
 



 



ВСТУП 

Сучасні запити щодо підготовки спеціалістів-філологів та реальні суспільні потреби 

істотно підвищують рівень вимог до майбутніх фахівців, змінюють зміст і структуру 

завдань, що студент повинен уміти вирішувати самостійно. 

Практика студентів  СВО «Магістр» є невід'ємною складовою загального процесу 

підготовки фахівців у ХДУ і важливим етапом їх професійного становлення. Вона 

спрямована на вдосконалення професійних умінь і навичок майбутніх фахівців на основі 

здобутого першого (бакалаврського) рівня освіти. 

     Нормативну базу наскрізної програми складають: 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Стандарт вищої освіти за спеціальністю 035 Філологія для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти; 

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження норм часу для планування 

і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, наукової й 

організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників ВНЗ» № 450 від 

07.08.2002;  

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» № 93 від 

08.04.1993; 

 Ліцензійні умови проведення освітньої діяльності закладів освіти № 1187 від 30.12.2015;  

 Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і 

навчальних закладах» № 563 від 01.08.2001;  

 Рекомендації щодо проведення практики студентів закладів вищої освіти України, 

ухвалені рішенням вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, 

протокол №5 від 24.04.2013; 

 навчальний план спеціальності, за якою здійснюється підготовка фахівців. 

 Наскрізна програма практики розроблена відповідно до освітньо-професійної  

програми 035 Філологія (Українська мова та література) з підготовки фахівців за другим 

(магістерським) рівнем.  

 

1. ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика проводиться відповідно до змісту освітньо-професійної програми 035 

Філологія (Українська мова та література)  підготовки за ступенем вищої освіти «магістр» та 

до графіків освітнього процесу, затверджених у прийнятий в університеті спосіб. 

 

Курс Семестр Назва практики Тривалість проведення 

(тижнів) 

2 3 Виробнича практика 4 
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ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

 

Виробнича практика освітнього рівня «магістр»  має педагогічний характер 

(асистентська практика) і їй відводиться особлива роль у системі професійної підготовки 

майбутнього фахівця. Ця роль визначається загальними завданнями формування особистості  

викладача ЗВО в цілому, а також викладача мовознавчих та літературознавчих дисциплін 

тощо. 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета виробничої практики полягає у формуванні і поглибленні у магістрантів 

фахових компетентностей викладача мовознавчих та літературознавчих дисциплін, навичок 

застосування теоретичних знань у практиці викладання  вищої школи; ознайомлення 

безпосередньо у закладі вищої освіти з виробничим процесом; формуванні позитивного 

ставлення до науково-педагогічної діяльності.  

Основними завданнями виробничої практики є: 

• формування вмінь застосовувати отримані теоретичні знання на практиці; 

• ознайомлення з типовими, авторськими програмами з літературознавчих та мовознавчих 

дисциплін; 

• ознайомлення з робочими програмами з літературознавчих та мовознавчих дисциплін; 

• вивчення змісту і структури навчально-методичних комплексів літературознавчих та 

мовознавчих дисциплін;  

• ознайомлення з основними напрямами роботи викладача закладу вищої освіти; 

• вироблення початкових умінь проведення практичних занять з літературознавчих та 

мовознавчих дисциплін; 

• набуття досвіду написання конспектів практичних занять з літературознавчих та 

мовознавчих дисциплін; 

• оволодіння формами поточного контролю рівня знань студентів у закладі вищої освіти; 

• набуття досвіду перевірки письмових робіт студентів; 

• набуття досвіду підготовки навчально-методичних матеріалів до самостійної роботи 

студентів; 

• набуття досвіду проведення консультацій для студентів з літературознавчих та 

мовознавчих дисциплін; 

• формування умінь проводити позааудиторну роботу з літературознавчих та мовознавчих 

дисциплін у закладі вищої освіти; 

• набуття досвіду написання сценаріїв позакласних заходів з літературознавчих та 

мовознавчих дисциплін; 

• набуття досвіду розроблення та використання нових технологій навчання студенів у 

закладі вищої освіти відповідно до сучасного етапу розвитку методичної науки; 

• формування культури поведінки та здатності працювати у колективі кафедри закладу 

вищої освіти. 

