

контролю, розробити систему заохочення, індивідуальної роботи, 

створити необхідне інформаційно-методичне забезпечення (конспекти 
лекцій, графіки, таблиці, семінарські та практичні заняття, теми бесід 

тощо). 

Практика в широкому розумінні – це діяльність людей, що 
забезпечує розвиток суспільства. В загальній структурі активності 

людини асистентська практика являє собою один із її видів діяльності.     
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Педагогічна (асистентська) практика передбачає 

ознайомлення із специфікою педагогічної діяльності викладача 
вищого навчального закладу І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації, 

оволодіння уміннями та навичками організації навчальної, виховної 

та наукової роботи зі студентами, проведення науково-дослідної 

роботи в умовах, що максимально наближені до майбутньої 
професійної діяльності магістра. Її мета має комплексний 

характер і передбачає забезпечення фахової діяльності у таких 

напрямах роботи (блоках): 
1) психолого-педагогічний – підготовка магістра до 

забезпечення загальнопедагогічної діяльності, куратора  

студентської групи у  закладі вищої освіти; 
2) методичний - підготовка магістра як викладача однієї з 

обраних методик, включених спеціальних навчальних дисциплін; 

3) науковий - підготовка магістра як науковця. Кожен із 

вказаних блоків забезпечує як загальноосвітню, так і фахову 
підготовку. 

Враховуючи, що проблема педагогічної (асистентської) 

практика не знайшла належного наукового обґрунтування у 
документах і матеріалах, які є чинними для роботи в умовах  

реформування вищої педагогічної школи в Україні, метою даних 

методичних рекомендацій є розкриття потенційних можливостей 
педагогічної практики у системі фахової підготовки магістрів різних 

спеціальностей. 
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МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Головна  мета проведення педагогічної (асистентської) практики - 

забезпечення закріплення теоретичних знань в галузі навчально-виховної 

праці, а також набуття практичних навичок цієї роботи. 
Завдання практики полягають у : 

 безпосередньому ознайомленні студентів-практикантів з формами та 

методами викладання  дисциплін з спеціальності, що використовуються в 

інституті (на факультеті), а також їхньому практичному оволодінню; 

 вихованні у студентів-практикантів творчого підходу до навчально-

методичної роботи, наукової праці,  формуванню потреби у самовихованні, 

підвищенні своєї кваліфікації; 

 здобутті студентами магістратури професійних якостей майбутнього 

викладача - вміння готувати лекційний матеріал з використанням останніх 

досягнень в даній області науки,  чітко доступно, логічно, послідовно 

викладати цей матеріал студентам, керувати аудиторією тощо; 

 формуванні вміння критично оцінювати лекції та семінарські заняття 

своїх колег та робити на їх основі висновки щодо організації власної 

викладацької роботи. 

Реалізація мети та завдань забезпечується шляхом чіткої організації 

асистентської практики, виконання основних вимог, вказаних в цьому 

Положенні як студентами практикантами, так і викладачами-методистами. 
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ЗМІСТ  АСИСТЕНТСЬКОЇ  ПРАКТИКИ 
 

Наводимо приклад змістового та організаційного наповнення 
блоків асистентської  практики для магістрів у  закладах вищої освіти. 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ МОДУЛЬ – І   
2. Підготовка, читання і обговорення лекцій з визначеної 

дисципліни. 

3. Підготовка, читання і обговорення семінарських, практичних 

занять з визначеної дисципліни. 

4. Відвідування та участь у психолого-педагогічному обговоренні 

лекції, семінарського, практичного заняття магістра-практиканта (як 
варіанти роботи – індивідуальна робота із студентами). 

4. Підготовка, проведення і обговорення позааудиторного 

навчально-пізнавального заходу з конкретного розділу обраної 

дисципліни, або з актуальних питань сучасної науки - тематика і форма 

заходу за вибором. 

5. Підготовка, проведення і обговорення однієї з форм виховної 

роботи у студентській групі ( тематика і форма роботи - за вибором 

практиканта). 

 
МЕТОДИЧНИЙ МОДУЛЬ - II 

1. Ознайомлення із навчально-виховним закладом (бесіди з 

адміністрацією, викладачами  обраних дисциплін, методистами, кураторами 

студентських груп). 

2. Ознайомлення із матеріально-технічною базою закладу. 

3. Аналіз документації відповідної кафедри (відділу), при яких 

проводиться практика.  

4. Ознайомлення і аналіз навчально-методичної документації до 

відповідних курсів. 
5. Аналіз тем та розділів навчальної програми з дисципліни. 

6. Ознайомлення із необхідною навчально-методичною літературою. 

7. Добір та виготовлення дидактичних матеріалів до занять з курсу.  

8. Ознайомлення із плануванням і проведенням аудиторної та 

позааудиторної навчально-пізнавальної роботи з предмету. 

9. Аналіз відвіданих форм навчальної і виховної роботи, 

проведеної викладачами даного навчального закладу, іншими магістрами. 

10. Ознайомлення із системою професійної підготовки майбутнього 

фахівця у даному навчальному закладі, її методичним та організаційним 

забезпеченням. 

11. Виконання обов’язків куратора студентської групи, розробка  
виховних заходів та безпосередня участь у їх проведенні. 
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12. Індивідуальна виховна робота зі студентами. 

13. Участь у роботі з батьками (згідно плану роботи академнаставника 

групи). 

14. Участь у  семінарах, які  проводяться керівником педпрактики. 

Психолого-педагогічний і методичний блоки студента мають дві 

складові частини, що доповнюють одна одну: пасивна та активна 

(аудиторна) практика/ 

Пасивна практика в більшості випадків передує активній (аудиторній). 

Вона полягає у відвідуванні лекцій, семінарських занять, консультацій, які 
проводить викладач-методист і інші викладачі кафедри; участь в учбово-

методичній роботі кафедри, відвідування лекцій та семінарів, які проводять 

інші студенти-практиканти з наступною участю в обговоренні результатів і 

підготовкою письмової рецензії. 

При цьому студент знайомиться не лише з методами викладання, а й з 

тими групами, в яких в подальшому він читатиме лекції та проводитиме 

практичні заняття. В цей же період практиканти готують тексти лекцій та 

методичних розробок і надають їх для рецензування викладачеві-методистові. 

У разі проходження педагогічної практики за межами університету, 

студенти-практиканти відвідують лекції та практичні заняття, що проводяться 

керівником-методистом, закріпленим за студентом базовим вузом. 
Об’єм пасивної практики - не менше 12 годин. 

Активна (аудиторна) практика є основною у всьому процесі 

педагогічної практики, оскільки саме в ході активної практики виявляються 

та закріплюються викладацькі здібності студентів. Активна  практика 

включає в себе: самостійне проведення лекцій та семінарських занять. До 

початку активної практики студент надає викладачеві-методистові (а при 

необхідності – керівникові практики від базового ЗВО) тексти лекцій та 

методичні розробки семінарських занять.  

Об'єм лекції складає 25 – 30 сторінок тексту, методичних розробок – 5 

– 7 сторінок. Після узгодження тексту лекцій і методичних розробок з 

викладачем-методистом (керівником) студент допускається до самостійного 
проведення занять. 

На залікових заняттях мають бути присутні викладач-методист 

(керівник), студенти-практиканти, представник базової кафедри (у разі 

відсутності викладача-методиста за умов проведення практики в базовому 

ЗВО). Після закінчення лекції (семінарського заняття) проводиться 

обговорення, в якому беруть участь всі присутні. В ході обговорення 

висловлюються зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, семінару) 

та методичного (якість подачі матеріалу, контроль над аудиторією, активність 

студентів, використання технічних засобів навчання і т.п.) плану. Студенти-

практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді рецензії, 

викладач-методист оцінює кожне заняття за 5-бальною шкалою.  Керівник 

практики від базового ЗВО надає рецензію з оцінкою за 5-бальною шкалою. 
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Об’єм активної педагогічної (асистентської) практики складає не 

менше 12 годин: 2 лекції - 4 години;  4 семінарських заняття - 8 годин.  

Упродовж всієї практики студент приймає активну участь у науково-

методичній роботі кафедри, займається  самопідготовкою. 

 
 

НАУКОВИЙ МОДУЛЬ-III 
 

1. Підбір матеріалів за темою магістерського дослідження. 

2. Підготовка наукової статті за темою роботи. У додатку Д наведено 

вимоги Президії Вищої атестаційної комісії України  до фахових видань та  

обов’язкові  до написання наукових статей.  

3. Вивчення і узагальнення форм контролю умінь і навичок студентів 
з дисципліни під час аудиторної та позааудиторної роботи. 

4. Використання методів соціологічного опитування під час збору 

матеріалів до теми магістерської роботи. 

5. Вивчення особливостей організації системи наукової роботи 

студентів з дисципліни. 

6. Підготовка і проведення зі студентом (або групою студентів) заходу 

з конкретної наукової проблеми. 

 У додатках Б на допомогу починаючому науковцю – досліднику 

запропоновано форми наукового викладу матеріалів дослідження, вимоги до 

магістерської роботи, категоріальний апарат дослідження, правила роботи з 

науковою літературою тощо. У додатку В — зразки оформлення 
бібліографічного опису в переліку посилань, у списку використаних джерел. 

