




 ВСТУП 

Переддипломна практика є завершальним етапом навчання та 

виховання майбутнього фахівця і проводиться після засвоєння студентом 

програм теоретичного і практичного навчання. Завдання з цієї практики, як 

правило, пов’язуються з основним напрямком науково-дослідної роботи 

кафедри та спрямовані на підготовку студентами за результатами досліджень 

наукових статей до друку та доповідей на наукових конференціях.   

Переддипломна практика для магістрантів проводиться згідно 

навчального плану факультету після проходження майбутнім фахівцем всіх 

видів навчальних та виробничих практик і триває 7 тижнів- 10,5 кредитів. 

Термін : 01.09.2020 – 13.09.2020 р.  

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 Мета практики: ґрунтовна підготовка майбутніх спеціалістів до 

захисту магістерської роботи. 

Основними завданнями цієї практики є 

 набуття студентом-випускником навичок, умінь і знань планування, 

підготовки, організації і самостійного та вчасного виконання науково-

дослідної роботи;  

 оформлення її результатів згідно загальноприйнятих вимог;  

 формування навичок оформлення списку використаної літератури у 

відповідності з вимогами щодо наукових праць та видань; 

 оперативне виправлення певних недоліків або невідповідностей у змісті, 

структурі або оформленні науково-дослідної роботи;  

 апробування вміння та здатності викласти результати своєї роботи і 

відстояти самостійно сформульовані висновки наукового дослідження.  

 

 



Загальні компетентності (ЗК) 

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

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

джерел. 

ЗК-4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

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

ЗК-11. Здатність проведення досліджень на належному рівні. 

ЗК-12. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК-3. Здатність до критичного осмислення історичних надбань та новітніх 

досягнень філологічної науки. 

ФК-4. Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / 

мовленнєвого й літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх 

методологічних принципів. 

ФК-5. Усвідомлення методологічного, організаційного та правового 

підґрунтя, необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі 

романської філології, презентації їх результатів професійній спільноті та 

захисту інтелектуальної власності на результати досліджень та інновацій. 

 Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН-3. Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, 

для успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та 

забезпечення якості дослідження в галузі романської філології. 

ПРН-9. Характеризувати теоретичні засади (концепції, категорії, принципи, 

основні поняття тощо) та прикладні аспекти світового і французького 

мовознавства та літературознавства; самостійно проводити дослідницьку 

роботу, пов’язану з французькою мовою та літературою; аналізувати, 

інтерпретувати і представляти результати  дослідних і практичних робіт за 

затвердженими формами. 

ПРН-11. Здійснювати науковий аналіз мовного, мовленнєвого й 

літературного матеріалу, інтерпретувати та структурувати його з 

урахуванням доцільних методологічних принципів, формулювати 

узагальнення на основі самостійно опрацьованих даних. 

ПРН-12. Дотримуватися правил академічної доброчесності з наголосом на 

професійну сумлінність та унеможливлення плагіату.  

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

конкретного лінгвістичного чи літературного матеріалу. 

ПРН-17.  Планувати, організовувати, здійснювати і презентувати дослідження 

та/або інноваційні розробки в конкретній філологічній галузі. 

Базою проходження практики є кафедри факультету іноземної 

філології, лабораторії університету, бібліотеки, науково-дослідні установи 

міста Херсона, Херсонської області, України. 



ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Зміст  

програми переддипломної 

практики 

Заходи щодо підготовки до захисту 

магістерської роботи 

1-й тиждень практики 

1.Організація і планування 

підготовки  до захисту 

науково-дослідної роботи 

 

Складення плану підготовки до захисту 

магістерської роботи 

Співбесіда з науковим керівником. 

2.Систематизація та 

упорядкування результатів 

науково-дослідницької 

роботи 

Вивчення матеріалів дослідження їх  

систематизація  

Редагування тексту магістерської 

роботи, підготовка роботи до друку 

3. Вимоги до оформлення 

списку використаної 

літератури 

Вивчення правил оформлення списку 

використаних джерел 

Робота з каталогом та картотекою 

бібліотеки. Консультації у бібліографа. 

