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АННОТАЦИЯ
к рабочей программе педагогической практики студентов магистратуры
Педагогическая практика студентов магистратуры является необходимым этапом
обучения для получения образовательно-квалификационного уровня магистр по
специальности 8.020210 «Дизайн», специализации «Промышленный дизайн».
Целью педагогической практики является освоение учебно-методических
принципов проведения занятий по лекционным дисциплинам и проведение практических
занятий по практическим дисциплинам. Основные задачи практики ориентированы на
реализацию цели, а также получение новых знаний, необходимых дизайнеру преподавателю, приобретение необходимых умений и навыков. В результате
прохождения педагогической практики студент магистратуры должен знать: методику
проведения лекционного занятия; и методы ведения дизайн-процесса в соответствии с
заданием; методы использования современных средств дизайн-проектирования; должен
уметь анализировать и оценивать знания студентов в соответствии 90 академических часа
аудиторной работы (3 недели). Формы контроля – зачёт
АНОТАЦІЯ
з педагогічної практики студентів магістратури
Педагогічна практика студентів магістратури є необхідним етапом навчання для
отримання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності 8.020210 “Дизайн”,
спеціалізації “Промисловий дизайн”.
Метою педагогічної практики є освоєння учбово-методичних принципів
проведення занять з лекційної дисципліни і проведення занять з практичних дисципліни за
профспрямуванням. Головні завдання педагогічної практики орієнтовані на реалізацію
мети, а також на отримання нових знань, необхідних дизайнеру-викладачу, запозичення
необхідних вмінь та навичок. Внаслідок проходження педагогічної практики студент
магістратури повинен знати: методику проведення лекційного заняття, методи ведення
дизайн-процесу відповідно завданню; методи використання сучасних засобів дизайнпроектування; повинен вміти аналізувати і оцінювати знання студентів відповідно зі
шкалою ХДАДМ, національною шкалою і шкалою ECTS.
Педагогічна практика студентів магістратури проводиться у 11 семестрі. До неї
відводиться 90 академічних години аудиторної роботи . Форма контролю – залік
ANNOTATION
to student teaching of students of magistracy
Student teaching of students of magistracy is a necessary grade level for reception of artqualifying level the master on a speciality 8.020210 “Design”, specialisations “Industrial
design”.
The student teaching purpose is development of teacher-methodical principles of carrying
out of lecture employment on discipline and carrying out of a practical training on discipline .
The Primary goals of practice are focused on purpose realisation, and also reception of the new
knowledge necessary for the designer - to the teacher, acquisition of necessary skills. As a result
of passage of student teaching the student of a magistracy should know a technique of carrying
out of lecture employment on discipline and methods of conducting design process according to
the task; methods of use of modern means of design designing; should be able to analyze and
estimate knowledge of students according to school KSADA, a national scale and scale ECTS.
Student teaching of students of a magistracy is spent in 11 term. On it to be taken away
90 class periods auditor works (3 weeks). The form of the control is the offset

