
Загальна інформація 

 
1. Освітньо-професійна програма «Середня освіта (українська мова та література)» 

2. Спеціальність 014 – «Середня освіта». 

3. Галузь знань – 01 Освіта / Педагогіка  

4. Рівень вищої освіти – другий магістерський 

5. Факультет – філологічний  

6. Кафедра сучасної української мови; контактий телефон кафедри (0372) 58-48-32 

7. Магістрантка – ШЕВЧУК Оксана Іванівна 

8. Контакти магістрантки: +38(097)684 41 33, oks98@i.ua 

9. Академгрупа для виховної роботи – 301 (наставник СТРУК Іванна Михайлівна)  

10. Керівник практики від кафедри – КУЛЬБАБСЬКА Олена Валентинівна 

11. Термін проходження асистентської практики: 

 – 01.09.2020–28.09.2020 (4 тижні; денна форма навчання)  

АБО 

– 14.09.2020 – 09.10.2020 (4 тижні; заочна форма навчання). 

 

Індивідуальний план 

асистентської практики магістрантки 
 

1. Ознайомлення зі штатним розписом кафедри, її документацією та навчально-

методичною базою 

 

№ Зміст роботи Термін виконання  Позначка про 

виконання 

1.1 ОЗНАЙОМИТИСЯ: 

- із порядком планування навчальної, 

організаційно-методичної та 

науково-дослідної роботи викладачів 

кафедри. 

 

1.09–2.09.2020 

 

1.2 - із розкладом занять на 

філологічному факультеті в І-ому 

семестрі 2020–2021 н. р. 

2.09–14.09.2020  

1.3 - зі специфікою методичної роботи 

кафедри, матеріалами науково-

методичного семінару. 

3.09.2020  

1.4 - із типовими та робочими 

програмами навчальних дисциплін, 

що їх забезпечує кафедра сучасної 

української мови. 

4.09–7.09.2020  

1.5 -із навчально-методичними 

комплексами та силабусами 

навчальних курсів. 

7.09.2020.2020  

1.6 -із порядком обліку навчальної та 

науково-дослідної роботи викладачів 

кафедри. 

7.09.2020  

1.7 - зі структурою та правилами ведення 

журналу консультацій викладачів. 

8.09.2020  



1.8 -зі структурою та правилами ведення 

журналу контрольного відвідування / 

взаємовідвідувань занять. 

9.09.2020  

1.9 - зі структурою і правилами ведення 

журналу для роботи зі студентами, 

які навчаються за індивідуальним 

графіком. 

10.09.2020  

1.10 - із бібліотечним фондом кафедри та 

методичного кабінету факультету. 

10.09.2020  

1.11 -із науковим доробком кафедри, 

планом видавничої діяльності на 

2020 рік 

11.09.2020  

 

2. Спостереження над процесом навчання (відвідування занять викладачів кафедри) 

 

2.1 Група 101, викладач – 

доц. Антофійчук А. М. 

07.09.2020  

2.2 Група 202, викладач – 

доц. Гуцуляк Т. Є. 

08.09.2020  

2.3 Група 301 , викладач – к. філол. н., 

асист. Шатілова Н. О. 

03.09.2020  

2.4 Група 301, викладач – проф. 

Руснак Н. О. 

09.09.2020  

2.5 Група 402, викладач – проф. Шабат-

Савка С. Т. 

10.09.2020  

2.6 Група 501, викладач – проф. 

Кульбабська О. В. 

15.09.2020  

2.7 Група 102, викладач – к. філол. н., 

асист. Тесліцька Г. І. 

16.09.2020  

 

3. Вивчення психологічних особливостей академічної групи 301 

 

3.1 1. Функційні чинники (умови 

навчання; забезпеченість навчання 

всіма необхідними засобами; режим 

навчання та дозвілля, чіткість 

розподілу функцій між студентами; 

функційна визначеність структури 

діяльності кожного здобувача вищої 

освіти, чіткість його обов’язків, прав 

та відповідальності; ставлення 

викладачів до нагальних проблем 

організації навчальної діяльності 

студентів тощо). 

1.09–28.09.2020  

3.2 3. Управлінські чинники (стиль і 

методи управління колективом; 

ставлення викладачів до студентів; 

згуртованість професорсько-

викладацького складу; послідовність 

в оцінці та способів впливу на 

студентів; суб’єктно-суб’єктні 

відношення між викладачами та 

1.09–28.09.2020  



студентами; етика взаємодії 

викладацької та навчальної ланки 

тощо). 

3.3 Психологічні чинники 

(характеристика стилю 

міжособистісних стосунків між 

студентами; ступінь соціально-

психологічної сумісності; рівень 

конфліктності; рівень згуртованості, 

стан взаємодії між підрозділами; 

груповий світогляд, норми та 

традиції поведінки; орієнтація на 

спільні цілі роботи, характер 

сприйняття та оцінки студентами 

один одного тощо).  

