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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 вивчення 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 кафедрою світової літератури 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 зі 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 

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

школі практичних умінь і навичок у 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 із фаху; 

– виховання у студентів бажання систематично оновлювати 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 світової 

літератури, 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 із-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 звітують 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 висловлюють 

зауваження та побажання. 

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

визнана незадовільною, вважається таким, що не виконав навчального плану 

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:  

4,5 кредитів 

(2 сем. 2 кр.  

3 сем. 2,5 кр.) 

 

Кількість змістових 

модулів: 

2 модуль 

 

Загальний обсяг: 

2 сем. 60 год. 

3 сем. 75 год. 

 

Кількість  

тижневих годин: 

15 год. 

 

Спеціальність 8.02030301 

Мова і література 

(англійська) 

 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

«магістр» 

 

 

 

Професійна 

 виробнича / асистентська (без 

відриву)  практика 

 

 

Рік підготовки: І-ІІ 

Семестри: 2- 3. 

 

Настановча конференція: 

2 год. 

Проходження практики:  

113 год.  

 

Самостійна робота:  

20 год. 

 

Підсумковий  контроль: 

Залік (захист результатів 

практики) – 2 год. 
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Бази 

практик 

Професійна 

(асистентська) 
магістр 135 4,5 1-2 2-3 

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  

Професійна практика – асистентська 

 Організація проходження практики  2   

 Вивчення змісту та організації роботи ВНЗ     

 
Проведення тренувальних і контрольних 

занять 

135 113 20  

 Підбиття підсумків практики    2 

Разом за навчальним планом: 135 115 20 2 

 

 

 



ІV. ПРОГРАМА 

 

І-ІІ курс, 2-3 семестр,  135 год. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  

Професійна практика (асистентська) 

 

1. Організація проходження практики 

1.1. Настановна конференція. 

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

методичних рекомендацій та індивідуальних завдань. 

1.3. Складання індивідуального плану проходження практики.  

 

2. Вивчення змісту та організації роботи ВНЗ 

2.1. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку кафедри. 

2.2.Ознайомлення з навчальними програмами предметів з обраної спеціальності. 

2.3.Ознайомлення зі змістом, призначенням та правилами заповнення 

педагогічної документації. 

2.4.Ознайомлення з обладнанням та навчально-методичним забезпеченням 

кабінету. 

2.5.Розробка елементів електронного навчального курсу. 

2.6.Підготовка рубрики на сайті кафедри. 

2.7.Організаційна участь у підготовці Міжнародного літературознавчого 

круглого столу. 

2.8. Систематичне ведення щоденника практики. 

2.9. Спостереження та аналіз занять викладачів дисципліни. 

 

3. Проведення тренувальних і контрольних занять 

3.1. Здійснення допомоги викладачеві у виготовленні дидактичних матеріалів 

до занять, у проведенні позааудиторних заходів, надання індивідуальної 

допомоги студентам. 

3.2. Складання планів-конспектів 4 лекції та 4 семінарських занять із 

дисципліни та їх проведення. 

3.3. Організація та проведення 1 позааудиторного заходу з оформленням 

плану-конспекту. 

3.4. Проведення самоаналізу проведених занять. 

3.5. Спостереження та аналіз занять інших студентів-практикантів. 

 

4. Підбиття підсумків практики 

4.1. Оформлення звітної документації з практики. 

4.2. Підсумкова звітна конференція. 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

Під час проходження практики студент повинен:  

 здійснювати спостереження за виконанням викладачем-наставником 

різних видів навчальної роботи зі студентами;  

 розробити навчальну та робочу програму спецсемінару для студентів 

(за темою магістерської роботи) ;  

 підготувати конспекти лекцій, обговорити їх з викладачем, провести 

лекційні заняття; 

 розробити план практичних занять, обговорити їх з викладачем-

наставником та провести заняття відповідно плану;  

 розробити завдання для самостійної роботи, для поточного 

контролю, тести тощо;  

 провести лекційні та семінарські заняття;  

 відвідати лекції, семінарські та практичні заняття провідних 

викладачів кафедри; обговорити з викладачами доцільність 

використаних методів, методичних знахідок тощо;  

 відвідати заняття, що проводять магістри в інших групах із 

подальшим обговоренням;  

 організувати позааудиторні заняття з застосуванням активних форм 

навчання (круглий стіл; зустріч з фахівцями, обговорення 

актуальних проблем курсу у нетрадиційній формі);  

 організувати виховний (позааудиторний) захід;  

 відвідувати засідання кафедри, брати участь у роботі науково-

методичного семінару;  

 підготувати аналіз матеріалів практики та звіт, звітування на 

конференції.  