 

У результаті проходження виробничої практики студенти оволодівають такими 

загальними та фаховими компетентностями: 

ЗК-1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК-2 Здатність бути критичним і самокритичним. 



ЗК-3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК-4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК-5 Здатність працювати в команді та автономно. 

ЗК-7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК-8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК-9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 

ЗК-10 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-11 Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК-12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ФК-1 Здатність вільно орієнтуватися в різних лінгвістичних напрямах і школах. 

ФК-2 Здатність осмислювати літературу як полісистему, розуміти еволюційний шлях 

розвитку вітчизняного і світового літературознавства. 

ФК-6 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної філологічної 

спеціалізації для вирішення професійних завдань. 

ФК-7 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

філологічних досліджень. 

ФК-8 Усвідомлення ролі експресивних, емоційних, логічних засобів мови для досягнення 

запланованого прагматичного результату. 

ФК-9 Здатність ефективно й компетентно проводити заняття різних видів у закладах вищої 

освіти. 

 

Програмні результати навчання такі: 

ПРН-1 Оцінювати власну навчальну та  професійну діяльність, будувати і втілювати ефективну 

стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення; розуміти основні теоретичні 

дисципліни в обсязі, необхідному для розв'язання професійних дослідних і педагогічних 

завдань; мовознавчі та літературознавчі дисципліни в синхронії та діахронії; усіх розділів 

української мовознавчої науки та  української літератури. 

ПРН-3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного й 

ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження в 

конкретній філологічній галузі. 

ПРН-6 Застосовувати знання про експресивні, емоційні, логічні засоби мови та техніку 

мовлення для досягнення запланованого прагматичного результату й організації успішної 

комунікації. 

ПРН-12 Дотримуватися правил академічної доброчесності; виявляти спроможність працювати 

самостійно та в групі, уміти отримати результат в умовах обмеженого часу з наголосом на 

професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.  

ПРН-13 Доступно й аргументовано пояснювати сутність конкретних філологічних питань, 

власну точку зору на них та її обґрунтування як фахівцям, так і широкому загалу, зокрема 

особам, які навчаються; забезпечувати високий науково-теоретичний і методичний рівень 

викладання   української   мови   і   літератури  в повному   обсязі    освітньої   програми   

«Філологія  (Українська мова та література);     логічно    будувати    освітній процес в освітніх 

закладах різного типу і рівня акредитації. 

ПРН-15 Обирати оптимальні дослідницькі підходи й методи для аналізу конкретного 

лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

 



 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Для проведення навчально-виховної роботи на етапах практики кожен магістрант, як 

правило, закріплюється за однією академічною групою. Безпосереднє навчально-методичне 

керівництво практикою забезпечують викладачі – керівники практики за фахом, призначені 

на поточний навчальний рік. 

          З урахуванням мети і завдань виробничої практики та рівня психолого-педагогічної й 

методичної підготовки магістрантів виділяються такі етапи формування професійно-

педагогічних, методичних та науково-дослідницьких умінь:  

Перший етап (І тиждень) –  оволодіння системою професійних умінь у процесі 

спостереження за освітньою та дослідницькою роботою з мовознавчих та літературознавчих 

дисциплін у закладі вищої освіти. 

Другий етап (ІІ-ІІІ тижні) – оволодіння системою професійних умінь у процесі 

проведення навчально-виховної та дослідницької роботи з мовознавчих та літературознавчих 

дисциплін у закладі вищої освіти. 

Третій етап (ІV тиждень) - оволодіння системою професійних умінь у процесі 

підготовки звітної документації з практики. 