Заключним етапом практики є підготовка студентами «Звіту про 

проходження педагогічної (асистентської) практики»  та затвердження його 

на засіданні базової кафедри. 
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2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ  ПРОВЕДЕННЯ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ  ПРАКТИКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ 
 

Загальне керівництво педагогічною практикою здійснює 

університетський керівник практикою, в обов’язки якого входить 

координація і контроль за організацією та проведенням цієї форми навчання у 

підрозділах. Керівництво педагогічною практикою майбутніх магістрів у 

підрозділах  здійснює декан факультету (директор інституту)  та 

факультетський (інститутський)  керівник практикою, який призначається 

розпорядженням декану факультету (директора інституту). 

В обов’язки факультетського керівника входить підготовка наказу про 

практику, загальне керівництво нею та координація методичного керівництва 

з боку кафедр. По закінченню практики факультетський керівник за 
результатами обговорення практики на засіданнях кафедр готує письмовий 

звіт  деканові факультету, а також керівнику педпрактики ЗВО. 

Керівництво практикою студентів по кожній кафедрі покладається на 

завідуючих кафедрами, які планують розподіл студентів-практикантів  між 

викладачами-методистами, здійснюють систематичний контроль за 

проходженням практики. 

Безпосереднє керівництво педагогічною практикою кожного студента 

виконує викладач-методист, якого призначає кафедра відповідно до 

педагогічного навантаження. Особливої уваги при організації педагогічної 

(асистентської) практики слід приділяти підбору викладачів-методистів, яким 

необхідно вести постійний контроль над проходженням студентами 

практики. Бажано призначати керівниками викладачів, що мають достатній 
досвід педагогічної роботи, враховуючи його наукові інтереси та 

спеціалізацію студента-практиканта. Не рекомендується закріплювати за 

одним викладачем-методистом більше 5 студентів-практикантів. 

В обов’язки викладача-методиста входить постійна допомога студенту-

практиканту у виконанні всіх завдань практики, їх оцінка та звіт про 

проходження практики. 
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Протягом всієї практики студенти ведуть щоденник  за встановленою 

формою:  

 

   ЩОДЕННИК АСПІРАНТСЬКОЇ  ПРАКТИКИ 
 

магістра-практиканта V курсу 

факультету (інституту)  

П І П-б 

за період з «____» ___________ 20 _ року по «____» 

___________________ 20 _ року 

Місце практики 

_______________________________________________________ 

 

 

Викладач-методист 
________________________________________________________ 

Дата Вид виконаної 

роботи 

Відмітка про 

виконання 

Підпис 

практиканта 

 

Підпис 

викладача-

методиста 

 

1 2 3 4 5 

 

В щоденник практики заносяться всі заходи, пов’язані з проходженням 

активної і пасивної практики, інші види робіт (робота в бібліотеці, 

консультації з викладачем-методистом і т.п.), дається їм психолого – 

педагогічний аналіз. Викладач методист оцінює кожен етап практики, як це 

наведено в цих рекомендаціях і виставляє оцінку в третю колонку. 
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ДОКУМЕНТИ ПРАКТИКИ 
 

Головні документи асистентської практики визначають зміст 

навчального процесу на різних етапах проходження практики, основні вимоги 

до студентів-практикантів та вміщують форми контролю за їх виконанням. 
До документів відносяться: наказ про асистентську практику; протоколи 

засідання кафедр, індивідуальні звіти студентів про проходження практики, 

звіт відповідального керівника практики. 

Наказ про практику є основним документом, що визначає терміни та 

проходження практики, базові кафедри,  навчальні заклади, викладачів-

методистів, порядок та термін здачі звітів про практику.  

Терміни та місце проходження практики, розподіл студентів-

практикантів між кафедрами та викладачами, форми відповідного контролю і 

звіту визначаються наказом про практику, який надається  факультетським 

керівником відповідальному за практику ЗВО не пізніше як за два тижні до її 

початку.  

Наказ про практику складається після подання кафедрами виписок з 
протоколів, завірених підписами викладачів-методистів та закріплених за 

ними студентів-практикантів. (При закріпленні студентів-практикантів за 

викладачами бажано враховувати також і інтереси студентів). 

Протоколи відповідних рішень кафедри вміщують розподіл студентів 

між керівниками-методистами, оперативний контроль за проходженням 

практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів 

практикантів. 

Індивідуальні звіти студентів-практикантів є основним звітним 

документом. На основі усного звіту та письмового індивідуального звіту на 

засіданні кафедри затверджується загальна оцінка практики. Індивідуальний 

звіт подається за такою формою: 
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Інститут  (факультет)_________________ 

Кафедра  _________________________________ 

 

ЗВІТ 

про проходження  асистентської практики 

магістром V курсу  ________    (П І П-б) 

У період з «____» ____________ 20  _ року по «____» _____________ 

20  _ року я проходив (ла) асистентську практику на 

______________________ (кафедра, факультет) 
Викладач-методист: (посада, вчений ступінь, звання, П.І.П-б). 

Керівник від базового вузу (при необхідності): (посада, вчений ступінь, 

звання, П І П-б). 

За період практики мною було виконано наступні види роботи: 

 

Пасивна практика 

№ Тема лекції чи 

семінарського 

заняття, на якому 

був присутнім 

практикант 

П І П-б 

викладача, або 

іншого студента-

практиканта, які 

проводили 

заняття 

Навч. заклад, 

факультет, 

курс, група 

Дата Підпис 

викладача- 

методиста 

1 2 3 4 5 6 

 

Активна практика 

№ Тема лекції чи 

семінарського 

заняття, виховної 

справи, науково-

дослідної роботи, 

роботи в гуртожитку 

Навч. заклад, 

факультет, курс, 

група 

Дата Оцінка Підпис 

викладача-

методиста 

1 2 3 4 5 6 

Рекомендації щодо вдосконалення організації та проведенню 

практики. 

Позитивні моменти в організації та змісті практики. 

Негативні моменти в організації та змісті практики. 

Побажання та рекомендації щодо покращення організації та змісту 

практики. 

Дата. Підпис студента-практиканта. 

Підпис керівника-методиста. 

Затверджено на засіданні кафедри. ( Протокол №____ від «_____» 
____________ 20 _р. ) 
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Загальний звіт про проходження асистентської практики подається у 

7-денний термін після отримання результатів оцінки практик на засіданнях 

кафедр за такою формою: 

 

ЗВІТ 

Про проведення  асистентської практики магістрів інституту 

(факультету)   _________________________ 

Терміни проведення _______________________ 

Кількість студентів згідно наказу ___________ чол. 
Кількість студентів, які проходили практику _____ чол. 

Кількість студентів, які не пройшли практику ____ чол. 

Кількість студентів, які проходили практику в університеті:_____ чол. 

Кількість студентів, які проходили практику поза університетом __  

чол. 

База практики 

_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________

Оцінки за практику: 

«відмінно» _______ чол. 

«добре» __________ чол. 
«задовільно» ______ чол. 

«незадовільно» ____ чол. 

«не з’явились» _____ чол. 

Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення 

практики: ____________________________________ 

_______________________________________________________ 

Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики: 

_______________________________________________________ 

Загальна кількість керівників практики_________________ 

_______________________________________________________ 

 
Керівник практики: 

(П.І.П. Підпис) 

 

 

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

Педагогічна практика магістрів завершується 

диференційованим заліком за п’ятибальною або за стобальною 

системою: "відмінно" (рівень А), "добре" (рівень ВС), "задовільно" 

(рівень ДЕ) і "незадовільно" (рівень FХ або F). 

При оцінюванні асистентської педагогічної практики в цілому 

враховуються такі показники: 
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- організованість  і  дисциплінованість  магістра-практиканта  під 

час  проходження практики; 

- ініціатива і творчість, виявлені в період проходження практики на 

різних ділянках роботи; 

- якість навчальної роботи; 

- якість виховної роботи з студентською групою і окремими  

студентами; 

- якість дослідної роботи, виконаної в ході практики і оформленої у 

вигляді розділів (параграфів) магістерської роботи; 
- якість оформлення документації з педпрактики; 

- своєчасність здачі документації. 

По закінченні виробничої практики майбутні магістри складають і 

здають звіти про виконання програми практики:  

звіт про проходження практики на кафедрі; характеристика (з оцінкою) 

з місця проходження практики, підписана завідувачем кафедри і керівником 

факультету (інституту); 

модель виховного заходу з академічною групою; 

індивідуальний план з виховної та науково–дослідної роботи зі 

студентами на період практики, підписаний академнаставником групи і 

керівником наукової роботи студентів у підрозділі, в якому магістр проходить 
практику; 

щоденник проходження практики, в якому висвітлюються: дата, облік 

проведеної роботи, психолого-педагогічні спостереження, надання допомоги 

та рекомендацій викладачами кафедри;  

характеристика на академічну групу;  

два конспекти занять, підписані викладачем.  

До звіту можуть бути подані схеми, таблиці, зразки матеріалів, фото, 

малюнки тощо.  

