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Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 6 

Галузь знань 

03 Гуманітарні науки 
(шифр і назва) 

 

 

 
Напрям підготовки  

035 Філологія 
(шифр і назва) 

Модулів – 2 Спеціальність (професійне 

спрямування): 

035.069 Східні мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - японська 

035.065 Східні мови та 

літератури    (переклад 

включно), перша - китайська 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 2-й 2-й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання   

 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин -

180  

3-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

авдиторних –  

самостійної роботи 

студента – 45 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

магістр 

 

8 год.  год. 

Практичні, семінарські 

8 год.  

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

180  

Індивідуальні завдання:  

  

Вид контролю:  

Диф. залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин авдиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи 

становить: 

для денної форми навчання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Мета та завдання практики 

 

Метою педагогічної (асистентської)  практики є застосування набутих у процесі навчання 

за фахом «Східні мови та літератури (переклад включно), перша мова – японська, китайська»  
 філологічних знань, вмінь, навичок; знань  психолого-педагогічних особливостей навчально-

виховного процесу у вищій школі у проведенні залікових лекційних та практичних занять для студентів 

освітнього рівня «бакалавр». 

 

Досягнення мети практики передбачає виконання наступних завдань: 

1. Ознайомитися з програмою практики; 

2. Ознайомитися з вимогами до оформлення необхідної документації; 

3. Відвідати попередньо заняття у групі, в якій проводитимуться залікові заняття, 

познайомитися зі студентами та програмою курсу; 

4. Оформити відповідно до вимог конспекти лекційного та практичного занять; 

5. Відвідати залікові заняття  колеги-магістранта (лекційне і практичне) та написати 

рецензію на ці заняття 

6. Провести спочатку пробні, а потім залікові заняття (лекційне й практичне) у 

визначеній групі студентів освітнього рівня «бакалавр» за попередньо узгодженою 

темою; 

7. Виконати індивідуальне завдання 

  

В процесі проходження практики викладач-практикант повинен продемонструвати: 

 
1. Фундаментальні фахові знання, широку філологічну ерудицію 

2. Вміння визначити відповідні до певної теми педагогічні цілі, методи і прийоми подачі 

матеріалу 

3. Вміння чітко, логічно, послідовно, застосовуючи різноманітні методи і прийоми, викладати 

новий матеріал, а також перевіряти його засвоєння 

4. Здатність до аналізу мовних (літературних) фактів 

5. Прикладні навички  застосування сучасних освітніх технологій 

6. Організаційні здібності підтримувати дисципліну й залучати усіх присутніх до активної 

роботи під час заняття 

7. Вміння налагоджувати контакт з авдиторією, створювати доброзичливу, спокійну 

атмосферу   

8. Креативність у формах подачі матеріалу та в заохоченні студентів до активної форми 

навчання 

9. Здатність вільно використовувати мову, що вивчається; вільно оперувати спеціальною 

термінологією 

10. Вміння об’єктивно оцінювати знання студентів та їх активність 

11. Знання нормативних вимог до оформлення результатів практики та їх захисту 

 
3.Програма навчальної дисципліни 

 

Організація практики 

На початку практики студенти отримують інструктаж про тривалість, зміст і завдання 

практики, інформацію про обов’язки викладача-практиканта, про викладачів, методистів та 

керівника практики.  

 

 



Обов’язки керівника практики: 
- Скласти робочий план практики 

- Узгодити  теми лекційних і практичних занять 

- Перевірити правильність конспектів залікових занять 

- Відвідати й оцінити пробні та залікові заняття, які проводять викладачі-практиканти 

- Організувати і провести захист практики 

Обов’язки викладача-практиканта: 
- Ознайомитися з вимогами до оформлення необхідної документації 

- Відвідати заняття в групі студентів, в якій будуть проведені пробні й залікові заняття, 

познайомитися з групою та визначити з викладачем теми залікових занять 

- Домовитися з колегою-практикантом про взаємні відвідування залікових занять для 

подальшого їх рецензування  

- Заповнити графік проведення залікових занять і передати на кафедри педагогіки та 

сходознавства 

- Підготувати і провести спочатку пробні, а потім залікові заняття за визначеним графіком 

- Відвідати, оцінити і написати рецензію на заняття, проведене колегою-практикантом 

- Виконати передбачене програмою індивідуальне завдання  

- Оформити відповідно до вимог результати практики 

- Взяти участь у захисті практики 

Програма практики 

 

           Упродовж  практики викладач-практикант повинен прослухати інструктаж, 

ознайомитися з програмою і завданнями практики, ознайомитися із зразками документів, які 

потрібно підготувати. Узгодивши з викладачем відповідного предмету теми занять і час їх 

проведення, заповнити графік проведення залікових занять та довести цю інформацію до 

відома відповідального за практику представника кафедри педагогіки та керівника практики. 