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 Міжнародного 

літературознавчого круглого 

столу 

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 
Підсумкова кількість балів  Оцінка за 4-бальною 

шкалою 

Оцінка за шкалою ECTS 

 

1-34 

 

 

35-59 

«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 

курсом)  

«незадовільно» 

(з можливістю повторного 

складання) 

F 

 

 

FX 

60-74 «задовільно» ED 

75-89 «добре» CB 

90-100 «відмінно» A 

 

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; 

якісно оформлену звітну документацію 

«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 

в документації 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. 

«незадовільно» виставляється студентові, який при проведенні лекційних і семінарських 

занять виявив поверхові, фрагментарні знання основного програмового 

матеріалу, незадовільне володіння методикою викладання і психолого-

педагогічними навичками, а також за відсутності студента на 

позааудиторних заходах і звітної документації. Таким чином, оцінка 

«незадовільно» ставиться студентові, який неспроможний до 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 викладачів та інших студентів-практикантів, 

які відвідав студент.  

2. Плани-конспекти залікових занять (4 лекцій і 4 практичних занять) та 

позааудиторного заходу, що проводив студент. 

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

6. Матеріали рубрики на сайті кафедри. 

7. Звіт про організаційну участь у підготовці Міжнародного літературознавчого 

круглого столу. 

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

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

10. Фотоматеріали, що демонструють проведення студентом-практикантом різних 

видів навчальної практики. 

 

 

ВСІ ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ ПОДАЮТЬСЯ У ПАПЦІ, ЩО МАЄ НАЗВУ 

«ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ» 
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34. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій: 

Навч.посіб/О.М.Пєхота, В.Д.Будак, А.М.Старева, К.Ф.Нор, В.І.Шуляр, І.М.Михайлицька, 

І.В.Манькусь, Т.В.Тихонова, О.Є.Олексюк, О.І.Балицький; За ред.І-А.Зязюна, О.М.Пєхоти.-

К.:Вид-во А.С.К., 2003.-240с. 

35. Проблеми изучения й преподавания литературы в вузе й школе: Сб. научн. трудов/ Отв. 

ред. А.А.Демченко. - Саратов, 2000. 

36. Рейтингова система оцінки успішності навчання студентів: -Збірник наукових праць.- 

Київ: НМК ВО, 1992.-204с. 



37. Семеног О. Організація науково-дослідної роботи студентів філологічних факультетів 

педагогічних університетів /Навчально-методичний посібник. - К.-Глухів: РВВ ГДПУ, 2002.-

96с. 

38. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя.-К.: Рад.шк.,1981. 

39. Сізих Н.В., Добржанська О.Л. Комп'ютерні технології тестування знань у Європі. - К.: 

ІМВ, 1999.-102с. 

40. Скорина Л. Аналіз художнього твору. Навчальний посібник для студентів гуманітарних 

спеціальностей (філологія, літературна творчість, журналістика). Л.Скорина. – Тернопіль: 

Навчальна книга – Богдан, 2013. – 424 с. 

41. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ ст. / За ред.. 

М.Зубрицької . – Л.: Літопис, 1996. – 633 с.  

42. Спіцин Є.С. Методика організації науково-дослідної роботи студентів у вищому 

закладі освіти. – К.: вид.Центр КМЛУ, 2003. – 120 с. 

43. Степанишин Б.Г. Стратегія і тактика в літературній освіті учнів: Роздуми старого 

методиста-словесника, або Від "альфи" до "омеги" у викладанні рідного письменства в школі.- 

К.: Веселка, Тернопіль: Навчальна книга.-Богдан 2003.- 191с. 

44. Стоюнін В.Я. Избранные педагогические сочинения.-М.: Педагогика, 1991. 

45. Сухомлинський В.О.Вибрані твори: В 5-ти томах.-К.:Рад.школа, 1977.-Т.З.-С.23-256. 

46. Тушева В. Основи науково-педагогічних досліджень: Навчально-методичний посібник 

/ ХНПУ ім. Г.С.Сковороди. – Х., 2006. – 219 с. 

