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ВСТУП

1. Мета навчально-виробничої практики — набуття студентами
практичних навичок викладання шведської мови у закладах вищої
освiти, самостiйного планування практичних занять, а також оцiнювання
студентiв.

2. Попереднi вимоги до опанування або вибору навчальної
дисциплiни: Асистенська практика передбачає володiння студентами
шведською мовою на рiвнi не нижче B2 згiдно з Загальноєвропейськими
рекомендацiями з мовної освiти, розумiння ними теоретичних основ
шведської мови, набутих пiд час вивчення теоретичних курсiв зi
шведської мови та загальної лiнгвiстики на бакалавратi та в магiстратурi, а
також володiння базовими знаннями i навичками з методики та дидактики
викладання iноземних мов.

3. Анотацiя навчальної дисциплiни — Асистентська практика є
одним iз завершальних етапiв пiдготовки магiстрiв зi шведської фiлологiї.
Асистентська практика триває 6 тижнiв i проходить iз вiдривом вiд
теоретичного навчання. Студенти проходять практику у закладах вищої
освiти, у яких здiйснюється викладання шведської мови як iноземної.
На першому етапi студенти ознайомлюються з документацiєю кафедри,
яка використовується для забезпечення навчального процесу, вiдвiдують
заняття викладачiв, а також вчаться складати плани практичних занять.
На другому етапi студенти набувають практичного досвiду викладання
шведської мови для студентiв бакалаврату. Передбачається, що студенти
вiдвiдують не менше 6 занять керiвника практикою та iнших викладачiв
кафедри, а такрж проводять не менше 6 власних занять, одне з яких —
вiдкрите. Закiнчується асистентська практика проведенням студентом
вiдкритого заняття, на яке запрошуються викладачi кафедри.

4. Завдання. Асистентська практика передбачає вирiшення таких
завдань:

â ознайомити студентiв iз документацiєю кафедри, яка використовує-
ться для забезпечення навчального процесу.

â розвинути вмiння планувати заняття зi шведської мови, складати
план заняття зi шведської мови;

â набути практичних навичок викладання шведської мови для
студентiв закладiв вищої освiти;

â набути навичок оцiнювання навчальних досягнень студентiв.
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5. Результати навчання за дисциплiною

Код Результат навчання
(1. знати; 2. вмiти;
3. комунiкацiя; 4.
автономнiсть та вiд-
повiдальнiсть)

Форми (та/або
методи i те-
хнологiї) ви-
кладання i на-
вчання

Форми i ме-
тоди оцiнюва-
ння та поро-
говий крите-
рiй оцiнюван-
ня (за необхi-
дностi)

Вiдсоток у
пiдсумковiй
оцiнцi з
дисциплiни

2.1. Складати план пра-
ктичного заняття зi
шведської мови для
студентiв закладiв ви-
щої освiти

Консультацiї
з керiвником
практики,
самостiйна
робота

Перевiрка пла-
ну практично-
го заняття

20%

2.2. На належному рiвнi
проводити практичнi
заняття зi шведської
мови для студентiв
закладiв вищої освiти
вiдповiдно до розро-
бленого плану

Практичнi за-
няття

Вiдкрите
заняття.
Характери-
стика з мiсця
проходження
практики

30%

2.3. Об’єктивно оцiнюва-
ти навчальнi досягне-
ння студентiв

Практичнi за-
няття

Контроль
оцiнювання
студентiв
практикантом

10%

3.1. Здiйснювати комунi-
кацiю зi студентами
пiд час практичних
занять на високому
методичному та ди-
дактичному рiвнi

Практичнi за-
няття

Вiдкрите
заняття.
Характери-
стика з мiсця
проходження
практики

20%

4.1. Самостiйно готувати
звiт про проходження
практики

Самостiйна ро-
бота

Звiт про про-
ходження пра-
ктики

20%
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6. Спiввiдношення результатiв навчання дисциплiни iз програм-
ними результатами навчання

Програмнi результати
навчання

Результати навчання дисциплiни
2.1 2.2 2.3 3.1 4.1

ПРН 2. Демонструвати належний
рiвень володiння державною та iно-
земною мовами для реалiзацiї пи-
сьмової та усної комунiкацiї, зокрема
в ситуацiях професiйного й наукового
спiлкування; презентувати результа-
ти своїх дослiджень державною та
iноземною мовами.

+ + +

ПРН 3. Застосовувати сучаснi мето-
дики i технологiї, зокрема iнформа-
цiйнi, для успiшного й ефективного
здiйснення професiйної дiяльностi та
забезпечення якостi наукового дослi-
дження в конкретнiй фiлологiчнiй
галузi.

+

ПРН 4. Цiнувати рiзноманiття та
мультикультурнiсть свiту й керува-
тися у своїй дiяльностi сучасними
принципами толерантностi, дiалогу
та спiвробiтництва.

+ +

ПРН 6. Знаходити оптимальнi шляхи
ефективної взаємодiї у професiйному
колективi та з представниками iнших
професiйних груп.

+ +

ПРН 7. Застосовувати знання про
експресивнi, емоцiйнi, логiчнi засоби
мови та технiку мовлення для
досягнення запланованого прагма-
тичного результату й органiзацiї
успiшної комунiкацiї.

+ +

ПРН 14. Доступно й аргументова-
но пояснювати сутнiсть конкретних
фiлологiчних питань i власну точку
зору на них як фахiвцям, так i
широкому загалу.

+

ПРН 21. Вмiти органiзовувати учбо-
вий процес та позааудиторну роботу
у вищiй школi.

+ + +

7. Схема формування оцiнки
7.1. Форми оцiнювання студентiв:
Кiлькiсть балiв за практику формують бали, отриманi студентом

за допомогою таких форм контролю: оцiнювання вiдкритого заняття,
перевiрка плану практичного заняття, перевiрка звiту з проходження
практики, характеристика з мiсця проходження практики.
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Оцiнювання за формами контролю:

Min. — 60 балiв Max. — 100 балiв
Перевiрка плану пра-
ктичного заняття

12 20

Контроль оцiнювання
студентiв практикан-
том

6 10

Вiдкрите заняття 18 30
Характеристика з мi-
сця проходження пра-
ктики

12 20

Звiт про проходження
практики

12 20

Пiдсумкове оцiнювання у формi диференцiйованого залiку.
За результатами оцiнювання вiдкритого заняття, перевiрки плану
практичного заняття, звiту про проходження практики та характеристики з
мiсця проходження практики студентам виставляється диференцiйований
залiк.

7.2. Органiзацiя оцiнювання:

Вiдкрите заняття проводиться наприкiнцi проходження практики. Звiт
з проходження практики контролюється пiсля її завершення.

7.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок:

За 100-бальною шка-
лою

За нацiональною
шкалою

90–100 вiдмiнно
75–89 добре
60–74 задовiльно
0–59 незадовiльно
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