Залік оцінюється за університетською шкалою (стобальною системою) 

або за національною (відмінно, добре, задовільно, незадовільно), при цьому 

враховується характеристика і оцінка роботи студента керівниками практики 
від закладу. Основними критеріями оцінки результатів асистентської 

практики виступають: 

«Відмінно» (А) (100-90 балів) або “5”  ставиться практиканту, який 

вчасно і на високому рівні виконав весь намічений обсяг навчально-виховної 

роботи, що вимагається програмою, виявив уміння, спираючись на 

психолого-педагогічну теорію, правильно визначив і ефективно здійснював 

основне виховне завдання та залучення студентів до науково-дослідної 

діяльності, способи і результати його розв’язання з урахуванням вікових та 

індивідуальних особливостей студентів; коли навчально-виховна та дослідна 

робота виконана на високому рівні (висока якість практики визнається 

викладачем  провідної для даного магістра дисципліни у тому закладі, де 

проводилася практика, керівником практики і провідним методистом; 
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оцінюється не більше, ніж 25% четвірок за всі види роботи), якщо 

практикант проявив себе як організований, сумлінний, ініціативний на всіх 

ділянках роботи, завоював повагу і виключно позитивну оцінку серед 

студентів і педагогічного колективу, методистів, керівників 

педпрактики; здав у визначений термін правильно оформлену документацію; 

виконав на високому рівні наукове дослідження з теми магістерської 

роботи. Успішність з кожного блоку становить не нижче 90%. 

 «Добре» (ВС) (80-70 балів) або “4”. Цією оцінкою характеризується 

педагогічна практика студента, який повністю виконав намічену на період 
практики програму виховної та наукової роботи зі студентами, виявив уміння, 

спираючись на психолого-педагогічну теорію, визначив основне виховне 

завдання і способи його розв’язання, проявляв ініціативу в роботі; у тому 

випадку, коли навчально-виховний процес і дослідна робота 

організовані на достатньому методичному рівні (допускається не більше 

25% "трійок" за всі виконані види роботи при загальній задовільній оцінці 

викладача провідної дисципліни, методиста з обраної спеціальності та 

групового керівника); магістр-практикант допустив деякі методичні помилки, 

але зміг їх з власної ініціативи самостійно виправити, або пояснити причину їх 

допущення в процесі обговорення результатів навчального чи виховного 

процесу, дослідної роботи. В ході практики студентом не допускалася 
неорганізованість, шаблонність на всіх ділянках роботи. Студент одержав 

задовільну оцінку своєї діяльності серед учнів (студентів) і педагогічного 

колективу, методистів і керівника практики; здав у визначений час правильно і 

повністю оформлену документацію; виконав на достатньому науково-

методичному рівні наукове дослідження з теми магістерської роботи. 

Успішність з кожного блоку становить не нижче 75%. 

«Задовільно» (ДЕ) (60-50 балів) або “3”. Результати педагогічної 

практики свідчать про те, що в цілому вони позитивні і магістр на 

задовільному рівні забезпечив навчально-виховний процес і виконав 

заплановане наукове дослідження, але не проявив при цьому глибокого 

знання психолого-педагогічної теорії й уміння застосовувати її, припускався 
помилки в плануванні окремих моментів навчально-виховної діяльності та 

позакласних занять, не враховував у достатній мірі вікові та індивідуальні 

особливості; допустив незначні порушення вимог щодо доцільної організації 

навчально-виховної та наукової діяльності, які вміє виправити або пояснити їх 

причини при зверненні на це уваги методиста, керівника педпрактики і не 

повторює їх у подальшій роботі. Загальна оцінка діяльності магістра-

практиканта викладачем провідної дисципліни, методики, учнів (студентів) 

задовільна, але при цьому можуть бути дані і деякі рекомендації по 

вдосконаленню підготовки до педагогічної діяльності. Студент проявив 

себе як організований, дисциплінований, але недостатньо ініціативний та 

самостійний, вчасно здав документацію, у яку можуть бути внесені незначні 

доповнення і поправки згідно вказівок керівника практики. Наукове 
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дослідження виконано на достатньому рівні, щоправда під постійним 

контролем наукового керівника. Успішність з кожного блоку становить не 

нижче 60%. 

«Незадовільно» (FХ) (40-30 бали) тобто “2” ставиться студенту-

практиканту, який не виконав програму навчально-виховної, науково-

дослідної роботи, виявив слабке знання психолого-педагогічної теорії, 

невміння застосовувати її для постановки і реалізації виховних завдань, 

встановлювати правильні взаємостосунки з усіма учасниками навчально-

виховного процесу й організовувати педагогічно доцільну діяльність; не 
готовий до забезпечення доцільної навчально-виховної та дослідницької 

діяльності у вищому навчальному закладі внаслідок недостатніх знань з 

провідної дисципліни, методики і основ організації науково-дослідної 

діяльності або через недобросовісне ставлення до науково-педагогічної та 

методичної діяльності. 

Успішність з кожного блоку становить не нижче 35 %. 

Бал «X» свідчить про те, що магістрант абсолютно не володіє 

навичками, які передбачає кожен з блоків фахової підготовки і потребує 

повторного проходження не тільки асистентської практики, а й фахової 

підготовки в цілому. Успішність з кожного блоку становить значно нижче 

34%. 
Співвідношення оцінок за окремі модулі під час практики у 

вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації є таким: психолого-

педагогічний модуль – 40 балів; методичний модуль – 40 балів; науково-

дослідний модуль – 20 балів. 

Співвідношення оцінок за окремі модулі під час практики у 

вищих навчальних закладах ІІІ–ІV рівнів акредитації є таким: психолого-

педагогічний модуль - 30 балів; методичний модуль – 35 балів; науково-

дослідний модуль – 35 балів. 

Співвідношення результатів роботи практиканта за окремі види 

діяльності у кожному модулі та переведення оцінки із п’ятибальної 

системи у стобальну систему можна  здійснювати шляхом: 
1) обчислення середнього балу за модуль у п’ятибальній системі; 

2) переведення одержаного індекса (середнього балу) у 

стобальну систему через  співвідношення: 5,0 балів (за п’ятибальною  

системою) – 100 балів (за 100 бальною системою). 

Наприклад, середнє арифметичне за методичний модуль практики 

у п’ятибальній системі – 4,2, тоді у 100-бальній системі при максимальній 

кількості балів 40 за цей модуль в закладах І–ІІ рівня акредитації успішність 

магістра-практиканта буде становити – 4,2 x 40 :5,0 = 33,6 (~34) бали. 

Під час проведення педагогічної практики студент готує 

документацію відповідно до наступного переліку:   
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Перелік документів, які включено до індивідуального звіту 

про педагогічну асистентську практику майбутнього магістра   

 
(назва відділення П І П-б студента) 

 

№ Назва документу 

1 Звіт про проходження практики 

1

.1 

Рецензія керівника практики ВНЗ (посада, вчений ступінь, 

звання П І П-б) на лекцію (тема лекції) 

1

.2 

Рецензія керівника практкики ВНЗ (посада, вчений ступінь, 

звання П І П-б) на семінарське заняття  (тема семінарського 

заняття) 

2 Щоденник практики 

3 Конспект лекції: (назва лекції)  

з наочним наповненням 

4 Конспект лекції: (назва лекції) 

з наочним наповненням 

5 Методичні розробки до семінарського заняття:  

(назва семінарського заняття) 

6 Методичні розробки до семінарського заняття: 

(назва семінарського заняття) 

7 Методичні розробки моделей виховних справ 

8 План організації і проведення науково-дослідної роботи зі 

студентами та його реалізація 

9 Психолого-педагогічна характеристика  академічної групи 

Підсумки педагогічної практики майбутніх магістрів підводяться: 
– на засіданні відповідної профілюючої кафедри, затверджуються 

радою навчального закладу І–ІІ рівня акредитації, на базі якого проходила 

практика магістрів; 

– на засіданні відповідної профілюючої кафедри, на раді  факультету 

навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації, на базі якого здійснюється 

підготовка магістрів і фіксуються як окреме рішення у протоколі засідання 

даного підрозділу. 

Завершується виробнича практика конференцією, на якій магістри 

обмінюються досвідом, керівники практики, представники кафедр і закладу 

вказують на шляхи вдосконалення професійної підготовки студентів 
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3. МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ СТУДЕНТАМ ЩОДО 

   ПІДГОТОВКИ ТА ПРОХОДЖЕННЯ  

АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 
  

Практика студентів — майбутніх магістрів починається настановчою 

конференцією, на якій відповідальний за практику викладач і представники 

кафедр роз’яснюють їм завдання, графік і об’єкти її проведення, розподіл за 

ними одного або груп магістрів і закріплення консультантів – представників 

кафедр і виробництва. Важливим питанням у практичній підготовці 
майбутніх фахівців є забезпечення її неперервності і послідовності в набутті 

необхідного обсягу практичних знань, умінь і навичок. 

Педагогічна практика проводиться після навчально-виробничої (на ІV 

курсі), завдання  якої  було ознайомити студентів з їх майбутньою професією 

шляхом виконання обов’язків дублера, помічника фахівця. 

Під час педагогічної практики магістранти вдосконалюють педагогічну 

техніку, здібності та професійно-педагогічну компетентність. Педагогічна 

техніка передбачає наявність специфічних засобів, умінь, особливостей 

поведінки: високу культуру мовлення, здатність володіти мімікою, 

пантомімікою, жестами; вміння стежити за своїм зовнішнім виглядом; уміння 

керувати основами психотехніки; здатність до “бачення” внутрішнього стану 

вихованців й адекватного на них впливу [12, 174-175]. 
Студенти-практиканти виконують за спеціальністю весь цикл основних 

робіт, перебуваючи на визначених кафедрах (робочих місцях), вивчаючи 

значну за обсягом ділянку виробництва і набуваючи навичок організації, 

управління і контролю. З метою глибшого ознайомлення практикантів 

спеціалісти-фахівці читають лекції з питань, які стосуються специфіки роботи 

і нових досягнень. Під час такої практики студенти магістратури готують 

матеріали до написання магістерської роботи. На час практики вони стають 

членами колективів, повністю дотримуються внутрішнього розпорядку, 

трудової дисципліни, перебувають на робочому місці з розрахунку 

шестигодинного робочого дня. Відносини між практикантами і працівниками 

закладу повинні будуватися на основі поваги, такту, взаєморозуміння, 
активного ставлення до справ, обговорення проблем. 