47. Ткаченко А.О. Мистецтво слова: Вступ до літературознавства: Підручник   для    

студентів    гуманітарних    спеціальностей    вищих навчальних   закладів.-2-е   вид.випр.   і   

доповн.-К.:ВШД   "Київський університет", 2003 .-448с. 

48.Ференц Н.С. Теорія літератури і основи естетики. Навчальний посібник / Н.С. Ференц. – К.; 

«Знання», 2014. – 511 с. 

Чернилевский    Д.В.Дидактические    технологии    в    высшей школе:Учебн. пособие для 

вузов.-М.: ЮНИТО-ДАНА, 2002.-437с. 

Шиянов  Е.И.,   Котова И.Б.   Развитие  личности   в  обучении: Учебн.  Пособие  для  студ.   

пед.вузов.-М.:Издат.центр «Академия», 2000.-288с. 

 

 

Додаткова 

1. Абрамова Г. С. Возрастная психология: Учебник для высшей школы. 2-е изд. – М.: 

Академический Проект, 2001. – 704 с.  

2. Анісімова, Л.В.  Теорія читацького відгуку в американському літературознавстві 60–80-х 

років ХХ ст. (генезис, структура, функціонування): автореферат … канд.. філол. наук. 

Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2014. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5476 

3. Асмус В. Ф. Чтение как труд и творчество // Вопросы теории и истории эстетики. Сб. 

статей.– М.: Искусство, 1968. – 654 с. 

4. Бадмаев Б. Ц. Психология в работе учителя: В 2 кн. – М.: Гуманит изд. центр «ВЛАДОС», 2000. – Кн. 1: 

Практическое пособие по теории развития, обучения и воспитания. – 232 с. 

5. Бандура О. М. Вивчення елементів теорії літератури у 9-11 класах: Посібник для 

вчителя. – К.: Рад. школа, 1989. – 160 с.  

6. Бітківська Г.В. Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх 

навчальних закладах / Г.В. Бітківська // Викладання зарубіжної літератури: проблеми та 

досягнення. Султанівські читання: Збірник статей. — Івано-Франківськ, 2010. Випуск І.  —  

С. 10–13. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8314 

7. Бітківська Г.В. Формування літературознавчих понять в учнів 5-7 класів на уроках 

зарубіжної літератури: автореферат … канд. пед. наук. Київ: Ін-т педагогіки АПН України, 

2007. 20 с. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/5476
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/8314


8. Богданова О.Ю. и др. Методика преподавания литературы: Уч. для студентов пед. вузов 

/ О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. М.: Изд. центр 

«Академия», 1999. – 400 с. 

9. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения в школе: Изд. второе, перераб. – 

СПб.: Фирма «Глагол», 2000. – 272 с.  

10. Ващенко Г.Г. Загальні методи навчання: Підр. для педагогів. – К.: Українська видавнича 

спілка, 1997. – 410 с. 

11. Вишницька, Ю.В. Міфологічні сценарії в сучасному художньому і публіцистичному 

дискурсах: монографія. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17104 

12. Волошина Н.Й. Естетичне виховання учнів у процесі вивчення літератури. – К.: Рад. 

школа, 1985. – 104 с. 

13.  Волошина Н.Й. Про державні стандарти базової і повної середньої освіти учнів з 

української і зарубіжної літератур // Зб. матеріалів міжнар. конф. “Літературний дискурс: 

генезис, рецепція, інтерпретація (літературознавчий, культурологічний і методичний 

аспекти)” / За ред. Ю.І.Ковбасенка. – К.: УАВЗЛ, 2003. – С. 25 – 29. 

14. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник/ За наук. ред. О.Галича. 

– К.: Либідь, 2001. – 488 с. 

15.  Галузинський І.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К.: Вища школа, 1995. –  244 

с.  

16. Гальчук, О. В. «...Не минає міт!»: Античний текст у поетичному просторі українського 

модернізму 1920-1930-х років: монографія. Чернівці: Книги-ХХІ, 2013. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7192 

17. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе: Методологические очерки 

о методике. – М., Л.: Просвещение, 1966. – 226 с. 

18. Динниченко Т.А. Типологія форм інтертекстуальності у французькій модерністській прозі 

(на матеріалі творів Андре Жіда): автореферат … канд.. філол. наук. Київський ун-т імені 

Бориса Грінченка, 2016. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18252 

19. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід: методичний посібник.Автори-укладачі О. 

Пометун, Л. Пироженко.– К.: А.П.Н, 2002.– 135с.  

