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1. Опис практики 

Переддипломна (безвідривна) 

 

Найменування показників  

Характеристика практики за 

формами навчання 

денна  заочна  

Вид практики 

Переддипломна (безвідривна)  

 

 

Загальний обсяг кредитів/годин 4,5 / 135 

Курс 4 

Семестр 8 

Кількість змістових компонентів з 

розподілом: 
 

Обсяг кредитів 4,5 

Обсяг годин, в тому числі: 135 

Тривалість (у тижнях) 3 (безвідривна) 

Форма семестрового контролю залік 

 

2. Бази практики переддипломної (безвідривної) 

 

Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка, 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – для роботи над 

бакалаврською тезою. 

Інститут філології 

Центр культури української мови (кафедра української мови) – для 

популяризації мовознавчих досліджень.  

Літературно-мистецький вебресурс «По_літ» (кафедра української 

літератури, компаративістики і грінченкознавства) – для популяризації 

літературознавчих досліджень: http://polit.net.ua 

Редакція науково-методичного журналу «Українська мова і література в 

школах України», Державне інформаційно-виробниче підприємство 

видавництво «Педагогічна преса», м.Київ, вул. Попудренка, 54 – для 

популяризації методичних аспектів філологічного дослідження. 

 

3. Мета та завдання переддипломної (безвідривної) полягає в підготовці 

конкурентноспроможного фахівця в галузі філології (українська мова та 

література), здатного виконувати навчально-дослідні завдання на основі 

аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності.  

Під час переддипломної (безвідривної) практики студенти спеціальності 

035 Філологія (українська мова та література) набувають програмних 

http://polit.net.ua/?fbclid=IwAR3F-mxPkTnaGuNTGPBulVoxmuD_RjYZx0fdbaWQLUbhF-MF-_8u0o1_ZyM
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компетентностей ЗК-6, ЗК-8 (загальні компетентності: науково-дослідницька 

компетенція; особиста ціннісно-вольова налаштованість), ФК-6, ФК-10, ФК-11 

(фахові компетентності: комунікативна професійно-орієнтована, 

репрезентаційна, проектно-діяльнісна). 

ЗК-6: Здатність виконувати навчально-дослідні завдання на основі 

аналітико-синтетичної мисленнєвої діяльності. Володіння науково-дослідними 

методами відповідного фахового спрямування. Уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, добирати аргументи, ухвалювати рішення. Обізнаність в 

особливостях проектної діяльності, готовність до її реалізації. Критична 

обізнаність та інтелектуальна чесність. Здатність нестандартно виконувати 

типові й неординарні завдання. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

ЗК-8: Раціональна організація та планування своєї діяльності, 

застосування отриманих знань для формування власної професійної та життєвої 

стратегії лідерства-служіння 

ФК-6: Здатність застосовувати в професійній діяльності нормативні 

засоби мови в усному та писемному мовленні з урахуванням змістового 

наповнення, соціально-демографічних особливостей співрозмовника, 

специфіки ситуації спілкування та контексту. Здатність вільно й ефективно 

використовувати мову, що вивчається, для розв’язання комунікативних завдань. 

ФК-10: Здатність презентувати результати навчальної та дослідницької 

діяльності у галузі філології на місцевому, національному та міжнародному 

рівні. 

ФК-11: Навички у проектуванні навчальних розробок, стартапів та їх 

реалізації; спроможність якісно виконувати консультаційні, експертні та 

дорадчі функції в галузі філології на національному ринку праці; здатність до 

планування, організації та управління своєю професійною діяльністю. 

 

4. Результати навчання за дисципліною 

У результаті успішного проходження переддипломної (безвідривної) 

практики студенти досягнуть таких результатів навчання:  

ПРН-У-1 Вільне володіння базовим професійним категоріально- 

поняттєвим та дослідницьким апаратом сучасної філологічної науки. Уміння 

пояснювати професійно з історичних позицій явища і факти української мови 

та літератури. 

ПРН-У-8 Уміння працювати самостійно, працювати з метою підвищення 

фахової компетентності, самоосвіти; уміння працювати в умовах обмеженого 

часу з акцентом на професійну сумлінність та унеможливлення плагіату 

ПРН-С-1 Фахово формувати й аргументувати власні теоретичні і 

практичні судження, професійні позиції. 

