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Опис дисципліни
Тьюторьску практику проходять студенти, які навчаються за освітньокваліфікаційним рівнем магістра. Тьюторьска практика є важливою
складовою

навчального процесу та передбачена навчальним планом по

спеціальності «104 Фізика та астрономія» (дисципліна вільного вибору
студентів).
Метою тьюрорської практики є оволодіння студентами сучасними
педагогічними

методиками,

у

тому

числі

дистанційного

навчання,

формування на базі одержаних знань з психолого-педагогічних дисциплін,
професійних навичок та вмінь для вирішення конкретних навчальновиховних задач в умовах реального педагогічного процесу.

Тьюторьска практика забезпечує формування компетентностей:

- спеціальні компетентності:
СK07. Здатність організовувати освітній процес та проводити практичні і
лабораторні заняття з фізичних навчальних дисциплін в закладах вищої
освіти.
- результати навчання:
РН14. Розробляти та викладати фізичні навчальні дисципліни в закладах
вищої,

фахової

передвищої,

професійної

(професійно-технічної),

загальної середньої та позашкільної освіти, застосовувати сучасні освітні
технології та методики, здійснювати необхідну консультативну та
методичну підтримку здобувачів освіти.
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СТРУКТУРА ПРАКТИКИ
Завдання

№
Тема
п/п

1

Організація індивідуальної роботи
студентів 1-2 курсів, виявлення їх
інтересів,
здібностей,
надання
допомоги в навчанні.
Участь (разом з викладачем) в
проведенні навчальних занять для
студентів 1-2 курсів (лабораторних та
практичних).
Надання допомоги студентам 1-2
курсів в пошуці інформаційних
матеріалів для самостійної навчальної
роботи
Перевірка
виконання
завдань
студентами

Навчальна діяльність

1
2
3
4
5

Проведення
консультацій
для
студентів.
Ознайомлення
з документацією
кафедри: навчальним
планом
спеціальності, графіком навчального
процесу, індивідуальним планом
викладача, робочими програмами,
календарним планом, планами занять.
Ознайомлення з формами організації
та сучасними методами навчального
та виховного процесів на кафедрі.
Ознайомлення зі змістом навчальної
дисципліни:
навчальні програми,
підручники, посібники, методичні
розробки.
Участь студентів у засіданнях
кафедри
та
науково-методичних
семінарів.
Відвідування
та аналіз
занять
студентів, аспірантів та викладачів
кафедри.
Ознайомлення
з
організацією

Методична діяльність
2
2
7
8
9

3
4

виховної роботи на кафедрі.
Відвідування та аналіз виховних
заходів, які проводять інші студенти,
аспіранти та викладачі кафедри.
Планування
та
підготовка
позааудиторних виховних заходів в
академічній групі
Проведення
позааудиторних
виховних заходів в академічній групі
Створення психолого-педагогічних
характеристик студентів академічної
групи

3
Виховна діяльність

Для підвищення дієвості поточного контролю впродовж всього терміну
практики (в час, відведений для самостійної роботи) студент заповнює
щоденник практики, який повинен містити план-завдання на практику, дату
виконання роботи, зміст виконаної роботи та відмітку керівника про
виконання роботи.
Політика оцінювання та підсумковий контроль
Форма підсумкового контролю успішності проходження тьюторьскої
практики студентів фізичного факультету – диференційований залік.
Засобами діагностики успішності навчання є аналіз результатів навчальної,
методичної, виховної та науково-дослідної роботи студентів.
По завершенню тьюторьскої практики студент зобов’язаний надати
керівникові практики щоденник практики з всіма необхідними записами та
звіт про асистентську практику.
Підведення підсумків та захист звітів про проходження тьюторьскої
практики відбувається на засіданні кафедри, на якій присутні завідувач
кафедри, викладачі кафедри та керівники практики.
Захист звіту про проходження тьюторьскої практики студентом
здійснюється прилюдно в усній формі. Для подання результатів практики
студентові відводиться час до 5 хвилин.
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За результатами захисту, з урахуванням оформлення звіту та відповідей
на

запитання,

студентові

виставляється

відповідна

кількість

балів.

Оцінювання результатів практики здійснюється за 100-бальною шкалою
відповідно до процедури та вимог, викладених у діючому «Положенні про
асистентську практику студентів».
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання
Модуль 1 –завдання
Модуль 2 – індивідуальна письмова
робота (звіт)
Захист звітів про практику

% від остаточної оцінки
30
30
40

Шкала оцінювання студентів:
Відмінно
Добре
Задовільно
Незадовільно
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90-100
75-89
60-74
0-59
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