Під час практики майбутні викладачі повинні враховувати, що сучасні 

студенти – це здебільшого молоді люди у віці 18-25 років. Цьому вікові 

притаманний найвищий рівень не лише фізичних показників, а й сприйняття, 

увага, пам’ять, мислення, мова, емоції, почуття (психологічні властивості). 

Цей період найсприятливіший для навчання і професійної підготовки, для 

формування індивідуального стилю діяльності.  

Найважливіша здатність, якої студент має набути у закладі вищої 

освіти, – це здатність навчатися, а головною особливістю студентського віку 

є усвідомлення своєї індивідуальності, неповторності в становленні 
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самосвідомості і формування власного “Я”. Для підвищення рівня навчальної 

діяльності студентів слід формувати у них загальні розумові дії і прийоми 

розумової діяльності, посилювати мотивацію навчання, а також 

використовувати традиційні та нові навчальні технології, сучасні 

інформаційні технології, що активізують та інтенсифікують навчально-

пізнавальну діяльність академічної групи. 

До психолого-педагогічних умов активізації пізнавальної діяльності 

студентів належать: 

- забезпечення єдності цілей процесу навчання – освітньої, 
розвивальної, виховної; 

- педагогічно доцільне використання принципів дидактики 

вищої школи; 

- забезпечення емоційності навчання і створення сприятливої 

атмосфери; 

- динамічність, різноманітність методів, прийомів, форм і 

засобів викладання та учіння, спрямованість їх на розвиток активної 

дослідницької діяльності, пріоритетність методів і форм активного 

навчання; 

- орієнтація студентів на систематичну самостійну роботу, 

забезпечення регулярності та ефективності контролю й оцінювання 
успішності студентів;  

- комплексне, педагогічно доцільне використання технічних 

засобів навчання і сучасних інформаційних технологій; 

- використання системи психологічних і педагогічних стимулів 

активної навчальної діяльності [11, 72-73]. 

Як було зазначено вище, однією з умов активізації пізнавальної 

діяльності студентів є використання різноманітних методів навчання. Тому  

практикант повинен чітко уявляти, що всі вони у вищій школі поділяються на 

методи викладання і методи  учіння.  На рис.1 зображено основні методи 

викладання у вищій школі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Методи викладання у закладі вищої  освіти  

МЕТОДИ  

ВИКЛАДАННЯ 

 
пояснення 

 
розповідь 

 
бесіда 

 

лекція  

показ 



 22 

 

Кожний метод складається із сукупності прийомів  Упродовж усієї 

історії вищої школи не тільки провідною організаційною формою, а й 

методом навчання була лекція. Добре підготовлена і прочитана лекція – це 

творче спілкування викладача зі студентами, пізнавальний і емоційний ефект 

від якого вищий, ніж при самостійному опрацюванні тексту студентами за 

підручником чи навчальним посібником. Навчальний матеріал добре 

сприймається і засвоюється студентами, якщо він активізує навчально-

пізнавальну діяльність, увагу студента, рух мислення за думкою лектора. 
Саме від викладача залежить, щоб у лекції було найповніше використано всі 

її потенційні можливості.  

Методом запитань і відповідей є бесіда. Вона активізує мислення 

студентів і процес пізнання загалом, сприяє створенню наочного образу, 

формуванню конкретних уявлень про предмети, явища. 

Разом з тим якість навчання у ЗВО багато в чому залежить від 

активності пізнавальної діяльності студентів і використання ними методів 

учіння, представлених на  Рис.2. 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис.2. Методи учіння у  закладі вищої освіти 
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За твердженням науковців, практиків найбільш активізують учіння 

студентів, методи дослідження, моделювання, що застосовуються під час 

розв’язання нестандартних задач, проведення досліджень. 

Тому магістранти під час асистентської практики повинні враховувати, 

що процес розв’язування завдань (задач) поділяють на такі етапи: 

1) усвідомлення проблеми, способи розв’язання якої невідомі; 

2) розчленування задачі на шукані і дані; 

3) виявлення залежності між шуканими і даними, яке часто 

супроводжується висуванням гіпотез та їх частковою перевіркою; 
4) пошук і здійснення розв’язання; 

5) перевірка розв’язання. 

Кожна складна задача створює проблемну ситуацію, на розв’язання 

якої спрямовано пізнавальні можливості студента. Задачі ефективно 

активізуватимуть діяльність студента лише в тому разі, якщо викладач чітко 

визначить функцію кожної задачі та її місце в системі задач, зв’язок задачі з 

теоретичним матеріалом, який заздалегідь має бути актуалізований. 

У вищій школі традиційні методи навчання існують і сьогодні. 

Говорячи про активізацію пізнавальної діяльності студентів, ними не можна 

ігнорувати тому, що ефективність любого з них залежить від того, як його 

використовує викладач у спільній діяльності з студентом. 
У вищій школі поширені різні організаційні форми навчання, які 

входять в обсяг навчальної роботи ЗВО: лекції, семінарські, практичні та 

лабораторні заняття, консультації, екскурсії, експедиції, навчальні 

конференції, самостійна і науково-дослідна робота, навчальна, виробнича та 

педагогічна практика, курсові, дипломні чи магістерські робота (проект), 

рецензування наукових робіт тощо. Вони виступають як організаційні форми 

навчання, оскільки є засобами здійснення спільної діяльності викладачів і 

студентів, спрямованої на досягнення цілей навчання, розвитку, виховання і 

професійного становлення студентської молоді. 

Провідною формою організації пізнавальної діяльності студентів, 

залучення їх до наукового мислення і до наукової школи викладача є лекція. 
ЛЕКЦІЯ – головна ланка дидактичного циклу навчання. Її мета 

полягає не лише у передачі системи знань і створенні основи для подальшого 

засвоєння студентами навчального матеріалу, а й у цілеспрямованому впливі 

на формування свідомості студента, залученні його до ідей і методів науки та 

майбутньої професійної діяльності. Водночас дотепер певні науковці 

висувають аргументи проти лекції: вона привчає до пасивного, некритичного 

сприйняття чужих думок. При цьому чим кращий лектор, тим більша 

вірогідність такого явища; відвідування лекцій привчає до школярства і 

відбиває потяг до самостійності; студенти неоднаково сприймають лекційний 

матеріал, деякі записують слова лектора механічно, не усвідомлюючи і не 

аналізуючи їх. Проте досвід роботи вищої школи доводить, що усунення 

лекцій з вищої школи призводить до різкого зниження наукового рівня 
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підготовки. У більшості предметів ВНЗ лекції охоплюють 70-80% усього 

курсу, у практичних дисциплінах – 20-40%. Тематика курсу лекцій 

визначається робочою навчальною програмою. Щоб лекція була цікавою, 

вона має враховувати певні умови: усвідомлення студентами особистісного 

смислу в набутті знань у певній науковій галузі; усвідомлення аудиторією 

новизни матеріалу, що подається, і водночас пов’язаного з тими знаннями, які 

вже нею опановані; спонукання та стимулювання мисленнєвої діяльності 

студентів-слухачів. Для цього доцільно впродовж лекції ставити кілька 

питань, що стимулюють міркування. 
Сучасна лекція виконує такі функції: 

1. Інформаційна – адаптована  для  студентів  наукова інформація, при 

цьому вона має особистісне забарвлення лектора. 

2. Орієнтована – орієнтує студентів у науковій літературі показом 

генезису теорій, ідей: коли, ким вивчалися, якими об’єктивними вимогами 

розвитку суспільства та виробництва спонукалися тощо, додається список 

рекомендованої літератури. 

3. Пояснювальна, роз’яснювальна – стосується основних наукових 

понять, які необхідно засвоїти студентам. Зміст лекції повинен містити стислі 

характеристики цих понять, їх роз’яснення, визначення, пояснення значення 

кожного слова, що входить до структури визначення. 
4. Переконуюча – здійснюється через доказові ствердження лектора. 

Слушність положень забезпечується реальними фактами (коли роблять 

теоретичні висновки на підставі узагальнення експериментальних фактів) та 

логікою подання матеріалу (міркування, у процесі яких одна думка 

обґрунтовується за допомогою інших). 

5. Підсумкова. 

Будь-яка лекція включає три основні етапи: 

І. Вступна частина – оголошення теми, плану (для запису студентами), 

формування мети та завдань лекції, стисла характеристика проблеми, показ 

стану питання, список літератури, та навчальних джерел з даної теми (6-7). 

ІІ. Викладення основного матеріалу – докази, факти, аналіз понять, 
висвітлення подій, демонстрація доказів, аудіо- та відео- матеріали, 

характеристика різних думок, зв’язок з практикою, галузі застосування 

набутих знань. 

ІІІ. Висновки – формулювання загального висновку, установка та 

завдання для самостійної та пошукової роботи, методичні поради, відповіді 

на запитання. 

Визначають вступні, оглядові та епізодичні лекції. Специфічні вимоги 

висувають до кожного з видів лекцій. 

