
 
  

 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

Філологічний факультет 

Кафедра журналістики 

 

           

СИЛАБУС 

 навчальної дисципліни 

«Асистентська практика» 

(обов’язкова) 

 

Освітньо-професійна програма «Журналістика та кросмедійність» 

Спеціальність 061 «Журналістика» 

Галузь знань 06 «Журналістика» 

Рівень вищої освіти другий магістерський 

Факультет — Філологічний  

  

Мова навчання українська 

 

Розробники: Василик Л.Є., доцент кафедри журналістики, д.н.с.к. 

                        

Профайл викладача (-ів)  https://www.journalistic.space/liubov-vasylyk/  

                                                             

Контактний тел.   +38 (0372) 58-47-02 

E-mail:    l.vasylyk@chnu.edu.ua 

 

Сторінка курсу в Moodle  - 

Консультації    четвер з 14.30 до 15.30 
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 
Філологічний факультет 
Кафедра журналістики 

Course Title: «Teaching Assistantship» 

Study 
Programme 

Журналістика і 
кросмедійність 

(магістр) 
Stage  

Шостий рік 
навчання 

(11 семестр) 

Duration / 
Schedule 

8 тижнів  
 

Course 
Type 

 Independent 
Самостійний 

предмет 

ECTS 
Credits 

10 
(300 годин) 

Academic 
Year of 
Delivery 

2021-2022  

 

Commence Перший тиждень вересня 2021 
Semester 
Briefing 

The first working day of the 
semester (4.10 p.m., Room 66). 

Module 
Lead/s 

Assoc. Prof. Liubov Vasylyk 
 

Lecturers Не передбачено 

VLs Не передбачено  
 
 

Student's workload (in hours) 

Lectures Practical classes Seminars Individual work Independent work 

- - — - - 
 

Formative Assessments Please refer to detailed project schedule for key dates and deliverables. 

 

Summative Assessments Please refer to detailed project schedule for key dates and deliverables. 

Examination – 100 points 
Forms of assessment: Передбачені форми оцінювання: щоденник практики, характеристика 
керівника практики, наявність 2 конспектів лекцій, 2 конспектів семінарських, мультимедійних 
презентацій до лекцій, відібраних кейсів з практики медіа 
 

Course Schedule & Structure 

Weeks: Topics: 

1 
 

2 
3 
 

4 
5 
6 

Тема 1. Знайомство з роботою кафедри журналістики та групами студентів, де асистент 
допомагатиме професору при викладанні.  
Тема 2. Вивчення змісту ОП. 
Тема 3. Знайомство зі структурою робочих програм навчальних предметів, дескрипторів 
та силабусів.  
Тема 4. Підготовка мультимедійних презентацій до лекцій. 
Тема 5. Добір кейсів з практики медіа для обговорення зі студентами. 
Тема64. Проведення 2 практичних занять під керівництвом професора кафедри. 



 
  

 

 

7 
8 

Тема 7. Проведення 2 лекційних занять під керівництвом професора кафедри. 
Тема 8. Обговорення підсумків практики. Захист практики. 

 

Project Aims 

What You Will LEARN What You Will DO 

▪ Особливості роботи викладача, 
структуру навчального плану, зміст 
дескриптора та силабуса  

▪ Добір начальних медіа-кейсів 
▪ Структура лекції та практичного заняття 

 

▪ Працювати з планами та змістом 
навчальних компонентів. 

▪ Готувати мультимедійні презентації тем 
▪ Проводити лекції та практичні заняття.  

 

 

Learning Outcomes Indicative Deliverables 

Intended Learning Outcomes upon successful completion of the  Course  

ЗК-1 Здатність до комплексно розв’язання 

проблем. Здатність до виокремлення проблеми, 

дослідження їх, окреслення етапів для роботи у 

подальшому, уміння знаходити ідею, вибрати та 

оцінити її, спланувати вирішення, залучати 

людей до її вирішення та діяти. 

 

ЗК-3 Здатність до креативності. Відкритість 

до нових знань, ідей і технологій; здатність 

продукувати нестандартні ідеї, творчо 

підходити до вирішення проблеми чи 

виконання завдань. 

 

СК-7 Здатність працювати у команді. 

Володіти соціальними навичками; бути 

відповідальним та надійним; вміти переконливо 

подати власну думку; вміти знаходити рішення; 

розуміти права та обов’язки в редакційному 

колективі; виконувати професійну функцію у 

колективі. 

 

ПР-1 Уміти виокремлювати проблеми, 

досліджувати їх, окреслювати етапи роботи для 

їхнього вирішення. 

 

ПР-6 Уміти формулювати завдання, 

аргументовано обирати оптимальні шляхи 

розв’язання, аналізувати й осмислювати 

отриманий результат, переконливо його 

представляти. 

• Розроблені лекції 

• Розроблені практичні заняття 

• Мультимедійні презентації 

• Щоденник практики 

 