 

Основні види робіт під час практики 

а )  навчальна робота: 

• проведення по одному практичному заняттю із мовознавчих та літературознавчих 

дисциплін за розкладом у закріпленій академічній групі; 

• відвідування та аналіз занять викладачів кафедри та магістрантів-практикантів; 

• проведення психолого-педагогічного та методичного аналізу відвіданих практичних 

занять; 

• перевірка письмових робіт студентів; 

• проведення консультацій для студентів; 

• підготовка і проведення одного позааудиторного заходу з мовознавчих або 

літературознавчих дисциплін; 

  б) навчально-методична робота: 

• ознайомлення з робочими навчальними планами, навчальними програмами і 

навчально-методичними комплексами мовознавчих та літературознавчих дисциплін; 

• вивчення науково-методичної літератури з метою теоретичного осмислення і 

оптимізації освітнього процесу; 

• планування власної викладацької діяльності, розробка конспектів практичних занять; 

• підготовка навчально-методичних матеріалів до самостійної роботи студентів; 

• складання завдань для проведення поточного та підсумкового контролю; 

• впровадження інноваційних форм і методів навчання; 

• проведення методичного аналізу навчального матеріалу з метою прогнозування 

можливих труднощів його засвоєння студентами; 

• вивчення і впровадження передового досвіду організації освітнього процесу; 

в) науково-дослідна робота: 

 підготовка  виступу на методичних семінарах, симпозіумах,   наукових конференціях; 

 виконання індивідуального завдання за рішенням керівника кваліфікаційної роботи; 

 підготовка до друку наукової статті 



г) організаційно-виховна робота: 

 підготовка та проведення позааудиторних заходів; 

 проведення профорієнтаційної роботи. 
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Методичні рекомендації 

 

На всіх етапах проходження виробничої практики студенти-магістри отримують 

індивідуальні консультації у своїх викладачів-керівників. 

 

Порядок проведення аналізу заняття 

 

 Під час  відвідання заняття всі присутні магістранти-практиканти письмово складають 

«фотографію» заняття за такою схемою: 

 

Етапи заняття Зміст Результати 

спостереження 

   

 

 Після відвідання заняття перш за все надається слово магістранту-практиканту, який 

провів заняття. 

 Студент проводить самоаналіз заняття, що включає визначення цілей, рівня їх 

реалізації, причин недосягнення або неповного досягнення  поставлених цілей; 

обґрунтування включення змінних компонентів заняття (подачі нового навчального 

матеріалу, тренування у спілкуванні, практики у спілкуванні); обраних методів і 

прийомів навчання, допоміжних засобів, режимів роботи; оцінка того, що, на його 

погляд, вдалося зробити на занятті, а чого не вдалося, що зробив би інакше, тощо. 

 Студенти і викладач-керівник з фаху ставлять практиканту, що провів заняття, 

запитання, якщо після самоаналізу щось залишилося незрозумілим. 

 Повний поглиблений аналіз заняття дає рецензент, який призначається відповідно до 

розробленого на початку практики графіка. 

 Виступ рецензента доповнюють інші магістранти-практиканти, користуючись 

зробленими «фотографіями заняття». 

 Викладач-керівник з фаху разом зі студентами підбиває підсумки обговорення 

заняття, формулює рекомендації для всіх практикантів щодо удосконалення 

навчальної діяльності та запобігання професійних помилок; виставляє та обґрунтовує 

оцінку магістранту-практиканту, що провів заняття. 

 

Психолого-педагогічний аналіз практичного заняття  



 

1. Реалізація викладачем освітньої, розвиваючої та виховної мети заняття. 

2. Організація заняття (організаційна чіткість структури заняття, вчасна підготовка 

навчально-методичного забезпечення заняття, організація діяльності студентів на занятті, 

вміння підтримувати дисципліну, раціональний розподіл часу). 

3. Реалізація на занятті дидактичних принципів, різноманітність методичних прийомів 

навчально-виховної роботи. 

4. Врахування на занятті вікових та індивідуальних психологічних особливостей 

студентів. 

5. Уміння викладача викликати і підтримувати інтерес та увагу студентів упродовж 

всього заняття. 

6. Уміння викладача здійснювати індивідуальний та диференційований підходи до 

студентів на занятті. 

7. Комунікативна діяльність викладача на занятті (культура й стиль спілкування, 

дотримання педагогічного такту, контакт з групою, культура мовлення). 

8. Емоційний стан викладача на занятті (настрій, зібраність, уміння володіти собою, 

впевненість, самоконтроль). 

