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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Практична підготовка у Київському університеті імені Бориса Грінченка 

організовується відповідно до Положення про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України та Положення Університету про 

організацію практики студентів.  

Особливе місце в освітньому процесі займає практика, як засіб 

закріплення теоретичних знань та опрацювання практичних навичок студентів, 

яка є вагомим складником системи навчання в університеті. І це цілком 

закономірно, бо формування професійної компетенції майбутнього викладача 

неможливе без чіткої й глибоко продуманої системи практичної підготовки. 

Значення практики особливо важливе тепер, коли зросли вимоги до навчання 

української мови і літератури та світової літератури у вищий школі. 

Педагогічна практика, передбачена навчальним планом, є завершальним 

етапом вивчення курсу ―Методика викладання літературознавчих дисциплін у 

ВНЗ‖. 

Навчальна програма професійної (асистентської) практики (далі – 

Програма) є нормативним документом Київського університету імені Бориса 

Грінченка, який розроблено кафедрами української мови та української 

літератури і компаративістики Інституту філології на основі освітньо-

професійної програми (ОПП) та освітньо-кваліфікаційної характеристики 

(ОКХ) магістрів відповідно до затвердженого навчального плану. 

Програму укладено відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики (ОКХ) та алгоритму вивчення навчального матеріалу з фахових 

дисциплін. Програма визначає перелік, обсяг, складові та технологію 

оцінювання навчальних досягнень студентів, необхідне навчально-методичне 

забезпечення.  Програмою передбачено завдання та зміст практики, а також 

форми та методи контролю результатів практики.  

Види, обсяг і порядок проходження виробничої навчальної практики 

визначається розділом «Практика» навчального плану спеціальності. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ 

 

Практична підготовка студентів є обов’язковим компонентом професійної 

підготовки; невід’ємною складовою освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців і спрямована на закріплення теоретичних знань студентів з психолого-

педагогічних та фахових дисциплін, отриманих під час навчання. Проходження 

практичної підготовки необхідне для здобуття кваліфікаційного рівня 

викладача мовознавчих і літературознавчих дисциплін у вищій школі та має на 

меті формувати фахові компетентності здобувачів вищої освіти, професійні 

вміння і навички. Навчально-виробнича педагогічна практика передбачає 

самостійне проведення навчальних занять. 

Метою асистентської практики є: 

   – формування у студентів-магістрів на базі одержаних теоретичних знань 

з фахових дисциплін, педагогіки, психології, методики викладання у вищій 



школі практичних умінь і навичок в реальних умовах роботи вищого 

навчального закладу; 

  – усвідомлення професійної значущості цих знань;  

– оволодіння студентами сучасними формами, методами, прийомами 

підготовки і проведення лекційних, семінарських чи практичних занять з фаху; 

– виховання у них бажання систематично поновлювати й удосконалювати 

здобуті знання, творчо застосовувати їх у своїй практичній діяльності. 

 

Основними завданнями асистентської практики є: 

1. Формування професійно-педагогічної спрямованості студентів: 

 активного, емоційно-позитивного та ціннісного ставлення до майбутньої 

професійної діяльності; 

 стійкої мотивації на досягнення успіху у майбутній професійній діяльності; 

 цінності самореалізації та самовдосконалення у майбутній професійній 

діяльності; 

 відповідальності за результати своєї професійної діяльності. 

2. Формування цілісних, системно-структурних професійних знань 

студентів: 

 закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань в галузі 

фахових дисциплін та методик їх викладання; 

 закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань в галузі 

мовознавства, літературознавства, загальної психології, вікової психології, 

педагогіки, історії педагогіки, педагогічної майстерності, сучасних 

педагогічних технологій, методик навчання, методики виховної роботи тощо; 

 закріплення, поглиблення та систематизація знань щодо самоорганізації та 

самовдосконалення в майбутній професійній діяльності. 