20. Ковбасенко, Ю.І. Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–

аналізу // П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції 

філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-

практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19860 

21. Ковбасенко, Ю.І.  Поглиблене вивчення літератури  і тести поглибленого рівня: 

освіта для еліти? // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 

Випуск 140. – 2016. – С . 233-238 (140). С. 233-238.  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17631 

22. Ковбасенко, Ю.І. Профілізація чи профанізація освіти? // Освітня політика. 2014. С. 1-

10. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6202 

23. Ліхоманова, Н. О. Постмодерністська рецепція міфу (на матеріалі європейського 

романного досвіду ХХ ст.) 2001 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7455 

24. Тверітінова, Т. І. Мифологизация "маленького человека" в творчестве Н.В. Гоголя // 

Manuscript. Класична спадщина і сучасний літературний процес. 2016 (2). С. 32-38. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14837 

25. Шовкопляс, Г. Є. Використання матеріалів спогадів і мемуарів під час вивчення 

біографії письменника  // Українська мова й література в школах України. 2016. № 7-8). С. 

36-43 http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17460 

26. Аверин Д. В. Размышление об злектронных учебниках // Мир русского      слова.      -      

2002.      -      №1      http://www.learning – ussian.gramota.ru/journals.html 

27. Бакула Б. Кілька міркувань на тему інтегральної компаративістики: Порівняльне 

літературознавство // Слово і час.-2001.-№3,-С,50-58. 

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17104
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7192
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/18252
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/19860
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17631
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/6202
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/7455
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/14837
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/17460
http://www.learning/


28. Василенко М.Д. Визначення інновацій та інноваційної діяльності в стратегії освіти і 

науки України // Проблеми освіти: Наук.-метод.зб. / Кол.авт.-К.: Наук.-метод.центр вищої 

освіти, 2003.-Вип.31.- С.3-11. 

29. Волошина Н. Сучасний урок літератури як дзеркало інтелектуального багатства і 

педагогічної культури вчителя //Всесвітня література та культура .-2003.-.№1 .-С.3-5. 

30. Волошина Н. Й. Технологія вивчення літератури в умовах оновлення змісту 

освіти/Технології неперервної освіти: проблеми, досвід, перспективи розвитку: Збірник 

статей Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Миколаїв: МФНаУКМА, 2002, — 

С. 242— 245. 

31. Городна О. Роль літературно-критичних статей у літературній освіті школярів // 

Українська література в загальноосвітній школі.-2001.-№5.-С.23-26. 

32. Горб О., Вершина Л. Вивчаючи - порівнюючи: 3 досвіду проведення компаративного 

аналізу // Укр. мова і літ. в середніх школах, ліцеях, колегіумах.- 2000.- №1.-С.177-179. 

 

Інформаційні ресурси 

Бібліотеки 

1. Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.nbuv.gov.ua. 

2. Бібліотека  Київського університету імені Бориса Грінченка [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://library.kubg.edu.ua/ 

Документи 

1. Міністерство освіти і науки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/. 

2. Освітній портал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://osvita.ua/. 

Періодичні видання 

1. Всесвіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.vsesvit-journal.com. 

2. День [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua. 

3. Дзеркало тижня [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dt.ua. 

4. Дивослово [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dyvoslovo.com.ua. 

5. Дніпро (розділ «Скарбничка вчителя») [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.dnipro-ukr.com.ua. 

6. Критика [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.krytyka.kiev.ua. 

7. Кур’єр Кривбасу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://courier.at.ua/. 

8. Літературна Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://litukraina.kiev.ua/. 

9. Слово і час [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://slovoichas.in.ua/. 

 

 

Електронні бібліотеки 

1. Бібліотека кошового писаря (твори українських письменників ХІХ і ХХ століття) 

[Електронний ресурс]. – Режимдоступу: http://www.pysar.net. 

2. Diasporiana. org.ua. (художні і літературознавчі тексти діаспори) -  Режим доступу: 

http://diasporiana.org.ua/ 

2. Клуб поезії (українська і світова поезія) [Електронний ресурс]. – Режимдоступу: 

http://www.poetryclub.com.ua. 

3. Поетика (українська і світова поезія, фольклорні тексти) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://poetry.uazone.net. 

4.  Ізборник (давня українська літератури, літературознавчі тексти) [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://litopys.org.ua. 