ПРН-С-3 Здатність формувати судження про значення і наслідки своєї 

професійної діяльності з урахуванням соціальних, професійних і етичних 

позицій. 

5. Структура практики 
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Переддипломна (безвідривна) практика студентів складається з 3-х етапів, 

кожен із яких має відповідну кількість годин 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів Розподіл 

годин між 

видами робіт 

Етап 1. Організаційний (підготовка до проведення практики)  

1) Закріплення студентів за базами для проходження практики: 

здобувач вищої освіти виявляє відповідальність, ініціативність, 

активність під час розподілу та закріпленні за базами практик; 

демонструє вміння працювати в команді, розподіляти функції 

між членами колективу студентів-практикантів; показує 

мотивацію до участі в суспільному житті базового навчального 

закладу, місця проведення переддипломної практики. 

1 

2) Участь у роботі настановної конференції: студент-практикант 

заздалегідь планує свою діяльність у базовому для проведення 

практики закладі з метою формування власної професійної та 

життєвої стратегії лідерства-служіння. 

1 

3) Визначення мети і кореляція завдань практики відповідно до  

змісту випускової кваліфікаційної роботи (бакалаврського 

проєкту), визначення основних вимог, складання плану 

проходження практики разом із науковим керівником 

бакалаврського проєкту 

10 

                                                                                  Разом  12 

Етап 2. Основний   

1) Збір додаткового теоретичного і фактичного матеріалу для 

написання випускової кваліфікаційної роботи. Доопрацювання 

бібліографічного списку з проблематики бакалаврського 

проєкту.  

10 

2) Обґрунтування актуальності обраної теми; уточнення об’єкту, 

предмету, мети, завдань, теоретико-методологічних засад 

дослідження. Уточнення понятійно-категоріального апарату 

бакалаврської роботи. 

 

15 

3) Підготовка чорнових матеріалів розділів випускової роботи. 

Формулювання попередніх висновків.  

10 

4) Підготовка бакалаврської тези (усна презентація проміжних 

результатів бакалаврського проєкту в межах Фестивалю науки). 

Написання тез, наукової статті за результатами дослідження або 

поширення результатів дослідження на платформах 

інформаційних ресурсів Інституту філології при Центрах 

компетентностей 

35 

                                                                               Разом 70 

Етап 3. Заліково-підсумковий   

1) Підготовка презентації результатів бакалаврського проєкту  6 
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2) Оформлення бібліографічного списку (згідно з чинним 

стандартом)  

6 

3) Виконання самостійної роботи: подання тез (наукової статті) 

до електронного видання «Наукові доробки студентів інституту 

філології» або журналу «Українська мова і література в школі», 

розміщення публікації з популяризації тематики проєкту та його 

результатів на платформах інформаційних ресурсів  Інституту 

філології («По_літ», «Центр культури української мови» та ін.) 

30 

4) Узагальнення матеріалів практики із  розміщенням в ЕНК  10 

5) Участь у роботі звітної конференції 1 

                                                                               Разом 53  

                                                                               Усього 135 

 

 

6. Зміст практики  

 Упродовж практики на підготовчому етапі студенти здійснюють 

таку діяльність: 

1. Беруть участь у настановній конференції, вивчають вимоги програми до 

змісту практики, порядок збору матеріалу та його обробки та презентації 

результатів; узгоджують змісту бакалаврської тези і форм її апробації. 

2. Уточнюють і корелюють завдання практики відповідно до змісту 

випускової кваліфікаційної роботи (бакалаврського проєкту). 

3. Складають індивідуальний план роботи та подають його на підпис 

керівникам педпрактики. 

4. Уточнюють наявність у бібліотеках новітніх наукових розробок, 

методичної літератури з теми випускової кваліфікаційної роботи; 

відбирають для опрацювання теоретико-методологічну, науково-

методичну, лінгвістичну, літературознавчу, лінгводидактичну 

літературу. Оформлюють список літератури згідно чинних вимог. 