Вступна лекція має ознайомити студентів з метою та призначенням 

курсу, його роллю та місцем у системі навчальних дисциплін, що вивчаються 

майбутніми спеціалістами, містити короткий огляд курсу. У такій лекції 

лектор висуває наукові проблеми, гіпотези, накреслює перспективу розвитку 
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науки та її зв’язок з практикою. Слід розкрити найважливіші етапи розвитку 

історії науки, повідомити про найвидатніших учених, чий внесок у науку був 

найбільш вагомим, показати специфіку науки та її зв’язок з іншими.  

Методичний підхід до вступної лекції полягає у розвитку в студентів 

інтересу до предмета, створенні у них цілісного уявлення про дисципліну. 

Доцільно розповісти про методику роботи над курсом. Охарактеризувати 

підручники та посібники, ознайомити зі списком рекомендованої літератури, 

розповісти про вимоги до іспиту чи заліку та інших видів занять, що будуть 

доповнювати курс. 
Оглядова лекція – основний метод вивчення кількох тем програми. 

Застосовується для викладу відомостей, що мають інформаційне значення. 

Така лекція – це систематизація знань на більш високому рівні. Психологія 

показує, що чітко поданий матеріал запам’ятовується краще, і його більш 

вдало застосовують при перенесенні на нові ситуації. В оглядовій лекції 

корисно виокремити та чітко розглянути дуже складні питання, що входять 

до екзаменаційних білетів.  

Цей вид лекцій, частіше інших, набуває проблемного характеру. 

Особливістю останніх є те, що вона складається з 2-3 питань про наукове 

відкриття, про причини виникнення тих чи інших проблем та труднощі їх 

розв’язання. Викладення цих проблемних питань закінчується здебільшого 
короткими висновками. Водночас необхідно згадати питання, що 

розглядалися на попередніх лекціях та пов’язані з новим матеріалом. 

Найважливіше завдання – організація ефективної роботи студентів на лекції, 

в основі якої активний процес слухання, розуміння, осмислення матеріалу і 

перетворення його у форму короткого запису, який допомагає швидко 

відтворити основний зміст.  

Викладач має орієнтуватися на те, щоб студенти записували головні 

положення лекції – це допоможе їм уважно слухати, краще запам’ятовувати 

та мати конспект чи опорні віхи, які полегшують подальшу самостійну 

роботу. В цьому допоможе акцентований виклад – виділення темпом, 

голосом, інтонацією, повторенням, використання пауз, записів на дошці, 
таблиць, формул, схем, підкреслення головних думок, ключових слів, 

висновків тощо. 

Підсумкова лекція – узагальнення матеріалу, що вивчався. 

Виокремлення основних питань курсу, зосередження уваги на практичному 

значенні у подальшому вивченні та майбутній професії. Спеціальним 

завданням даної лекції є стимулювання інтересу студентів до більш 

глибокого подальшого вивчення відповідної дисципліни, з’ясування шляхів і 

методів самостійної роботи з конкретного предмета. 

Поліпшення якості лекцій стає можливим за умов наявності постійного 

зворотного зв’язку, оцінки колег, студентів, самооцінки. 

Існують певні вимоги до студентського конспекту лекцій: матеріали 

мають бути розташовані у зручному для використання порядку; конспект не 
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повинен становити лише виписки з відомих і доступних книг; необхідно 

зафіксувати основне положення з теми; необхідно передбачити майбутнього 

становлення студентської молоді. 

 

 СЕМІНАРСЬКІ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ У ЗВО. Обов’язковим 

компонентом процесу навчання у вищій школі є практичні заняття, які 

призначені для поглибленого вивчення тієї чи іншої дисципліни. Термін 

“практичні заняття” включає такі види занять, як лабораторні роботи, 

семінарське заняття і практикуми. Практичні заняття продовжують роботу, 
розпочату на лекціях. 

Під семінарським заняттям розуміють форму навчального заняття, за 

якої викладач організовує дискусію із завчасно визначених тем, до яких 

студенти готують тези відповідей або індивідуально виконують реферати-

доповіді. Семінари-практикуми присвячені обговоренню різних варіантів 

розв’язання практичних ситуаційних задач і завдань. План семінару 

повідомляють студентам заздалегідь для усвідомлення розвитку теми, 

необхідні наукові та методичні джерела з теми, додаткову літературу. 

Головна мета семінарських занять – сприяння поглибленому засвоєнню 

студентами найбільш складних питань навчального курсу, спонукання до 

колективного творчого обговорення, оволодіння науковими методами аналізу 
явищ і проблем, активізування до самостійного вивчення наукової та 

методичної літератури, формування навичок самоосвіти. 

Семінарам притаманні чотири основні функції: 

1) поглиблення, конкретизація, систематизація знань, набутих на 

лекціях та під час самостійної роботи; 

2) розвиток навичок самостійної роботи; 

3) заохочення до наукових досліджень; 

4) контроль за якістю засвоєння матеріалу студентами. 

На семінарських заняттях можна обговорити записи студентів: 

звертається увага на важливі проблеми, які слід відобразити у конспекті 

лекції, прийняті скорочення, зовнішня сторона записів. Ознайомлення з 
основними вимогами до конспекту (див. раніше). 

Спецсемінари та спецкурси проводять на старших курсах – це 

спеціально організоване спілкування науковців початківців з певної 

проблеми. Успіх спецкурсу залежить від того, хто ним керує. Спецкурс 

набуває рис наукової школи, яка привчає студентів до колективного 

мислення, спільних зусиль для досягнення необхідної мети. 

Професійна підготовка студентів значною мірою реалізується на 

практичних та лабораторних заняттях. Лабораторні заняття – форма 

навчального заняття, за якої студент під керівництвом викладача особисто 

проводить експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих 

теоретичних положень цієї навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, 
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обчислювальною технікою, методикою експериментальних досліджень у 

певній галузі знань. 

Практичне заняття проводиться у навчальному закладі або на місцях 

практики студентів і має на меті навчити розв’язувати специфічні завдання за 

профілем спеціальності. Практичне заняття – це форма навчального заняття 

за якої викладач організує детальний розгляд студентами окремих 

теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички 

практичного застосування їх через індивідуальне виконання студентами 

відповідно сформульованих завдань. Робочий план практичного заняття – 
частина робочого плану курсу, що складається спільно викладачами 

лекційного курсу і практичних занять. Методика проведення таких занять 

визначається загальними дидактичними вимогами і залежить від досвіду 

викладача, його здатності творчо виконувати роботу. Хоча на практичних 

заняттях відпрацьовуються теми, що були прочитані на лекціях, досвідчені 

викладачі спеціально відводять кілька хвилин на початку заняття для 

перевірки підготовленості студентів до роботи на практичному занятті, стану 

виконання домашніх завдань, які пропонувались на попередніх заняттях. 

Активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів сприяє виконання 

вправ міжпредметного характеру і розв’язування задач професійної 

спрямованості.  

 

ЗАДАЧІ ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ. 

Такі вправи і задачі мають бути моделлю практичних завдань, що 

траплятимуться в майбутній професійній діяльності. Оцінювання роботи 

студентів може здійснюватися в ході заняття, що сприяє вчасному 

контролюванню й активізації діяльності. Практичне заняття важливо 

організувати так, щоб кожний студент на ньому напружено і самостійно 

працював, виявляв творчий підхід до виконання завдання. Водночас, 

враховуючи індивідуальні особливості та можливості студентів, викладач 

мусить допомагати тим, хто цього потребує. 

Педагогічний тренінг – “переведення” теорії в практичну діяльність – 
система вправ для набуття педагогічних умінь, навичок, розвитку 

педагогічних здібностей. Усі вправи умовно поділяють на чотири групи: І – 

вправи, що формують педагогічне мислення, логіку педагогічних доказів; ІІ – 

розвивають творчу уяву; ІІІ – спрямовані на формування вміння розподіляти 

увагу і зосереджувати її; ІV – вправи на розвиток педагогічної 

спостережливості. Вправи виконуються студентом після запропонованої 

ситуації. Після розбору практичної ситуації, аналізу шляхів її вирішення 

одному із студентів пропонується виконати дії вчителя за розглянутим 

зразком розв’язання. Всі студенти аналізують його дії, а потім виконують цю 

вправу. 

Навчальна ділова гра – форма відтворення предметного і соціального 

змісту майбутньої професійної діяльності спеціаліста, моделювання тих 
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систем, умов, зв’язків, що характерні для цієї діяльності як цілого. Ділова 

навчальна гра є актуальною й ефективною формою навчання в системі 

підготовки майбутнього викладача. Феномен гри привертав до себе увагу 

мислителів, філософів, соціологів, психологів і педагогів упродовж усієї 

історії людства. Ігрове імітаційне моделювання різних ситуацій виникло 

давно. Однак все ж таки моделювання найрізноманітніших проблем і 

конкретних ситуацій – ідея нашого часу, яка у 1956 р. від американців 

отримала назву “ділові ігри”. В Україні ділові ігри досить швидко 

поширюються, починаючи з 70-х років ХХ ст., головним чином у системі 
післядипломної підготовки фахівців. Окремі ділові ігри розробляються в 

галузі промисловості, будівництва, економіки. 