6. Exlibris (українські художня література, публіцистика) [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://exlibris.org.ua. 
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VI. ДОДАТКИ 

 

Додаток1 

Зразок оформлення титульної сторінки папки 

КИЇВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ імені БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 

 Кафедра світової літератури 

 

 

 

 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  

ПРОФЕСІЙНОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ) ПРАКТИКИ  СТУДЕНТА 

ІV КУРСУ_____________ ГРУПИ ____________   

НАПРЯМ ПІДГОТОВКИ _________________________   

  

 ПІБ ________________ 

 

Керівник практики  від кафедри світової літератури 

ПІБ _____________________ 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти і науки,  

молоді та спорту України  

29 березня 2012 року № 384  

Форма № Н-7.03  

______________________________________________________________________________  

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

____________________________________________________________________  
(вид і назва практики) 

 

студента ___________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Інститут, факультет, відділення________________________________________  

 

Кафедра, циклова комісія _____________________________________________  

 

освітньо-кваліфікаційний рівень_______________________________________  

 

напрям підготовки ___________________________________________________  

 

спеціальність_______________________________________________________  

(назва) 

_________ курс, група _______________  

 

Початок практики  „___” ____________________ 20___ року  

 

____________ ________________________________________________  

 

Завершення практики  “___” ____________________ 20___ року  

 

_____________ ________________________________________________  



Додаток 2 

Зразок оформлення індивідуального плану  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ  ПРАКТИКАНТА 

 (складається на основі розділів  «Мета та завдання практики» та  «Зміст діяльності 

студентів-практикантів») 

1. Вивчити вимоги навчальної  програми до змісту  асистентської педагогічної 

практики  та скласти  індивідуальний план роботи. 

2. Ознайомитись із правилами внутрішнього розпорядку кафедри, Інституту. 

3. Вивчити питання  організації навчально-виховного процесу у вищому 

навчальному закладі. 

 



Додаток 3 

Зразок оформлення сторінки спостереження та аналізу 

                      лекції (семінарського / практичного заняття) 

 (орієнтовно 2 -4 с.)  

СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА  АНАЛІЗУ ВІДВІДАНОГО ЗАНЯТТЯ 

Загальні відомості про заняття 

Дата ______       Курс ________       Спеціальність __________ 

Викладач_________________________________________ 

Тема ___________________________________ 

Мета: дидактична ________________________ 

                    виховна __________________________ 

                  розвивальна _______________________  

Тип заняття ________________________________ 

 

ХІД ТА ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ  

(із врахуванням виду -- лекційного чи семінарського -- заняття) 

1. Початок заняття 

2. Дотримання загальнопедагогічних вимог: дидактичних, виховних, 

розвивальних, психолого-фізіологічних тощо. 

3. Тип і структура заняття:  доцільність обраного заняття з погляду вивчення 

теми,  відповідність компонентів заняття обраному типу, логічність та послідовність окремих 

його етапів, розподіл часу, психолого-педагогічне забезпечення цілісності та завершеності 

заняття. 

4. Зміст заняття : відповідність теми навчальній програмі;  наявність чіткого, 

логічного плану урок;  зв'язок з попереднім та наступним навчальним матеріалом, життям і 

досвідом студентів; доцільний відбір навчального матеріалу; актуалізація опорних знань. 

5. Реалізація основних дидактичних принципів навчання (науковості, 

наочності, зв’язку навчання з життям, систематичності та послідовності, доступності, 

врахування вікових та індивідуальних особливостей студентів,  диференціації, міцності 

засвоєння знань, умінь, навичок, емоційності навчання тощо). 

6. Раціональність і ефективність використання  різноманітних  методів та 

прийомів  навчання (за джерелом знань (словесні, наочні, практичні), за характером логіки 

пізнання (аналітичні, синтетичні, аналітико-синтетичні, індуктивні, дедуктивні, індуктивно-

дедуктивні), за рівнем самостійної розумової діяльності (проблемний виклад, проблемні 

ситуації, частково-пошуковий метод, дослідний метод). 

7. Продуктивність та різноманітність видів навчально-пізнавальної 

діяльності студентів  (індивідуальної, парної,  групової, колективної, усної, письмової тощо).   

8. Раціональність та  ефективність  засобів навчання.  

9. Особливості розумової діяльності: а) формування уваги:  співвідношення 

мимовільної і довільної уваги; б) місце пам'яті у розумовій діяльності учнів; навчання 

школярів методам і прийомам запам'ятання; використання  прийомів для активізації різних 

видів пам'яті (образної, словесно-звукової, емоційної, механічної) та видів запам'ятання. 