На початку переддипломної практики викладачі-методисти від 

Університету проводять коротку виробничу нараду за результатами першого 

тижня практики, визначають ступінь готовності кожного студента до 

наступного етапу практики – роботи з над бакалаврським проєктом та 

презентацією бакалаврської тези.  

На основному етапі переддипломної практики упродовж двох тижнів 

студенти здійснюють таку діяльність: 

1) уточнюють зміст дипломної роботи, актуальність теми дослідження 

об’єкт, предмет, мету, завдання, теоретико-методологічні засади 

дослідження, погоджують із керівниками-методистами, затверджують 

керівником бакалаврської роботи; 

2) доповнюють бібліографічний список праць, необхідних для успішного 

виконання проєкту; 

3) готують для подальшої презентації бакалаврську тезу (усна 

презентація проміжних результатів бакалаврського проєкту в межах 

Фестивалю науки).  
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4) готують тези, наукову статтю за результатами дослідження для 

електронного видання «Наукові доробки студентів інституту 

філології» або часопису «Українська мова і література в школах 

України» та  поширюють інформацію про результати роботи над 

бакалаврськими проєктами на платформах інформаційних ресурсів 

Інституту філології при Центрах компетентностей («Центр культури 

української мови», «По_літ», fb-сторінка КУЛКіГ). 

Наприкінці другого тижня викладач-методист обговорює зі студентами-

практикантами отримані результати, якість підготовлених до друку матеріалів. 

Студенти-практиканти набувають умінь аналізувати, визначати різні форми 

репрезентації наукових розробок і промоції філологічних проєктів.  

Третій тиждень практики студенти-практиканти уточнюють зміст 

першого та другого розділів бакалаврського дослідження. Аналізують отримані 

результати.  

На заліково-підсумковому етапі керівник-методист оцінює якість 

отриманих матеріалів та можливості їх подальшого представлення в 

дипломному проєкті. На звітній конференції студенти представляють матеріали 

з проходження практики.  

 

6.2. Завдання для самостійної роботи студентів 

 

Самостійна робота № 1  

1. Підготуйте матеріал із популяризації тематики (результатів) 

бакалаврського проєкту на платформах інформаційних ресурсів Інституту 

філології («По_літ», «Центр культури української мови») або  соціальних 

мережах (fb-сторінка КУЛКіГ)  

 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 
- самостійність (2 балів, обов’язкова умова); 
-  здатність нестандартно виконувати типові й неординарні завдання       

(2 балів); 
-    здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (2 балів); 
- здатність презентувати результати навчальної та дослідницької 

діяльності у галузі філології для широкого кола реципієнтів (2 балів); 
- мовне оформлення (2 бали) 

 

Форма звітності: 

- покликання на допису  

Максимальна оцінка – 10 балів. 

 

Самостійна робота № 2  

1. Підготуйте тези (наукову статтю) з тематики бакалаврського проєкту –  

20 б. 

2. Подайте підготовлену статтю до журналу «Українська мова і література в 

школі» або електронного збірника наукових праць «Наукові доробки 
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студентів Інституту філології» –  10 б. 

 

Форма звітності: 

- текст статті; 

Максимальна оцінка – 30 балів. 

 

Критерії оцінювання самостійної роботи: 

Критерії оцінювання тези (наукової статті) за тематикою бакалаврського 

проекту: 
- самостійність (5 балів, обов’язкова умова); 
-    об’єктивність (5 балів); 
-    аргументованість (5 балів); 
-    якість і професійність мовного оформлення (5 балів). 

Наукова стаття оформлюється як придатний для редагування файл (*.doc 
чи *.rtf) і передається керівникові практики.  

Роботи, які отримають від 18 до 20 балів, підлягають оприлюдненню у 
виданнях: журнал «Українська мова і література в школі»; електронний збірник 
наукових праць «Наукові доробки студентів Інституту філології».  

У разі рекомендації підготовленої статті до друку студент отримує 10 

балів. 