3. Формування професійно-творчої самостійності студентів: 

 формування умінь самостійного планування навчально-виховної роботи; 

 формування умінь самостійного планування, підготовки та проведення 

лекційних, практичних занять та організації самостійної роботи студентів з 

фаху;  

 формування умінь самостійного планування, підготовки та проведення 

виховних заходів; 

 формування організаційних умінь; 

 формування умінь бачити проблемні педагогічні ситуації, виокремлювати їх, 

перетворювати на педагогічну задачу, самостійно аналізувати та знаходити 

оптимальні шляхи вирішення; 

 розвиток механізмів творчої діяльності при проведенні аудиторних занять та 

поза аудиторної роботи. 

4. Формування культури професійно-педагогічного спілкування студентів: 

 формування умінь реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії в процесі професійної 

педагогічної діяльності; 

 розвиток літературного усного та писемного, монологічного й діалогічного 

мовлення;  

  формування умінь розподіляти й концентрувати увагу, діяти в публічній 

ситуації;  

 формування уміння активного слухання;   



 розвиток емпатії, толерантності. 

5. Формування педагогічної рефлексії студентів: 
 формування умінь аналізу та самоаналізу аудиторних занять та позааудиторних 

заходів; 

 формування умінь самодіагностики,  самооцінки та самокорекції. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 
Професійна (асистентська) практика проводиться на базі Інституту  

філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Термін практики визначається робочим навчальним планом Інституту 

філології Київського університету імені Бориса Грінченка. 

До керівництва практикою студентів залучаються і призначаються 

наказом ректора Університету досвідчені викладачі випускових кафедр, які 

викладають професійно-орієнтовані дисципліни. Від організації, що є базою 

практики, наказом директора призначається керівник з-поміж 

найдосвідченіших фахівців. Контроль за виконанням студентами вимог до 

практики відбувається у двох формах: поточний і підсумковий. Поточний 

контроль здійснюється призначеним кафедрою керівником практики. Під час 

поточного контролю перевіряється: своєчасність заповнення щоденника, графік 

виконання індивідуальних завдань, якість виконання визначеного обсягу робіт. 

Підсумковий контроль здійснюється після завершення практики, коли 

проводиться диференційований залік у формі усного захисту звіту з практики 

на основі наданого студентом письмового звіту і усної доповіді щодо 

теоретичної та практичної частини його роботи. Робочою програмою практики 

передбачено, що захист звітів про практику відбуватиметься в два етапи: на 

території бази практики та в Університеті на кафедрах української мови та 

української літератури і компаративістики.  

Перед проведенням практики проводиться настановна конференція. На 

ній відповідальні за практику викладачі кафедри докладно роз’яснюють 

студентам завдання практики, вимоги до оформлення звітної документації, 

організаційні заходи, графік. 

Через тиждень після закінчення практики проводиться звітна 

конференція, на якій студенти звітуються про виконання програми практики. 

Студенти готують виступи, презентації, виставку зібраних матеріалів, стендів, 

газет, що відображають хід та результати практики. Керівники практики від 

університету підводять підсумки роботи студентів, оголошують оцінки, а також 

зауваження та побажання. 

Студент, який не проходив практику або робота якого під час практики 

визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану 

даного семестру. За рішенням дирекції інституту йому може бути надана 

можливість повторного проходження практики. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІ. СТРУКТУРА ПРОГРАМИ ПРАКТИК 

Курс: 

 

Напрям, спеціальність, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика  

практик 

Кількість кредитів, 

відповідних ЕСТS:  

10,5 кредитів 

 

Кількість змістових 

модулів: 

2 модуль 

 

Загальний обсяг: 

315 год. 

 

Кількість  

тижневих годин: 

30 год. 

 

Спеціальність 8.02030301 

Українська мова і 

література 

 

 

Освітній рівень: другий 

(магістерський) 

Професійна 

 виробнича / асистентська (без 

відриву)  практика 

 

 

Рік підготовки: ІІ 

Семестри: ІІІ- IV. 

 

Настановча конференція: 

2 год. 

Проходження практики:  

113 год.  