Гра – це творчість і водночас праця. У процесі гри виробляється 

звичка зосереджуватися, самостійно мислити, розвивається увага, прагнення 

до знань. Захопившись грою, студенти не помічають, що навчаються: 

пізнають, запам’ятовують нове, орієнтуються в незвичайних ситуаціях, 

розвивають уяву, фантазію. Навіть найпасивніші включаються в гру з 

великим бажанням, докладаючи всіх зусиль, щоб не підвести товаришів. Під 

час гри люди завжди уважні, зосереджені й дисципліновані. Тому 

застосування дидактичних ігор та ігрових моментів робить процес навчання 

цікавішим, створює бадьорий робочий настрій, полегшує подолання 
труднощів у засвоєнні навчального матеріалу. Різноманітні ігрові дії, за 

допомогою яких розв’язуються те чи інше розумове завдання, підтримують і 

підсилюють інтерес до навчального предмета. Гра – це могутній незамінний 

важіль розумового розвитку. 

В терміні “навчальна гра” відображено її педагогічну спрямованість, 

багатогранність застосування. Зливаючись із працею, навчанням, мистецтвом, 

спортом, гра забезпечує необхідні емоційні умови для всебічного 

гармонійного розвитку особистості. Гра стає інструментом виховання, що дає 

змогу якнайповніше враховувати вікові особливості, розвивати ініціативу й 

самодіяльність, створювати атмосферу свободи, творчого розкріпачення в 

колективі та умови для саморозвитку. 
Ігри – явище багатогранне, їх можна розглядати як особливу форму 

існування всіх без винятку сторін життєдіяльності колективу. Тому вони 

мають генетичний зв’язок з усіма видами діяльності людини, є специфічною 

формою і пізнання, і праці, і спілкування, і мистецтва, і спорту. Звідси й назви 

ігор: пізнавальні, інтелектуальні, будівельні, музичні, художні, рухливі, 

спортивні, комп’ютерні, гра-праця, гра-спілкування, ігри-драматизації. Цей 

засіб навчання й виховання так рідко використовуються мабуть тому, що 

вчителі і викладачі навчальних закладів розглядають ігри як дитячі забави, не 

варті уваги солідної освіченої людини. І ще одна причина полягає в тому, що 

навчальні ігри потребують певних зусиль, значного часу на її створення, 

підготовку й режисуру, методичної і педагогічної майстерності. Однак не 

можна ігнорувати той факт, що молоді спеціалісти, які під час навчання у 
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вищому навчальному закладі брали участь у навчальних іграх та під час 

проходження практики приймали активну участь у підготовці виховних 

заходів, краще підготовлені до творчої професійної діяльності. 

Навчально-педагогічна гра будь-якого виду являє собою практичну 

групову вправу з вироблення оптимальних рішень, застосування методів і 

прийомів у штучно створених умовах, що відтворюють реальну обстановку 

чи психолого-педагогічну ситуацію на заняттях та в міжособистісних 

стосунках. Учасники гри у процесі імітаційного моделювання занять. 

Розв’язання проблемних ситуацій одержують нове конкретне уявлення про 
сутність своєї майбутньої професії. У процесі гри в студента виникає мотив, 

суть якого в тому, щоб успішно виконати взяту на себе роль, а це передусім 

означає успішне відтворення діяльності, до якої ця роль його зобов’язує. 

Відповідно до мотиву формується й мета пізнання системи дій, необхідної 

для успішного виконання цієї ролі. Таким чином, система дій у грі є метою 

пізнання і, як будь-яка мета, стає безпосереднім змістом свідомості студента. 

Все, що може допомогти успішному виконанню ролі (знання, вміння, 

навички), має для студента особливе значення й усвідомлюється ним якісно 

інакше. Отже, головна мета гри – сприяти пізнанню й розвитку системи 

розумових дій, спрямованих на прийняття правильних рішень з метою 

розв’язання навчально-виховних завдань у ситуаціях повсякденної 
професійної діяльності. Під час навчальних ігор студенти набувають 

професійних, інтелектуальних, емоційних й вольових якостей, в яких 

формується фахова майстерність.  

У діловій грі відтворюються лише найтиповіші, узагальнені професійні 

ситуації впродовж невеликого проміжку часу. За допомогою знакових засобів 

(мова, графіка, таблиці, документи тощо) будується професійна ситуація, 

близька до реальної діяльності фахівця у певній галузі знань. У такій грі 

реалізується цілісна форма колективної навчальної діяльності на моделі умов 

і взаємодії з представниками інших рольових позицій. У навчальній діловій 

грі краще розв’язуються проблеми мотивації навчання, оскільки за таких 

умов знань і вмінь набувають не на запас, а для задоволення реальних потреб 
забезпечення ігрових дій. 

До розроблення і проведення ділових ігор висуваються такі вимоги: 

– ділова навчальна гра має стати засобом розвитку теоретичного і 

практичного мислення, актуалізації і закріплення наявних знань і вмінь; 

– мають бути розроблені правила гри і приписи, підпорядковані 

нормам професійних і соціальних відносин, що формують необхідні якості 

майбутнього спеціаліста; 

– слід передбачити проблемні ситуації, що залучатимуть партнерів до 

спільної діяльності в умовах діалогового спілкування, яке породжує 

колективістське мислення учасників під час аналізу умов, вироблення 

спільних рішень, досягнення проміжних і кінцевих цілей гри; 
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– ділова гра за психологічною сутністю і способом організації має біти 

двоплановою, оскільки мотивує прагнення учасників досягти двох видів цілей 

– ігрових і педагогічних при провідній ролі освітніх. 

Гра може бути включена у будь-який вид людської діяльності. Цю її 

особливість суспільство завжди використовувало як засіб навчання дітей і 

дорослих трудових процесів, військової справи, пізнання та ін. Учені 

зазначають, що гра може стати засобом самооновлення, самовдосконалення, 

подолання внутрішнього конфлікту, а також стимулювання піднесеного 

настрою, активної мобілізації людей.  
Гра є формою спілкування людей – поза контактами, взаємодією, 

взаєморозумінням між людьми жодної гри бути не може. Водночас 

спілкування слід розглядати і як головне енергетичне джерело гри, яке 

підсилює її емоційний бік. Будь-яка гра є засобом розвитку уваги, 

спостережливості, кмітливості. Збільшення розумового навантаження змушує 

замислитися над тим, як підтримати в студентів інтерес до матеріалу, що 

вивчається, їх активність протягом усього року. Важливу роль тут можуть 

відіграти дидактичні ігри з будь-якого предмета. Сучасна дидактика, 

звертаючись до ігрових форм навчання, справедливо вбачає в них можливості 

ефективної взаємодії викладача й студентів, педагога й учнів, продуктивної 

форми їх спілкування з властивими елементами змагання, безпосередності, 
неудаваної цікавості. 

Ділову гру можна проводити перед вивченням лекційного матеріалу, 

після нього або здійснювати організацію всього навчального процесу на 

основі наскрізної ділової гри. Попередня підготовка конспекту заняття з 

наступним проведенням його в студентській аудиторії хоч і не створює 

справжніх умов аудиторії, та все ж привчає майбутнього викладача до його 

ролі, формує комунікативні навички і вміння, вміння керувати аудиторією, 

привчає уважно ставитися до відповідей студентів, сприяє виробленню 

вміння ставити вчасні запитання до аудиторії і правильно реагувати на 

очікувані відповіді. 

Отже, магістри мають систематично застосовувати їх у навчальному 
процесі ЗВО, послідовно сприяючи формуванню культури майбутніх 

спеціалістів. 

Набуття інформаційних і розвиваючих знань, уміння організувати 

проблемну побудову лекційних курсів, створення проблемних ситуацій, 

застосування диспутів, ділових ігор, які забезпечують мозковий штурм, що 

сприяє активізації інтелектуально-пізнавальної діяльності та розвитку 

логічного мислення сприяють опануванню майстерності педагога вищої 

школи [2, 4-5].  

 

 САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ формує навички і вміння 

самостійного здобування знань, має важливе виховне значення, оскільки 

формує самостійність, як рису характеру. Для організації такої роботи 
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вирішальне значення має ретельний добір викладачами і кафедрою змісту та 

обсягу навчального матеріалу, який надається для самостійного опрацювання 

студентами. У базових навчальних планах на самостійну роботу студентів 

відводиться близько 50% усього обсягу навчальної роботи. Вагомим 

підґрунтям для самостійної роботи має стати лекція, на якій викладач 

порушує конкретні проблеми, пропонує завдання, рекомендує певну 

літературу чи комп’ютерні бази даних, визначає час для виконання роботи, 

повідомляє види й терміни контролю, наголошує на можливості отримати 

консультацію. 
Самостійна робота студентів у ЗВО включає такі види діяльності: 

 пошук та вивчення додаткової літератури; 

 конспектування, складання планів, тез; 

 кодування інформації (складання схем, таблиць, графіків); 

 написання рефератів, доповідей, оглядів, звітів; 

 виступ з повідомленнями на семінарських заняттях; 

 виконання вправ, розв’язання задач; 

 виконання письмових контрольних, лабораторних робіт; 

Для самостійної роботи студентів в позааудиторний час слід відводити 

3-4 години на день, враховуючи й неділю. Важливу роль в організації 
самостійної роботи студентів відіграє контроль за її виконанням і 

консультації викладачів. Одним із способів контролю за вивченням 

теоретичного матеріалу є колоквіуми. Їх проводять не частіше як 1-2 рази на 

семестр. Колоквіум (співбесіда) має на меті з’ясувати рівень розуміння 

студентами прослуханого на лекціях і опрацьованого самостійно 

теоретичного матеріалу, виявити проблеми, що виникли у них під час 

самостійної роботи. Самостійну роботу не слід зводити до простого 

виконання студентами домашніх завдань. Самостійна діяльність на старших 

курсах поступово має набувати характеру дослідницького пошуку. Цю роботу 

слід пов’язувати з науково-дослідною роботою студентів у гуртках і 

проблемних групах, а також із тематикою науково-дослідної роботи 

викладачів відповідних кафедр. Велике значення має забезпечення 
систематичності і постійності у самостійній роботі студентів, що досягається 

раціональним плануванням навчального процесу, уникненням його 

порушень. Однак, самостійна робота буде ефективною тільки в тому випадку, 

якщо розв’язання даної задачі містить всі компоненти діяльності людини: 

усвідомлення і формулювання проблем і завдань; визначення цілей і 

складання плану вирішення; аналіз, прогнозування та прийняття (вибір) 

рішення, його практичну реалізацію; контроль й оцінку процесу та 

результатів діяльності; постановку нових цілей і завдань, спрямованих на 

подальше вдосконалювання об’єктивного світу й самого себе [5, 93]. 
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ДОДАТКИ 

 

    Додаток А 

 

На допомогу  науковцю – досліднику 

 

    Додаток А.1 

Форми наукового викладу матеріалів дослідження 

  

Монографія — найбільш повне і вичерпне висвітлення результатів 

певного наукового дослідження, проведеного одним автором або авторською 

групою. Це підсумок всебічного багаторічного вивчення певної наукової 

проблеми,  завершеного одержанням фундаментальних наукових досягнень. 

