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Назва дисципліни Педагогічна (асистентська) практика 

Адреса викладання 

дисципліни 

м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. 

Університетська 1, 79000 

Факультет та кафедра, 

за якими закріплена 

дисципліна 

Філософський факультет, кафедра політології 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Спеціальність 052 «Політологія» 

Викладачі дисципліни 
Була Світлана Петрівна, кандидат політичних наук, доцент кафедри 

політології ЛНУ ім. І. Франка 

Контактна інформація 

викладачів 

Електронна адреса: svitlana.bula@lnu.edu.ua  

Сторінка викладача: https://filos.lnu.edu.ua/employee/8025 

Місце знаходження: Львів, Львівський національний університет імені 

Івана Франка, вул. Університетська 1, ауд. 206 

Консультації з питань 

навчання по 

дисципліні 

відбуваються 

Щопонеділка: 12.00-13.00 год. (кафедра політоллогії, вул.. 

Університетська, 1, ауд. 206 ) та у день проведення лекцій/практичних 
занять. Також можливі он-лайн консультації через засоби віддаленого 

відео- й аудіозв’язку та емейлінг на електронну адресу викладача. 

Сторінка дисципліни 
 https://filos.lnu.edu.ua/practice  

https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy (розділ: Практики) 

Інформація про 

дисципліну 

Педагогічна (асистентська практика є нормативною навчальною 

дисципліною і складена відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки магістра спеціальності  052 - Політологія, яка викладається в 3-

му семестрі в обсязі 6 кредитів, 180 годин і підсумковим контролем 

диференційований залік і оцінюють у 100 балів (за Європейською 

Кредитно-Трансферною Системою ECTS) 

Коротка анотація 

дисципліни 

Педагогічна (асистентська) практика студентів закладів вищої освіти 

займає важливе місце в системі професійної підготовки як невід’ємна 

частина навчального процесу. Під час практики студенти вчаться 

самостійно й творчо застосовувати теоретичні знання, через особистий 

досвід, оволодівають уміннями й формують навички навчальної та 

педагогічно-виховної роботи. 

Мета та цілі 

дисципліни 

Метою педагогічної практики є ознайомлення студентів з організацією 

навчально-виховної роботи в закладах освіти та набування досвіду 

самостійної діяльності як викладача політолога. Завданням цієї практики 

є поглибити та закріпити теоретичні знання студентів з політології та 

методики викладання політології; сформувати уміння спілкуватися з 

студентами та педагогічним колективом; аналізувати та пояснювати 

процеси в політичному житті; аналізувати психологічні проблеми, 

спричинені навчально-виховним процесом; складати план роботи 

політологі, якій працює в освітньому закладі; враховуючи умови карантину 

та дистанційного навчання, виконувати завдання практики on line або у 

змішаній формі. Під час педагогічної практики студенти набувають 

навички проведення декцій та семінарських занять з політології та 

проведення оцінки професійної компетентності та проведення 

індивідуального завдання. 

 

mailto:svitlana.bula@lnu.edu.ua
https://filos.lnu.edu.ua/employee/8025
https://filos.lnu.edu.ua/practice
https://filos.lnu.edu.ua/department/politilogy
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Література для 

вивчення дисципліни 

Література: 

1.  Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. URL: 

https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-

pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf  

2. Форми документів практики. URL: 

https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/practice/ 

3. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 1996. 

4. Шипунов Г. Була С. Методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів спеціальності 

052 «Політологія»: методичний посібник для студентів з галузі 

знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки», спеціальності 052 

«Політологія» філософського факультету / Г. Шипунов, С. Була/ - 

Львів, 2020.  - 64с. https://filos.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf 
5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 

електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua 

6. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // 

http://www.library.lviv.ua/ 

7. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка // http://lib-gw.univ.kiev.ua/ 

8. Наукова бібліотека Львівського національного університету імені 

Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/ 

9. Мельник С., Черничко С. Етнічне та мовне розмаїття України. 