 

Самостійна робота:  

198 год. 

 

Підсумковий  контроль: 

Залік (захист результатів 

практики) – 2 год. 

 

 

 
Вид практики ОКР Загальна  

кількість 

годин 

Загальна 

кількість 

кредитів 

Рік 

підгото

вки 

Семес

тр 

Бази 

практик 

Професійна 

(асистентськ

а) 

магістр 315 10,5 2 3,4 

Інститут філології 

Київського 

університету імені 

Бориса Грінченка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ІІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Використані скорочення: 

- проходження практики (П); 

- самостійна робота (СР); 

- підсумковий контроль (ПК). 

№ 

з/п 
Назви розділів проходження практики 

Р
аз

о
м

 Кількість годин 

П СР ПК 

Змістовий модуль I 

Професійна практика – асистентська 

 Організація проходження практики  2   

 Вивчення змісту та організації роботи ВНЗ     

 
Проведення тренувальних і контрольних 

занять 

315 113 198  

 Підбиття підсумків практики    2 

Разом за навчальним планом: 315 115 198 2 

 

 

 

ІV. ПРОГРАМА 

 

ІІ курс, ІІІ-IV семестр,  315 год. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І 

Професійна практика (асистентська) 

1. Організація проходження практики 

1. Установча конференція. 

2. Вивчення вимог програми до змісту навчально-виробничої практики, отримання 

методичних рекомендацій та індивідуальних завдань. 

3. Складання індивідуального плану проходження практики.  

2. Вивчення змісту та організації роботи ВНЗ 
1. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку кафедри. 

2. Ознайомлення з навчальними програмами предметів з обраної спеціальності. 

3. Ознайомлення зі змістом, призначенням та правилами заповнення 

педагогічної документації. 

4. Ознайомлення з обладнанням та навчально-методичним забезпеченням 

кабінету. 

5. Розробка елементів електронного навчального курсу. 

6. Підготовка рубрики на сайті кафедри. 

7. Організаційна участь у підготовці Міжнародної конференції «Літературний 

процес…» 

8. Систематичне ведення щоденника практики. 

9. Спостереження та аналіз занять викладачів дисципліни. 

3. Проведення тренувальних і контрольних занять 



1. Здійснення допомоги викладачеві у виготовленні дидактичних матеріалів до 

занять, у проведенні позааудиторних заходів, надання індивідуальної 

допомоги студентам. 

2. Складання планів-конспектів 8 лекції та 8 семінарських занять з дисципліни 

та їх проведення. 

3. Організація та проведення позааудиторного заходу (1) з оформленням 

плану-конспекту. 

4. Проведення самоаналізу проведених занять. 

5. Спостереження та аналіз занять інших студентів-практикантів. 

4. Підбиття підсумків практики 

1. Оформлення звітної документації з практики. 

2. Підсумкова звітна конференція. 

 

V. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 
 

Навчальні досягнення студентів з навчальної практики оцінюються за 

модульно-рейтинговою системою, в основу якої покладено принцип 

поопераційної звітності, обов’язковості модульного контролю, накопичувальної 

системи оцінювання рівня знань, умінь та навичок. 

Систему рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переведення у національну (4-бальну) та європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 

5.1, табл. 5.2. 

Таблиця 5.1 

Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) контролю 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

№ 

п/п 

Вид діяльності Кількість 

балів за 

одиницю 

Кількість 

одиниць 

для 

розрахунку 

Всього 

1 оформлення планів-конспектів  1 16 16 

2 відвідування і аналіз занять  1 10 10 

3 проведення самоаналізу 2 1 2 

4 проведення занять  3 16 48 

5 проведення позааудиторного 

заходу 

3 1 3 

6 підготовка рубрики на сайті 

кафедри 

5 1 5 

7 розробка елементів 

електронного навчального курсу 

8 1 8 

8 Організаційна участь у 

підготовці Міжнародної 

конференції «Літературний 

процес…» 

4 1 4 

9 участь у настановній та звітній 

конференціях 

2 2 4 



 Усього    100 

 

Оцінка знижується за неякісне оформлення, мовні помилки в тексті, 

недостатній обсяг звіту; відсутність певної частини звіту, недостатню повноту 

документів. 

