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1. ВСТУПНІ ЗАУВАГИ 

 

Сучасні реалії підготовки філологів та специфіка ринку праці істотно 

підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, а також змінюють зміст і 

структуру завдань, які магістрант повинен уміти розв’язувати самостійно. 

Відповідно до основних положень Закону України «Про вищу освіту» 

гуманізувати діяльність майбутнього спеціаліста – означає закцентувати на 

формуванні не лише професійних здібностей, а й духовного світу майбутнього 

фахівця, його морально-етичних якостей, таких, як гуманність, 

відповідальність, толерантність тощо. У цьому аспекті важливу роль 

відіграють навчальна, виробнича педагогічна та асистентська практики, що 

спрямовані на: 1) оволодіння магістрантами різноманітними видами 

професійної діяльності; 2) самопізнання в різних професійних ролях – 

викладача-стажера, науковця, наставника академгрупи; 3) самовдосконалення 

в професійній майстерності, інформаційно-мережевому просторі.  

В основу змісту і структури програми асистентської та виробничої 

педагогічної практики (3-ій семестр навчання магістрантів) покладено такі 

принципи: 

– єдності та взаємозв’язку теорії і практики (практичне застосування 

теоретичних знань у реальних умовах викладання української мови та 

літератури, зокрема офлайн і онлайн); 

– дослідницького підходу до діяльності (можливість досліджувати 

актуальні проблеми не лише мовознавства, а й соціально-педагогічні та 

психологічні, здійснювати педагогічні експерименти для поглиблення 

результатів дипломного проєкту); 

– диференційного підходу (вибір об’єкта практики відповідно до 

інтересів, нахилів і здібностей студентів, що сприяє професійному 

становленню майбутніх фахівців); 

– реалізації творчого потенціалу (можливість самостійно 

використовувати отримані під час практики результати, брати участь у 

круглих столах, семінарах, онлайн-дайджестів, відеоконференцій). 

Проходження асистентської практики студентами філологічного 

факультету – обов’язковий компонент освітньої програми для здобуття 

кваліфікаційного рівня магістра зі спец. «Середня освіта (українська мова та 

література)» і «Філологія (українська мова та література)» та має на меті набуття 

студентом професійних навичок і вмінь на посаді викладача, уможливлює 

застосування отриманих сучасних лінгвістичних знань й новітніх методичних 

напрацювань. 

Методично-організаційне забезпечення асистентської практики студентів 

філологічного факультету Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича ґрунтується на таких законодавчих та нормативних актах: 

– Закону України «Про освіту» № 2145 – VІІІ від 05.09.2017 р., 

– Закон України «Про вищу освіту» від № 1556-VII від 01.07.2014 року (зі 

змінами); 

– Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993 р. № 93 (зі змінами), 



– Наказ Міністерства освіти України від 02.06.1993 р. № 161 «Про 

затвердження положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах»; 

– Лист Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. 1/9-93 «Про 

практичну підготовку студентів»; 

– Рекомендації про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України, розроблених Державною науковою установою «Інститут 

інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році. 

– Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; 

– Освітні програми підготовки бакалаврів, магістрів і доктора філософії 

за денною та заочною формами навчання. 

Педагогічний компонент проходження асистентської практики полягає 

у формуванні особистості майбутнього викладача вищої школи або закладу 

фахової передвищої освіти, застосуванні теоретичних знань у практичній 

діяльності, засвоєння педагогічних умінь, набуття, вивчення та аналіз 

педагогічного досвіду. 
 


