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Тривалість курсу
Обсяг курсу
Очікувані
результати
навчання

4 тижні
180 год.
Після завершення цього курсу студент буде:
знати: структуру і зміст галузевих стандартів вищої освіти України,
навчальних планів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та
архівна справа», інших нормативних документів навчального
процесу у вищій школі; основні нормативи діяльності закладів вищої
освіти у підготовці фахівців відповідного галузевого профілю;
особливості організаторської, координаційної та управлінської
діяльності у закладі вищої освіти відповідного галузевого профілю;
загальну методику проведення різних видів аудиторних навчальних
занять, засади організації позааудиторної самостійної навчальної
діяльності студентів; нормативи поточного та підсумкового
контролю знань студентів засади та принципи структурування
навчального матеріалу у межах різних навчальних занять у вищій

Ключові слова
Формат курсу
План проходження
практики

Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

школі; систему підготовки навчально-методичних і дидактичних
матеріалів із фахових дисциплін; специфіку застосування новітніх
освітніх технологій у вищій школі; критерії оцінювання знань, умінь
студентів; професійні вимоги до викладача вищої школи;
вміти: планувати, готувати, організовувати та проводити різні види
аудиторних навчальних занять; застосовувати різні методи, прийоми
організації навчально-пізнавальної діяльності студентів (бесіди,
діалогу, дискусії, мозкової атаки, сюжетно-рольової гри, роботи в
групах тощо); структурувати навчальний матеріал та планувати
оптимальну форму, зміст, процес організації лекції, практичного
заняття; укладати тексти лекцій за планом; добирати оптимальні
форми та методи педагогічної діяльності; здійснювати поточний і
підсумковий контроль знань студентів; забезпечувати виконання
функцій викладача вищого навчального закладу; аналізувати
найсучасніший педагогічний досвід і впроваджувати у власну
діяльність
новітні
освітні
технології
через
самоосвіту,
самоорганізацію.
Практика, методика, викладання, дидактика, лекція, практичне
заняття, навчальний план, освітня програма, галузевий стандарт
освіти, поточний контроль, критерії оцінювання.
змішаний
Організаційний (перший) етап:
 інструктаж з техніки безпеки;
 інструктаж з викладачами кафедр бібліотекознавства,
педагогіки і психології;
 ознайомлення з базою практики, аналіз науково-методичної
бази викладацької діяльності кафедри бібліотекознавства і
бібліографії;
 ознайомлення з програмою, планом практики;
 планування індивідуального викладацького графіка магістра.
 Основний (другий) етап: участь у викладацькій діяльності
кафедри бібліотекознавства і бібліографії:
 відвідування занять викладачів кафедри бібліотекознавства і
бібліогрфвї;
 підготовка планів-конспектів навчальних занять, організація їх
методичного забезпечення;
 проведення лекційного та семінарського занять, відповідно до
графіка, самоаналіз роботи магістра.
 відвідування занять інших студентів групи з метою формування
їх психолого-педагогічної характеристики;
 виконання індивідуального завдання.
Завершальний (третій) етап:
 остаточне оформлення матеріалів проходження практики та
підготовка звіту;
 захист практики.
Детальніше у формі СХЕМИ КУРСУ
диференційований залік
захист практики
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань із
профільних дисциплін освітньої програми першого (бакалаврського)
рівня освіти, а також дисципліни «Методика викладання фахових
дисциплін у вищій школі» другого (магістерського) рівня освіти.

Необхідне
обладнання
Критерії
оцінювання (окремо
для кожного виду
навчальної
діяльності)

Вивчення курсу потребує використання загально вживаних програм і
операційних систем, доступу до мережі Інтернет.
За час проведення педагогічної практики та в результаті захисту
результатів педагогічної (асистентської) практики студент може
отримати максимальну кількість балів – 100 балів:
 залікова лекція – 15 б.
 залікове практичне заняття – 15 б.
 конспект залікової лекції – 15 б.
 конспект практичного заняття – 15 б.
 педагогічна характеристика відвідуваного заняття – 10 б.
 захист практики – 30 б.

Опитування

Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