Вимоги до змісту та оформлення статей: 

-        постановка проблеми в контексті сучасної філології; 

-        формулювання мети статті (завдань); 

-   аналіз останніх досліджень та публікацій, у яких започатковано 

вивчення проблеми і на які спирається автор; 

-      виклад основного матеріалу з обґрунтуванням авторських положень; 

-    висновки та перспективи подальших наукових розвідок у визначеному 

напрямі; 

-     текст статті обсягом 3–5 сторінок комп’ютерного тексту (зі списком 

використаних джерел кирилицею та латиницею й анотацією); 

-    анотація та ключові слова українською мовою (обсяг 200–300 

символів із пробілами); ключові слова – від 3 до 5 термінів, розділених знаком 

«;»); 

-  анотація та ключові слова англійською мовою (елементи оформляються 

аналогічно до українськомовної); 

- список використаних джерел нумерується за абеткою, не 

використовуючи функцію «Список». Оформлюється список використаних 

джерел за останніми вимогами МОН України. 

Технічні вимоги: 

1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 

см. 

2. Текст: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – 

1,5, абзац – 1,25; вирівнювання основного тексту – по ширині. 

3. Між ініціалами і прізвищем, між ініціалами та в інших випадках, 

коли неприпустимим є перенос між рядками, необхідно використовувати 
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нерозривний пробіл (комбінація клавіш Shift+Ctrl+пробіл). 

4. Для виділення цитат, назв творів тощо слід використовувати лапки 

«»; для внутрішнього цитатного виділення використовуються лапки “ ”. 

5. Покликання на джерела подаються за зразком: [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 

67]. Покликання на джерела фактичного матеріалу – в круглих дужках 

(Конституція України). 

6. Матеріали подавати в такій послідовності: 

-         назва статті (жирний шрифт, великими літерами, по центру); 

-         ініціали, прізвище (жирний шрифт, вирівнювання за шириною 

рядка), місце навчання (після ініціалів та прізвища через кому, звичайний 

шрифт, вирівнювання за шириною рядка); 

-         ініціали й прізвище, посада, вчений ступінь наукового керівника 

(після слів науковий керівник: звичайний шрифт, вирівнювання за шириною 

рядка); 

-         анотація українською мовою (через 2 інтервали, курсив, 12 кегль); 

-         текст статті (через 2 інтервали); 

-         література (через 2 інтервали, після слів  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ  великими літерами, 12 шрифт, 

нумерація джерел в алфавітному порядку). 

 

Карта самостійної роботи студента 

 

Змістовий модуль 

та теми курсу 

Академічний контроль Бали Термін  

виконання 

(тижні) 

Модуль 1 Допис на платформах 

інформаційних ресурсів Інституту 

філології («По_літ», «Центр 

культури української мови» та ін.) 

спрямований  популяризації 

тематики (результатів) 

бакалаврського проєкту  

10 ІІ 

Модуль 2 Наукова стаття (тези) 30 ІІІ 

Разом  40 балів  

 

6.3. Обов’язки студентів упродовж практики 

Під час переддипломної практики студент зобов’язаний:  

 виконувати всі види робіт, передбачені програмою переддипломної 

практики; 

дотримуватися правил академічної доброчесності з акцентом на 

професійну сумлінність та унеможливлення плагіату. 

6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази 

практики: 

 забезпечити умови для проходження практики; 
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 надавати фахову допомогу студентам у підготовці бакалаврської 

тези, підготовки методичних матеріалів та інших питань щодо проходження 

практики; 

 контролювати виконання студентами програми практики; 

 перевірити звіт за результатами практики із пропонованою оцінкою. 
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7. КОНТРОЛЬ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 
 Вид робіт/діяльності 

Студентів 

Форма звітності Максимальна кількість балів  

за 

одиницю  

кількість 

одиниць 

максимальна 

кількість балів 

1. збір додаткового 

теоретичного і 

фактичного матеріалу для 

написання випускової 

кваліфікаційної роботи  

Бібліографічни

й список; 

визначення 

теоретико-

методологічни

х засад 

дослідження 

10 1 10 

2. Презентація бакалаврської 

тези  

Презентація  

(обов’язкові 

слайди: тема; 

обґрунтування 

актуальності; 

визначення 

об’єкта та 

предмета; 

формулювання 

мети, завдань; 

висновки) 

15 1 15 

3. Текст доповіді про 

результати бакалаврського 

проекту. 