Монографія використовується у наступних наукових пошуках іншими 

дослідниками.  

Мова монографії насичена спеціальною термінологією, 

характеризується аргументованістю викладу, наявністю довідкового апарату 

(списку використаної літератури, тематичного або іменного покажчика). 

Архітектоніка – самостійні структурні розділи: вступ, основна 
частина, висновки. Заголовки і підзаголовки мають динамічний характер 

викладу. В кінці розділу необхідні висновки або резюме. Є великий 

ґрунтовний висновок в кінці монографії, у якому узагальнюються основні 

положення, підсумовуються результати дослідження, вказуються проблеми і 

подальші перспективи  розробок. Обсяг — більше 6 друкованих аркушів 

(д. а.). 

Брошура — це матеріал, присвячений здебільшого розв’язанню 

сучасних  актуальних проблем. Орієнтована на широке коло дослідників і 

тих, хто цікавиться даною проблемою. Видається швидшими темпами, 

більшим тиражем. Обсяг – до 6 д. а. 

Довідник - це літературна робота виробничо-довідкового характеру з 
певних проблем, де визначаються найбільш важливі поняття, нормативи, 

моделі, форми, інструкції тощо. 

Підручник – це систематизований виклад певної навчальної 

дисципліни, у відповідності до чинної навчальної програми. Затверджується 

офіційною установою. 

Навчальний посібник — відповідає певним розділам навчальної 

дисципліни і може частково доповнювати підручник. Рекомендується для 

використання офіційними установами.  

Наукова стаття – це основний вид оперативної публікації про нові 

дослідження з конкретної тематики. Її мета – інформувати про проведену 

наукову роботу. Вона сприяє поширенню отриманих дослідником науково-

практичних результатів, визначенню нових актуальних проблем, що 
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потребують розв’язання.  Архітектоніка схожа до монографії. Обсяг статті – 6 

– 24 сторінки (0,25 — 1д. а.). 

Друкується у фахових журналах або наукових збірниках за 

відповідними рубриками. Головні вимоги до написання статей — 

лаконічність, конкретність і змістовність. 

Науковий звіт є підсумковим документом, в якому викладено 

фактично виконані дослідження. Він починається із анотації, включає мету 

дослідження, опис методичних особливостей, результати їх обговорення і 

висновки. У звіті приводиться список публікацій, перелік наукових доповідей 
з теми звіту. 

Методичні розробки – це праця інструктивно-виробничого характеру, 

в якій викладені рекомендації з питань проведення певних видів робіт, 

спрямованих на удосконалення організації, управління виробництвом, 

персоналом тощо. 

Тези — стислий виклад основних думок, публікація яких передбачає 

попереднє ознайомлення учасників конференцій, семінарів, симпозіумів та 

інших наукових форумів з результатами проведеного дослідження. Їх зміст у 

більш повному обсязі повідомляється автором-доповідачем в усній формі.  

Головні вимоги до написання тез — чіткість формування принципових 

позицій автора, котрі планується обґрунтовувати і відстоювати у публічному 
виступі із доповіддю чи повідомленням. Архітектоніка — послідовний 

виклад окремих тверджень без розгорнутих доведень (фактів, перебігу 

дослідження). Обсяг — до 3 сторінок (0,1 д.а.). Друк – невеликим тиражем у 

відповідних збірниках, присвячених темі конференції. 

Доповідь – письмовий виклад усного виступу, що відповідає тексту 

тез. Архітектоніка – вступ (актуальність визначених питань), основна частина 

(провідна ідея, її теоретичне і експериментальне доведення, авторська 

інтерпретація проблеми), кінцівка (висновки, рекомендації). Обсяг — 6-8 

сторінок (на 15-20 хвилин виступу). 

Повідомлення — коротка доповідь (на 5-7 хвилин виступу). 

Художньо-критичні роботи.  
Публікації такого виду — важливі і специфічні джерела інформації для 

діяльності педагога мистецького профілю. Вони  охоплюють ряд жанрів: 

хронікальний огляд, інформація — висвітлення значних подій 

мистецького життя за певний проміжок часу. Стиль викладу – 

інформаційний, матеріал подається детально, систематизовано, але без 

аналізу згаданих явищ; 

рецензія – найбільш поширена форма науково-художньої критики, 

вирішує просвітницькі, виховні завдання розвитку мистецької культури. 

Завдяки аксіологічному чиннику рецензія сприяє формуванню естетичних 

смаків; виконує комунікативну функцію взаємозв’язку митця та публіки, що 

сприймає художні твори. Стиль викладу – просвітницько-популярний, 

присутні елементи аналітико-оцінного викладу; 
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Додаток А.2 

Вимоги до магістерської роботи 

 

В ієрархії студентських наукових робіт ця робота є найскладнішою та 

найвідповідальнішою. Оскільки в маґістратуру зможе потрапити після 

відповідних випробувань тільки незначне число з тих, хто починав навчання, 

то, відповідно,  й вимоги до наукових праць, які завершуватимуть навчання в 
маґістратурі, будуть найсерйознішими.  

 Повною мірою це стосується як традиційних наукових робіт, так і 

творчих захистів. Якщо студенти-магістранти мають на меті обрати роботу 

другого типу, то вони повинні усвідомлювати, що основою таких праць 

можуть стати лише творчі напрацювання найвищого ґатунку.  

Окрім того, студентам слід орієнтуватися на те, щоб у їхніх 

журналістських  доробках домінував аналітичний спосіб викладу (тобто, 

журналістські матеріали, створені на основі застосування аналітичних, 

оглядових та художньо-публіцистичних методів пізнання дійсності). Власне 

журналістська аналітика повинна стати основою чи відправною точкою для 

поглиблених чи розширених наукових пошуків, без яких неможливо уявити 
повноцінну та досконалу маґістерську працю (навіть у формі творчого 

захисту).   

Теоретико-аналітична частина магістерських робіт у формі творчого 

захисту повинна становити не менше половини загального обсягу праці, 

тобто обіймати щонайменше 40 друкованих сторінок (повний обсяг 

наукового дослідження повинен мати не менше 80 сторінок). 

Коли ж говорити про специфіку власне наукових робіт традиційного 

типу, то треба відзначити, що вони мали б стати повноцінним і якісним 

науковим продуктом, створеним на основі попереднього досвіду написання 

студентських наукових робіт та доведеним до належного рівня за час 

інтенсивної праці в маґістратурі.  
Обсяг таких робіт повинен бути не меншим 80 друкованих сторінок, а 

його внутрішнє наповнення мають визначати ті обов’язкові елементи 

грамотно побудованого дослідження, які детально описані нижче.  

Студенти також повинні пам’ятати, що магістерська робота вимагає 

обов’язкового включення у свою структуру ще одного елемента, якого могло 

не бути  у роботах, написаних на ІІІ і IV курсах, - реферату-анотації обсягом 

2-3 сторінки, написаної англійською чи німецькою мовами.  

Знаючи та чітко усвідомлюючи зазначені вище відмінності 

студентських наукових робіт на різних курсах навчання, значно полегшує  

орієнтування та практичне застосування тих спільних рис, які визначають 

будь-яке наукове дослідження (його у жодному випадку не можна плутати із 
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журналістським дослідженням чи розслідуванням) та кваліфікований 

науковий виклад.   

Магістерська робота – індивідуальне завдання науково-дослідного, 

проектно-конструкторського характеру, яке виконує магістрант на 

завершальному етапі фахової підготовки і яке є однією з форм виявлення 

теоретичних і практичних знань, вміння застосовувати їх при розв’язанні 

конкретних наукових, технічних, економічних, соціальних і виробничих 

завдань та містить елементи наукової новизни в даній галузі знань або 

напрямку практичної діяльності. 
Магістерська робота – це завершене самостійне дослідження, у якому 

висунуті для публічного захисту наукові положення виступають свідченням 

достатнього науково-теоретичного і науково-практичного рівня, уміння 

творчо використовувати сучасні методи досліджень.  

Мета написання магістерської роботи – продукування та застосування 

нових знань для вирішення проблемних педагогічних і науково-дослідних 

завдань у галузі середньої та вищої освіти.   