1.09–28.09.2020  

3.4 Чинники успішності групи 
(чисельність академічної групи; 

забезпечення адаптації та входження 

в колектив; перспектива підвищення 

успішності з різних предметів; 

обґрунтованість підбору груп у ЗВО 

тощо). 

1.09–28.09.2020  

3.5 Підготовка психолого-педагогічної 

характеристики 301 академгрупи 

27.09.2020  

3.6 Підготовка психолого-педагогічної 

характеристики студентки 

28.09.2020  

 

4. Підготовка та проведення пробних лекцій і практичних занять 

 

4.1 Специфіка проведення навчальних, 

виробничих і асистентських практик 

у Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича 

лекція, гр. 601, 602 01.09.2020 

4.2 Система частин мови в українській 

граматиці 

лекція, гр. 205 03.09.2020 

4.3 Лінгвальний статус односкладного 

речення в сучасній українській мові  

лекція, гр. 401, 402 02.09.2020 

4.4 Фонетика як розділ мовознавства лекція, гр. 103 09.09.2020 

4.5 Лексико-граматичні розряди 

іменника 

лекція, гр. 205 07.09.2020 

4.6 Загальна характеристика іменника як 

частини мови 

практичне заняття, 

гр. 205 

07.09.2020 

4.7 Граматичні категорії іменника практичне заняття 11.09.2020 

4.8 Синтаксема як знак номінації практичне заняття, 

гр. 502 

14.09.2020 

4.09 Сутність кредитно-трансферної 

системи організації навчального 

процесу 

практичне заняття, 

гр. 501 

14.09.2020 

4.10 Просте речення як знак номінації практичне заняття, 

гр. 502 

21.09.2020 



5. Підготовка та проведення відкритих лекцій і практичних занять  

 

5.1 Категорія відмінка іменника Лекція, гр. 205 15.09.2020 

5.2 Фонологічна і фонетична 

транскрипції, їх завдання 

практичне заняття, 

гр. 103 

17.09.2020 

 

6. Проведення позааудиторної навчально-виховної роботи 

 

6.1 Виховна робота зі студентами 

академгрупи відповідно до плану 

куратора 

упродовж 

асистентської 

практики 

01.09.2020–

28.09.2020 

6.2 «З Україною в серці» бесіда 08.09.2020 

6.3 Посвята першокурсників у студенти 

Чернівецького університету в умовах 

карантину: знайомство студентів І-го 

курсу з викладачами кафедри 

загальний виховний 

захід  

13.09.2020 

об 11:00 

6.4 Видатні вчені-мовознавці 

Чернівецького університету 

круглий стіл, 

презентація 

15.09.2020 

6.5 «Яке прекрасне рідне слово!» творчий вечір 24.09.2020 

 

7. Відкритий захід виховного спрямування 

 

7.1 «Найвизначніше досягнення 

української лексикографії» (до 450-

річчя з часу народження відомого 

діяча української культури, 

лексикографії, письменника Памва 

Беринди) 

Лекція-бесіда  

(відкритий виховний 

захід для студ. ІІ-го 

курсу) 

23.09.2020 

 

8. Науково-дослідна робота 

 

8.1 Проведення поточних і контрольних 

зрізів знань, умінь і навичок 

студентів (в аспекті виконуваної 

дипломної роботи) 

21.09.2020  

8.2 Наукова тема доповіді для участі в 

онлайн-дайджесті: 

«Удосконалення фахової 

майстерності учителів української 

мови та літератури в застосуванні 

форм змішаного навчання» 

19.09.2020  

8.3 Збирання фактичного матеріалу для 

дипломної роботи, його опрацювання 

за допомогою наукових методів, 

методик і прийомів 

упродовж 

асистентської 

практики 

 

8.4 Узагальнений опис результатів 

дослідження на тему «Методика 

уроків зв’язного мовлення в ЗЗСО». 

27.09–28.09. 2020  



9. Підготовка звітних документів з асистентської практики 

 

9.1 Складання та виконання 

індивідуального плану роботи 

магістранта 

02.09.2020; 

28.09.2020 

 

9.2 Заповнення «Щоденника 

асистентської практики» 

02.09.2020– 

28.09.2020 

 

9.3 Підготовка та редагування планів-

конспектів відкритої лекції та 

практичного заняття 

20.09.2020–

28.09.2020 

 

9.4 Підготовка та редагування 

відкритого виховного заходу 

20.09.2020–

28.09.2020 

 

9.5 Написання психолого-педагогічної 

характеристики академгрупи та 

студента 

27.09.2020–

28.09.2020 

 

9.6 Звіт щодо виконання індивідуального 

плану роботи магістранта 

27.09.2020–

28.09.2020 

 

9.10 Участь у захисті результатів 

асистентської практики 

28.09.2020–5.11.2020  

 

 

Магістрантка     ______    Оксана ШЕВЧУК 