Оформлення списку використаної  

літератури в алфавітному порядку згідно 

вимог  

2-й та 3-й тижні практики 

4. Основні етапи підготовки 

магістерської роботи до 

захисту 

Вичитування тексту надрукованої 

роботи, виправлення помилок, 

технічних недоліків, допущених 

друкаркою, передання виправленого 

примірника роботи для читання 

керівнику наукової роботи 

 Виправлення недоліків роботи, 

врахування порад наукового керівника  

стосовно змісту дослідження 

Надання роботи на остаточну перевірку 

науковому керівнику та написання 

відгуку. 

5. Вміння висвітлити 

результати власного 

наукового дослідження та 

основних положень 

Остаточна редакція методичного 

додатку до магістерської роботи з метою 

впровадження результатів дослідження 

у педагогічну практику 



досліджуваної проблеми в 

контексті сучасного стану 

розвитку відповідної науки 

Підготовка доповіді до наукової 

студентської конференції з метою 

висвітлення результатів самостійного 

наукового дослідження 

Підготовка до друку публікації за темою 

магістерської роботи 

Співбесіда з рецензентом магістерської  

роботи 

6. Вміння випускника 

викласти результати своєї 

роботи і здатності відстояти 

сформульовані ним 

самостійно результати 

дослідження 

Підготовка тексту виступу-захисту 

магістерської роботи 

Консультація з науковим керівником з 

приводу  змісту виступу-захисту. 

Попередній захист магістерської роботи 

на засіданні фахової кафедри 

 

Індивідуальне завдання випускника узгоджується з проблемою 

його магістерської роботи. Орієнтовний перелік можливих індивідуальних 

завдань практикантів: 

 розробка методичних рекомендацій за матеріалами магістерської роботи; 

 висвітлення окремого аспекту дослідження, наприклад, результатів 

дослідно-експериментальної роботи з обраної проблеми або результатів 

огляду літератури за обраною проблемою; 

 виготовлення наочності, що сприяла б яскравішому висвітленню 

результатів дослідження (схем або таблиць); 

 підготовка за результатами дослідження дидактичних матеріалів для 

використання у навчально-виховному процесі; 

 організація експериментально-дослідної перевірки результатів 

дослідження та подальший аналіз і систематизація їх результатів; 

 підготовка за результатами дослідження дидактичних матеріалів для 

використання у навчально-виховному процесі; 

 оформлення додатків до магістерської роботи. 



ФОРМИ КОНТРОЛЮ 

Контроль діяльності випускників під час практики складається з поточного 

і підсумкового. 

Поточний контроль здійснюється на протязі практики її керівником за 

наступними напрямками: 

 вчасне складання індивідуального плану роботи випускником згідно 

робочої програми практики, вміння раціонально розподілити час; 

 вчасне та якісне  виконання практикантом кожного з запланованих видів 

робіт; 

 перевірка відповідності магістерської роботи вимогам науково-дослідної 

роботи за структурою, змістом, рівнем оформлення; 

 проходження попереднього захисту результатів магістерської роботи на 

засіданні кафедри; 

 оперативність виправлення зазначених науковим керівником недоліків 

та помилок; 

  оформлення звітної документації згідно усіх вимог у відповідні строки. 

 Підсумковий контроль проводиться після закінчення практики. 

Рішення про здачу заліку з переддипломної практики затверджується на 

засіданні кафедри на підставі попереднього захисту результатів магістерської 

роботи, здачі повного пакету звітної документації та позитивної оцінки 

науковим керівником роботи випускника за період проходження практики. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 Вся документація оформлюється державною мовою. Практикант до 

закінчення другого тижня практики повинен здати керівникові практики 

переплетений текст магістерської роботи у надрукованому вигляді, надати 

рецензію на магістерську роботу, в разі наявності здати текст доповіді на 

студентській науковій  конференції та публікацію з теми магістерської 

роботи. 



 

Методичні рекомендації 

Переддипломна практика магістрів на ІІ курсі – один з найважливіших 

обов’язкових видів наукової роботи студентів, який сприяє завершальному 

етапу професійної підготовки філолога. Практика передбачає реалізацію 

теоретичних основ дисциплін «Основи наукових досліджень», 

«Лексикологія», «Стилістика»,  «Історія мови», «Література країни основної 

мови», «Країнознавство», «Новітні досягнення в галузі лінгвістики», 

«Сучасні методи дослідження художнього тексту». 
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