Текст виступу 

в ЕНК 

5 1 5 

4 Відповіді на питання 

участь у дискусії  

(прилюдний захист 

бакалаврської тези) 

Виступ на 

Фестивалі 

науки 

15 1 15 

4. Підготовка наукової тези 

(статті) за результатами 

бакалаврського проєкту 

Текст статті 20 1 20 

5. Подання наукової статті за 

результатами 

бакалаврського проєкту до 

друку 

Текст статті, 

рекомендовани

й до друку 

10 1 10 

6. Популяризація тематики 

проєкту і результатів 

дослідження 

 

Допис на сайті 

«По_літ», 

спільноті 

«Центр 

культури 

української 

10 1 10 
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мови» тощо  

7. Звіт про переддипломну 

практику 

звіт в ЕНК 5 1 5 

8. Участь у настановній та 

звітній конференціях 

присутність, 

виступ 

5 2 10 

  Разом     100 

Самостійна робота: 40 б. 

Максимальна кількість балів: 100 б. 

Розрахунок коефіцієнта: 140:100 = 1,4 

 

 

7.2. Перелік звітної документації 

 
Звітні матеріали студенти розміщують в ЕНК «Переддипломна 

практика» у рубриці  «Звітна документація з переддипломної практики 
(безвідривної)».  

1. Список літератури до теми бакалаврського проєкту (не менше 40 

позицій) 

2. Презентація бакалаврської тези (Power Point, слайди в корпоративній 

стилістиці). 

3. Підготовлений до друку текст наукової статті (тез) за тематикою 

проєкту. 

4. Покликання на допис з популяризації тематики бакалаврського проєкту 

на сайті «По_літ», спільноті «Центр культури української мови», інших 

сторінках у соціальних мережах. 

 
7.3. Вимоги до звіту про практику 
Окремий звіт не потрібний. 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання 

 

a. Система контролю та критерії оцінювання 

Підсумковий контроль здійснюється у формі заліку. 

Модуль включає бали за виконану роботу студентом-практикантом 

упродовж практики. Індивідуальні роботи, які виконує студент за визначеною 

тематикою, обговорюються та захищаються на конференції у присутності 

членів фахової кафедри.  

Кількість балів за виконану студентом-практикантом роботу залежить від 

дотримання таких вимог: 

 своєчасність виконання навчальних завдань; 

 повний обсяг їх виконання; 

 якість виконання навчальних завдань; 

 самостійність виконання; 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&ved=2ahUKEwi8u6vlxvnmAhWSxosKHUsRAS4QFjAKegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fsupport.office.com%2Fru-ru%2Farticle%2F%25D0%259E%25D1%2581%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25BD%25D1%258B%25D0%25B5-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B8-%25D0%25BF%25D0%25BE-%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B4%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258E-%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B0%25D1%2586%25D0%25B8%25D0%25B9-powerpoint-efbbc1cd-c5f1-4264-b48e-c8a7b0334e36&usg=AOvVaw24vatQmqCdq4SgAx24Ulo2
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 творчий підхід у виконанні завдань; 

 ініціативність у навчальній діяльності. 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

90-100 балів 

Значення оцінки 

А 90-100 балів Відмінно -

відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками. 

В  82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень 

знань/умінь/навичок в межах обов’язкового 

матеріалу без суттєвих (грубих) помилок. 

С  75-81 бал Добре – в цілому добрий рівень 

знань/умінь/навичок з незначною кількістю 

помилок. 

Д  69-74 бали Задовільно – посередній рівень 

знань/умінь/навичок із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

Е  60-68 балів Достатньо-мінімально допустимий рівень 

знань/умінь/навичок 

F, Fx 1-59 балів Незадовільно з обов’язковим повторним 

проходженням – досить низький рівень 

знань/умінь/навичок, що вимагає повторного 

проходження 

8. Рекомендовані джерела 

ОСНОВНІ  

1. Основні вимоги до оформлення списку літератури за новими 
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