9. Наявність елементів педагогічної творчості на занятті, нетрадиційних методів і 

прийомів навчання. 

10.Оцінювання студентів викладачем (об'єктивність та аргументація оцінок). 

11.Культура зовнішнього вигляду та поведінки викладача. 

 

Зразок титульної сторінки конспекту 

практичного заняття 

 

Факультет української філології та журналістики 

 Кафедра української літератури 

 

 

Конспект практичного заняття   

із дисципліни ________________________________________, проведеного під час виробничої 

практики магістрантом (кою) ___ курсу _____ групи, спеціальності 

________________________________________ (шифр та назва спеціальності) 

_______________________ (П.І.Б. в орудному відмінку) 

Дата проведення «___» __________ 20___ р.  

Херсон, 2019 

На наступних сторінках пишеться повний конспект практичного заняття  

 

Зразок титульної сторінки конспекту 

позааудиторного заходу 

 



Факультет української філології та журналістики 

 Кафедра української літератури 

 

 

Конспект позааудиторного   заходу, 

 проведеного під час виробничої практики магістрантом (кою) ___ курсу ___ групи, 

спеціальності ________________________________________ (шифр та назва спеціальності) 

_______________________ (П.І.Б. в орудному відмінку) 

Дата проведення «___» __________ 20___ р.  

Херсон, 2019 

 

На наступних сторінках пишеться конспект (сценарій) заходу  

 

ФОРМИ Й МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль здійснюють викладачі-керівники практики з фаху. 

Застосовуються такі форми поточного контролю:  

 попереджувальний – викладачі-керівники з фаху перевіряють відповідно конспекти 

занять, позааудиторного заходу і дають студенту-практиканту поради з подальшої 

роботи; 

 персональний – здійснюється тоді, коли у студента-практиканта виникають труднощі 

при проведенні занять і заходів; 

 оглядовий – здійснюється викладачами-керівниками з фаху у ході перевірки 

виконання плану проведення пробних і залікових занять; 

 тематичний – здійснюється за результатами виконання одного з запланованих 

практикантом заходів з певної теми; 

 фронтальний контроль – здійснюється викладачами-керівниками з фаху перед 

закінченням виробничої практики, коли перевіряється хід виконання всієї програми  

практики. 

Підсумковий контроль здійснюють викладачі-керівники практики з фаху, які 

перевіряють звітну документацію та пропонують оцінку роботи студента у щоденнику 

практики. 

Основною формою підсумкового контролю проходження студентами практики є 

підсумкова конференція та залік, що, як правило, проводяться через декілька днів  по 

закінченні практики. Студент захищає звіт з практики перед комісією, склад якої 

призначається розпорядженням проректора з навчальної і науково-педагогічної роботи за 

поданням декана факультету. Результати заліку з практики вносяться до заліково-

екзаменаційної відомості та залікових книжок студентів. 

Студент, який не виконав програму практики без поважної причини, відраховується з 

університету. Студент, який виконав програму практики, але під час складання заліку з 

практики отримав незадовільну оцінку, має право перескласти комісії залік з практики у 

період ліквідації академічної заборгованості, визначений регламентом університету згідно з 

Положенням про організацію освітнього процесу. 



За умови невиконання студентом програми практики з поважної причини університет 

може дозволити індивідуальний термін проходження практики.  

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

Після закінчення терміну проходження практики студенти звітують про виконання її 

програми. У кінці виробничої практики магістрант повинен здати щоденник виробничої 

практики, що зокрема містить завдання-звіт з практики та пакет документів на фахові кафедри.  

На фахові кафедри української мови (мовознавства), української літератури  студент 

подає: 

1. По 1 конспекту практичних занять із літературознавчих та мовознавчих дисциплін, 

проведених студентом під час  практики. 

2. Методичну розробку позааудиторного заходу. 

3. Методичну розробку виховного заходу. 

Матеріали практики оформлюються відповідно до вимог, встановлених кафедрами, 

подаються на рецензування викладачеві-керівнику практики від кафедри. Матеріали 

практики мають бути подані викладачеві-керівнику практики  не пізніше, ніж через 3 дні 

після її закінчення.  

 

 