Аналітичний огляд ситуації : монографія. Ужгород: ПоліПрінт, 

2010. 164 с 

10. Основні засади та шляхи формування спільної ідентичності 

громадян України (інформаційно-аналітичні матеріали до Круглого 

столу 12 квітня 2017 р.) / Центр Разумкова. Київ, 2017. 94 с. 

11. Проросійські організації та ключові особи, які вели підривну 

діяльність у Криму // Inform Napalm. Дата оновлення: 04.09.2015. 

URL: https://informnapalm.org/ua/prorosijski-organizatsiyi-ta-

klyuchovi-osoby-yakively-pidryvnu-diyalnist-u-krymu/  

 

Тривалість курсу 1 семестр / 180 годин 

Обсяг курсу Загалом 180 годин 

Очікувані результати 

навчання 

У результаті успішного проходження курсу студент набуде загальні 

компетентності: 

- ЗК01. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

- ЗК05. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

- ЗК07. Вміння виявляти, ставити та розв’язувати проблеми. 

- ЗК09. Здатність до підготовки рекомендацій і проектів рішень на 

основі аналізу інформації. 

- ЗК10. Володіння методами вивчення суспільних феноменів, явищ і 

процесів. 

 спеціальних компетентностей: 
- СК02. Спроможність здійснювати фахову педагогічну та/або 

науково-педагогічну діяльність у закладах освіти.  

https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/practice/
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.library.lviv.ua/
http://lib-gw.univ.kiev.ua/
http://library.lnu.edu.ua/bibl/
https://informnapalm.org/ua/prorosijski-organizatsiyi-ta-klyuchovi-osoby-yakively-pidryvnu-diyalnist-u-krymu/
https://informnapalm.org/ua/prorosijski-organizatsiyi-ta-klyuchovi-osoby-yakively-pidryvnu-diyalnist-u-krymu/
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- СК03. Критичне осмислення проблем та принципів 

функціонування та закономірностей розвитку влади та публічної 

політики, політичних інститутів та процесів, ґендерної політики, 

світової політики та політики окремих країн та регіонів. 

- СК04. Здатність комплексно аналізувати владу та урядування, 

політичні системи, інститути та режими, політичні процеси та 

політичну поведінку у різних контекстах їхнього функціонування і 

на національному, субнаціональному й наднаціональному рівнях. 

Програмні результати навчання: 

- ПР07. Здійснювати управління складною діяльністю у сфері 

політики, політології та у ширших контекстах, розробляти плани і 

заходи з їх реалізації, забезпечувати якість освіти, оцінювати 

ефективність і результативність діяльності. 

 

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати:  

-теоретичний матеріал з  курсу «Політологія» та проводити грунтовний 

аналіз політичних процесів;   

-методику викладання у вищому навчальному закладі; 

-організацію навчального процесу;  

  

Вміти:  

- складати календарний план роботи, графік проходження практики; 

- складати план-конспект лекції та практичного (семінарського) заняття 

- вести заліковий лист практики та підготувати підсумковий звіт про проходження 

практики. 

- організувати та провести залікове завдання (представлення проєкту). 

 

Формат курсу Змішаний (за потреби дистанційний) 

Теми Детально див. Додаток «Схему курсу» 

Підсумковий 

контроль, форма 

Диференційований залік після захисту практики 

 

Пререквізити 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань  з «Історія 

політичної думки», «Політична влада», «Політологічна теорія держави», 

«політичні режими», «Політичні інститути та системи», «Державного 

управління», «Місцевого самоврядування» та інші Вони будуть 

допоміжними для сприйняття категоріального апарату.  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Проблемно-пошукові; 

Метод мозкового штурму; 

Метод проектів і презентацій 

 

Необхідне обладнання Проектор та комп’ютер  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

наступним співвідношенням: за проведені залікові заняття (лекція та 
семінарське заняття) – керівниками профільної кафедри та від кафедри 

педагогіки; 

-за проведення залікового заняття – по 20б за кожне заняття; 

- за план-конспект  залікових занять – по 10 б. кожен конспект; 

- за індивідуальне завдання – 10 б.; 
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- за оцінку професійної компетенції – 10 б.; 

- рецензія відвідуваного навчального заняття – 10 б; 

- захист практики – 10 б. 