Перед проведенням пробних і залікових занять викладач-практикант відвідує заняття в групі 

для ознайомлення зі студентами та з метою кращого розуміння завдань і цілей своїх залікових 

занять, оскільки пояснення нової лекційної теми передбачає також  актуалізацію вивченого і 

засвоєного матеріалу. В підготовці до проведення залікових занять використовує інноваційні 

технології, підбирає аудіо та відео матеріали, планує різні форми навчальної діяльності 

студентів.  Відвідує й рецензує заняття колеги практиканта. На кафедрі психології узгоджує 

тему індивідуального завдання і виконує його. Вчасно оформлює і здає на перевірку відповідні 

матеріали.       

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

 денна форма 

 Усього с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Інструктаж 2  

Тема 2. Відвідування магістрантами попередніх занять у вибраних 

групах 
2  

Тема 3. Проведення пробних занять 4 40 

Разом за змістовим модулем 1 8 40 

Змістовий модуль 2 

 1. Проведення лекційного заняття з японської  мови (літератури) 2 20 

 2. Проведення практичного заняття з японської  мови (літератури) 2 20 



4.Відвідування й оцінювання лекційного заняття колеги-

практиканта 
2  

5. Відвідування й оцінювання практичного заняття колеги-

практиканта 
2  

Разом за змістовим модулем 2 8 40 

Разом за модулем 1 16 80 

Модуль 2 

1.Виконання індивідуального завдання  50 

2.Оформлення результатів практики  30 

3.Захист практики 4  

Разом за модулем 2 4 80 

Разом 20 160 

 
8. Методи контролю 

 

               Керівник практики відвідує й оцінює залікові заняття викладачів-практикантів, перевіряє 

змістову компоненту конспектів, виставляє підсумкову оцінку на захисті. Відповідальний за практику 

представник кафедри педагогіки оцінює план-конспект лекції і практичного заняття та рецензію 

відвіданого навчального заняття. Представник кафедри психології узгоджує тему індивідуального 

завдання та оцінює його виконання. 

 

9. Методичне забезпечення 

 

                    Методичне забезпечення студентам забезпечує база практики – кафедри 

сходознавства, педагогіки та психології 

 

10. Рекомендована література 

 
1. Асадчих О.В. Навчання японської мови у вищій школі: інтегративна 

система формування і розвитку академічної грамотності: монографія. Київ: 

Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. 356 с. 

2. Асадчих О.В. Основи методики навчання японської мови у вищій школі: 

навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів (за спец. «Викладач японської мови та 

літератури») / відп. ред. І.П. Бондаренко. Київ: Видавничий дім «КИТ», 2010. 328 с. 

3. Асадчих О.В. Адаптація існуючих інтенсивних методів навчання 

іноземних мов до викладання японської мови у вищій школі. «Людина і сучасне 

суспільство: проблеми педагогіки та психології»: зб. тез наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 11-12 жовтня 2013 року). Львів: ГО 

«Львівська педагогічна спільнота», 2013. С. 97-101. 

4. Гуржій А. М. ІT-готовність вчителів іноземних мов: методологія, теорія, технології : 
навчальний посібник / А. М. Гуржій, Л. А. Карташова, В. В. Лапінський. - К.: Інститут 
обдарованої дитини, 2013. – 230 с. 
5. Ващенко Г. Загальні методи навчання. Підручник для педагогів. – К.1997 – 441с. 

6. Коваль Т. І. Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній 
діяльності: навч.-метод. посібник / Т. І. Коваль, С. О. Сисоєва, Л. П. Сущенко. – К. : Вид. центр 
КНЛУ, 2009. – 380 с. 
7.  Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник. – К.1978, 247с 

 

Допоміжна 

1.Болонський процес: Документи. – К.2004, 169с. 

2.Бондаренко Ю.І. Вивчення української літератури на філософсько-історичних засадах. 

– Ніжин, 2007 – 139с. 



3.Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. Навч.пос. – К., 2004, - 352 с. 

4.Зотова В.Г. Модульно-рейтингова система як фактор творчого підходу до навчання 

студентів. /Сучасні тенденції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників. 

К.,2001, С.144-152. 

5.Клименко О.В. Новікова Н.В. Проблеми естетичного виховання на уроках 

літератури./Сучасні тенденції у літературознавчій підготовці вчителів-словесників. 

К.,2001, С.160-164. 

 

12. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Підсумковий контроль – диференційований залік, за який максимальна оцінка становить 100 

балів 

 

Завдання Оцінює кафедра Максимальна кількість 

балів 

Залікові заняття Сходознавства 30 

Індивідуальне завдання Педагогіки 15 

План-конспект лекції Педагогіки 20 

План-конспект практичного 

завдання 

Педагогіки 15 

Рецензія відвіданого заняття Педагогіки 10 

Оцінка професійної 

компетентності 

Психології 10 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
81-89 В 

добре  
71-80 С 

61-69 D 
задовільно  

51-59 Е  

20-50 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-19 F 

незадовільно з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

 

 