У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи: 

 Методи усного контролю: індивідуальне опитування, співбесіда. 

  Методи письмового контролю: щоденник, звіт. 

 Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 

 

Таблиця 5.2 

Порядок переведення рейтингових показників успішності у європейські 

оцінки ECTS 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 
90-100 

балів 

Відмінно ― відмінний рівень знань (умінь)  у 

межах обов’язкового матеріалу з, можливими, 

незначними недоліками 

B 
82-89 

балів 

Дуже добре ― достатньо високий рівень знань 

(умінь) у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих грубих помилок 

C 
75-81 

балів 

Добре ― в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 
69-74 

балів 

Задовільно ― посередній рівень знань (умінь) 

із значною кількістю недоліків, достатній для 

подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 
60-68 

балів 

Достатньо ― мінімально можливий 

допустимий рівень знань (умінь) 

FX 
35-59 

балів 

Незадовільно з можливістю повторного 

складання ― незадовільний рівень знань,  з 

можливістю повторного перескладання за 



умови належного самостійного доопрацювання 

F 
1-34 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням курсу ― досить низький рівень 

знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни 

 

Загальні критерії оцінювання успішності студентів, які отримали за 4-

бальною шкалою оцінки «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно», 

подано у табл. 5.3.  

 Таблиця 5.3 

Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень магістрантів 

Оцінка Критерії оцінювання 

 

«відмінно» ставиться за повні та міцні знання матеріалу в заданому обсязі, 

вміння вільно виконувати практичні завдання, передбачені 

навчальною програмою; за знання основної та додаткової 

літератури; за вияв креативності у розумінні і творчому 

використанні набутих знань та умінь. 

«добре» ставиться за вияв студентом повних, систематичних знань із 

дисципліни, успішне виконання практичних завдань, засвоєння 

основної та додаткової літератури, здатність до самостійного 

поповнення та оновлення знань. Але у відповіді студента наявні 

незначні помилки. 

«задовільно

» 

ставиться за вияв знання основного навчального матеріалу в обсязі, 

достатньому для подальшого навчання і майбутньої фахової 

діяльності, поверхову обізнаність з основною і додатковою 

літературою, передбаченою навчальною програмою; можливі 

суттєві помилки у виконанні практичних завдань, але студент 

спроможний усунути їх із допомогою викладача. 

«незадовіль

но» 

виставляється студентові, відповідь якого під час відтворення 

основного програмового матеріалу поверхова, фрагментарна, що 

зумовлюється початковими уявленнями про предмет вивчення. 

Таким чином, оцінка «незадовільно» ставиться студентові, який 

неспроможний до навчання чи виконання фахової діяльності після 

закінчення ВНЗ без повторного навчання за програмою відповідної 

дисципліни. 

 

VІ. ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 

1. Щоденник практики, який відображає роботу студента за весь період 

практики та містить наступні розділи:  

 індивідуальний план роботи студента-практиканта; 

 перелік нормативних документів, які регламентують роботу кафедри; 



 спостереження та аналіз занять досвідчених викладачів та інших студентів-

практикантів, які відвідав студент.  

2. Плани-конспекти залікових занять (8 лекцій і 8 практичних занять) та 

позааудиторного заходу, що проводив студент. 

3. Елементи електронного навчального курсу з дисципліни (за вибором). 

4. Матеріали рубрики на сайті кафедри. 

5. Звіт про організаційну участь у підготовці Міжнародної конференції 

«Літературний процес…». 

6. Звіт-самоаналіз студента-практиканта, підписаний студентом. 

7. Наочність, дидактичний матеріал, виготовлені до залікових занять. 

8. Фотоматеріали, що демонструють проведення студентом-практикантом 

різних видів навчальної практики. 
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