Наукові керівники магістерських робіт призначаються з числа 

професорів і доцентів. У випадках, коли робота має прикладний характер, до 

керівництва її виконанням можуть залучатися висококваліфіковані фахівці 

відповідної галузі. 
Студентам надається право запропонувати свою тему магістерської 

роботи з обгрунтуванням доцільності її розробки. У таких випадках перевага 

надається темам, які продовжують тематику виконаної курсової роботи, або 

які безпосередньо пов'язані з місцем майбутньої професійної діяльності 

випускника. 

Алгоритм написання роботи: 

1. Вибір теми,  висвітлення її актуальності. 

2. Складання списку літератури, її тематичний та критичний аналіз. 

3. Визначення теоретичного підходу до розв’язання проблеми, мети, 

завдань і методики дослідження. 

4. Проведення педагогічного експерименту, збір фактичного 
матеріалу. 

5. Обробка отриманих результатів, їх якісний та кількісний аналіз. 

6. Обґрунтування розроблених методичних рекомендацій та 

формулювання висновків проведеного дослідження. 

7. Оформлення магістерської роботи за існуючими вимогами та її 

захист. 

Методика дослідження — це система дослідницьких процедур, яка 

вимагає: 

 чітко сформулювати мету дослідження; 

 розробити експериментальний матеріал (опитувальні листки, 

навчальні тексти, творчі завдання тощо ); 
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 окреслити етапи проведення експериментальної роботи, їх 

завдання і зміст; 

 –вибрати способи якісного та кількісного аналізу фактичного 

матеріалу; 

 визначити експериментальну та контрольну групи; 

 забезпечити педагогічні умови проведення експерименту. 

 

Додаток А. 3 

Категоріальний апарат дослідження 

  

1. Тема – один із найважливіших етапів наукового дослідження. 

Вибір теми студентом і допомога керівника. Тема повинна відображати 

конкретну педагогічну проблему. 

2. Проблема – це важливе питання, що має значення для розвитку 

теорії та практики педагогіки. Сутність проблеми — це відображення 

суперечностей процесу наукового пізнання, вона полягає у протиріччі між 

фактами наукового пізнання та їх теоретичними смислами. Наукова проблема 

відрізняється від проблем, що виникають у практичній діяльності тим, що 

вона вирішується лише шляхом проведення наукового дослідження на основі 

розробки нових теоретичних чи емпіричних засобів. 
3. Об’єкт – це сукупність споріднених елементів серед яких 

виділяють один як предмет дослідження. Об’єкт наукового пізнання виступає 

загальною сферою пошуку, а предмет – як те конкретне, що виявляється в 

результаті пошуку. Необхідно вивчати власний педагогічний процес як об’єкт 

дослідження і учня як суб’єкта діяльності у ньому.  

 Об’єкт – це певне інтелектуальне поле, середовище, явище, 

макрофеномен, сфера чи сегмент буття, які «породжують проблемну 

ситуацію» (Бюлетень ВАК України, 2000 р., ч. 2, с. 30)  і які науковець 

свідомо виокремлює із навколишнього світу,  беручи до детальнішого аналізу 

у рамках свого наукового дослідження.  

4. Предмет дослідження є елементом дослідження, який включає 
сукупність     властивостей об'єкта,   опосередкованих  людиною (суб'єктом) у 

процесі дослідження з певною метою в конкретних умовах. Предметом 

можна вважати якийсь локальніший та конкретніший феномен (тенденцію, 

спрямування, залежність тощо), який дослідник визначає у межах 

визначеного об’єкту і ґрунтовно вивчає.  Тобто, предмет є явищем понятійно 

вужчим, коли його зіставити із об’єктом дослідження. Ці дві категорії 

наукового аналізу співзвучні між собою як загальне та часткове, оскільки 

саме у межах об’єкту виділяється якась частина, що, власне, і є предметом 

дослідження.  

 У теорії пізнання та методології досліджень були намагання об’єднати 

ці два поняття, беручи до уваги відносність розмежування між ними. Однак 
практика багатолітнього використання двох понять переконливо довела 
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продуктивність їхнього одночасного застосування, оскільки це сприяє 

більшій структуризації явища, на яке спрямована дослідницька увага. 

 Так, до теми «Формування основ моральної свідомості молодших 

школярів засобами дитячої літератури» об’єктом дослідження є процес 

формування основ моральної свідомості молодших школярів, а предметом - 

педагогічні умови формування моральної свідомості молодших школярів 

засобами дитячої літератури. Якщо темою дослідження обрано «Формування 

творчої активності учнів   молодших  класів  у  процесі виконання завдань 

художньо-естетичної спрямованості», то об’єктом дослідження є формування 
творчої активності учнів у процесі навчання, а предметом – організація 

навчальної діяльності щодо виконання завдань художньо-естетичної 

спрямованості як спосіб формування творчої активності учнів молодших 

класів. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально 

перевірити доцільність використання  завдань художньо-естетичної 

спрямованості для формування творчої активності учнів молодших класів 

5. Мета – це дотримання цієї вимоги дозволяє обґрунтовано 

сформулювати мету дослідження, яка полягає у підвищенні ефективності 

процесів навчання, виховання і розвитку особистості, а в широкому розумінні 

– педагогічного процесу в цілому. 

6. Загальна мета конкретизується у завданнях дослідження, 
сукупність яких дає уявлення про те, що слід зробити для її досягнення. 

Завдання: 

  розкривають суть теми дослідження; 

  знаходять своє висвітлення у висновках , які фіксують і узагальнюють результати їх виконання; 

  послідовність визначених завдань має бути такою, щоб кожне логічне випливало з 

попереднього(спершу загально-теоретичне завдання) кожне з них деталізується в процесі дослідження. 

Літературне оформлення дослідницьких матеріалів– етап оформлення результатів дослідження – це 

процес його удосконалення, котрий передбачає: 

 уточнення логіки викладу матеріалів дослідження; 

 коректування понятійного апарату і термінології; 

 обґрунтування висновків і рекомендацій; 

 необхідність дотримання існуючих вимог щодо оформлення результатів наукової праці, правил використання 

науково-інформаційних джерел, складання бібліографічного списку. 

Стилі викладу наукового матеріалу: 

 науковий; 

 науково-популярний; 

 навчально-педагогічний. 

Процедура захисту наукової роботи: 

 підготовка супровідних документів; 

 попередній захист перед кафедрою, на якій виконувалась робота; 

 основний захист перед членами ДЕК; 

 виступ на захисті з основними положеннями дослідження повинен опиратись на підготовлений письмовий вар іант 

тексту. Логіка виступу: актуальність проблеми, категоріальний апарат дослідження, методика дослідницької роботи, короткий аналіз 

результатів, висновки, характеристика новизни та практичного значення проведеного дослідження; 

 підготовка до відповідей на запитання членів ДЕК. 
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Додаток А. 4 

 

   Правила роботи з науковою літературою 

 

Послідовність пошуку літератури із теми дослідження:  

  визначення інформаційних джерел;  

 з’ясування кола авторів, які вивчали питання пов’язані з 
обраною проблемою. 

Джерела бібліографічної інформації: 

 первинні (статті, дисертації, монографії тощо); 

 вторинні (реферативні журнали, сигнальна інформація тощо); 

 третинні (огляди, компілятивні роботи, довідкова література 

тощо).  

Зворотньо-хронологічний порядок ознайомлення із літературою, який 

дозволяє уникнути повторного огляду інформації.  

Етапи опрацювання літератури: 

І– складання попереднього бібліографічного списку джерел; 

ІІ – підбір публікацій; 
ІІІ – опрацювання публікацій. 

Правильно складений бібліографічний список є свідченням загальної і 

наукової ерудиції автора, обізнаності із фундаментальними працями, є 

пізнавальним  для фахівців як інформаційне тематичне джерело. 

Опрацювання наукової літератури передбачає аналітичну роботу 

дослідника з наступною систематизацією за певними напрямами, що 

характеризують якісні зрушення у розвитку досліджуваної проблеми. 

Типи аналізу наукової літератури: 

 тематичний аналіз, який передбачає систематизацію всієї 

інформації за різними аспектами досліджуваної теми; 

 критичний аналіз, який дозволяє визначити недостатньо 

досліджені ракурси проблеми, окреслити на цій основі завдання 
власного наукового пошуку. 

Критичний аналіз передбачає розкриття: основної ідеї автора, його 

позиції; відмінності позицій автора від інших дослідників; сутності наукової 

полеміки; суперечливих положень авторської позиції; питань, що залишились 

невисвітленими; перспективних напрямів подальших досліджень. 

Форми накопичення інформаційних матеріалів: 

 першого рівня: записи на бібліографічних карточках, витяги 

(скорочений або повний виклад змісту окремих фрагментів 

наукового джерела), цитування (дослівний запис авторського тексту), 

ксерокопії, алфавітний каталог із проблеми дослідження, папки із 

галузевої інформації (аркуші із відомостями про певні публікації); 
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 другого рівня (результати аналітико-синтезуючої обробки 

інформації наукового джерела): анотації (коротка характеристика з 

точки зору змісту, напрямку публікації), тези (стислий виклад 

основних положень публікації), конспекти (детальний виклад змісту 

інформації ), графи-схеми; 

 третього рівня (результати узагальнюючої обробки 

інформації): написання термінологічного словника основних понять 

із теми дослідження, змістовного огляду за її певним напрямком [14; 
15] 
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