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Опитування 
Анкету-оцінку для оцінювання якості дисци буде надано по завершенню 

курсу. 
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Додаток. Схема «Педагогічного (асистентської) практики 

 

 

Тиж. / 

год 

Тема, план, короткі 

тези 

Форма діяльності 

(заняття) 
Література / Ресурси в інтернеті Завдання, год. 

Термін 

викона

ння 

До 

початку 

практик

и 

Тема 1. 

Організаційний етап 

1.Проведення 

загальних 

організаційних 

зборів  практикантів. 

2.Ознайомлення з 

необхідною 

документацією 

проходження  

педагогічної 

(асистентської)  

практики 

Інструктаж 

ознайомче заняття 

1. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

URL: https://nmv.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-

2021-reg_practice.pdf  

2. Форми документів практики. URL: 

https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/practice/ 

3. Шипунов Г. Була С. Методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів 

спеціальності 052 «Політологія»: методичний посібник для 

студентів з галузі знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки», 

спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету / Г. 

Шипунов, С. Була/ - Львів, 2020.  - 64с. 

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-

rekomendatsii.pdf 

 

 

Ознайомлення 

з 

документацією 

(див. Програму 

практики) 

До 

початку 

практик

и 

Впродов

ж 

практик

и 

Тема 2. 

Практичний етап. 

1. Ознайомлення з 

установою 

проходження 

практики і 

вивчення 

документації. 

2. Календарний 

план 

проходження 

практики. 

3. Виконання 

завдань 

Лекція та 

практичні заняття 
1. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

URL: https://nmv.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-

2021-reg_practice.pdf  

2. Форми документів практики. URL: 

https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/practice/ 

3. Бондаренко О. Психологічна допомога особистості. Харків, 

1996. 

4. Шипунов Г. Була С. Методичні рекомендації щодо організації 

самостійної роботи та критеріїв оцінювання студентів 

спеціальності 052 «Політологія»: методичний посібник для 

студентів з галузі знань 05 – «Соціальні і поведінкові науки», 

спеціальності 052 «Політологія» філософського факультету / Г. 

Шипунов, С. Була/ - Львів, 2020.  - 64с. 

Календарни

й план 

проходженн

я практики. 

Виконання 

завдань 

навчальної 

(проєктної) 

практики 

Впродов

ж 

практик

и 

https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/practice/
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf
https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-rekomendatsii.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/06/POLOZHENNYA-pro-PRAKTYKU-2021-reg_practice.pdf
https://nmv.lnu.edu.ua/normative_docs/documents/practice/


7 
 

навчальної 

(проєктної) 

практики  

https://filos.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Metodychni-

rekomendatsii.pdf 

5. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, 

електронні фахові видання // www.nbuv.gov.ua 

6. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника // 

http://www.library.lviv.ua/ 

7. Наукова бібліотека ім.В. Максимовича Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка // http://lib-

gw.univ.kiev.ua/ 

8. Наукова бібліотека Львівського національного університету 

імені Івана Франка // http://library.lnu.edu.ua/bibl/ 

3 

4 год. 

Тема 3. 

Завершальни

й етап 

1.Обговоренн

я результатів 

проходження 

практики. 

2.Підготовка 

звіту, 

залікового 

листа та усіх 

необхідних 

документів за 

результатами 

проходження 

практики. 

3.Захист 

педагогічної 

(асистентсько

ї практики) 

 

 

1. Положення про проведення практики здобувачів вищої освіти 

Львівського національного університету імені Івана Франка. 

URL: https://nmv.lnu.edu.ua/wp-
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