10.  Формування пізнавального інтересу студентів на занятті:  створення 

проблемних ситуацій, використання творів суміжних видів мистецтв, порівняння і аналогії, 

дискусії тощо. 

11.  Реалізація основних  складових виховання (розумового, морального, 

фізичного, трудового, естетичного, екологічного, правового). 

12.  Раціональність та ефективність методів і прийомів контролю знань, умінь, 

навичок (усна перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка, практична перевірка тощо). 

13.  Обґрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності  студентів   

(відповідно до критеріїв оцінювання). 

14.  Поведінка викладача під час заняття:  вміння  організувати учнів на 

навчальну діяльність, забезпечити трудову дисципліну;  уміння розподіляти та концентрувати 

увагу, діяти в публічній ситуації; уміння активного слухання; комунікативні вміння; володіння 



педагогічним тактом; володіння педагогічною технікою; культура педагогічного спілкування; 

толерантність; культура педагогічного мовлення; темп роботи; стиль і тон роботи (жвавий, 

рішучий, повільний, байдужий); спостережливість, винахідливість, емоційність. 

15.  Завершення заняття: підсумок, мотивоване виставлення оцінок, повідомлення 

теми наступного заняття, проведення інструктажу щодо його виконання. 

16. Результат заняття:  досягнення мети; виконання плану; якість знань, умінь і 

навичок студентів; освітнє, виховне, розвивальне  значення заняття. 

 



Додаток 4 

Орієнтовна схема конспекту лекції 

1. Наявність конспекту, робочих нотаток.  

2. Оголошення теми, плану заняття.  

3. Наукове та методичне обґрунтування основних положень, що розглядаються.  

4. Чіткість, логічність, доступність викладання матеріалу.  

5. Реалізація основних принципів навчання.  

6. Зв’язок з попереднім матеріалом, міждисциплінарні зв’язки.  

7. Економне використання часу.  

8. Дотримання структури заняття, використання інноваційних форм та методів 

навчання.  

9. Характеристика робочої атмосфери заняття.  

10. Організація управління процесом навчання (підтримування інтелектуально-

емоційного контакту з студентами; застосування різних прийомів та методів 

навчання)  

11. Мовлення викладача (логічність, доступність, емоційність, доказовість, 

впевненість).  

 

 



Додаток 5 

Зразок оформлення діагностичної карти самоаналізу заняття 

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА САМОАНАЛІЗУ ЗАЛІКОВОГО  ЗАНЯТТЯ 

Дата -------------   Курс --------------------------   Спеціальність---------------- 

Студент(ка)(ПІБ) -----------------------------------------------------Підпис студента _________ 

Тема заняття____________________________________ 

Параметри оцінювання: 0 – показник не виявлявся, 1 – показник виявлявся епізодично та 

непослідовно,  2 – показник виявлявся часто, 3 – показник виявлявся систематично та в повній 

мірі. 

Показники Бали (0,1,2,3) 

1. Своєчасний початок  заняття, наявність організаційного 

моменту 

 

2. Відповідність типу і структури  заняття  темі та меті   

3. Послідовність та логічність  етапів заняття  

4. Раціональний  розподіл часу на занятті   

5. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності та 

завершеності заняття 

 

6. Зв'язок заняття  з попереднім та наступним навчальним 

матеріалом, життям і досвідом учнів  

 

7. Доцільний відбір навчального матеріалу  

8. Реалізація на занятті основних дидактичних принципів  

9.  Раціональне та ефективне використання методів, 

прийомів, засобів навчання 

 

10.  Продуктивність  та різноманітність видів навчально-

пізнавальної діяльності студентів на занятті 

 

11. Формування пізнавального інтересу студентів на занятті  

12. Реалізація на занятті основних  складових виховання  

13. Реалізація на занятті різних видів запам’ятовування  

14. Врахування вікових особливостей студентів  

15. Раціональне  та ефективне застосування  методів і 

прийомів контролю знань, умінь, навичок студентів 

 

16. Активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів 

на занятті 

 

17. Обгрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної 

діяльності  студентів на занятті 

 

18.  Уміння  організувати учнів на навчальну діяльність, 

забезпечити трудову дисципліну 

 

19. Культура мовлення (розвиток літературного 

монологічного й діалогічного, усного та писемного 

мовлення) 

 

20. Культура педагогічного спілкування (дотримання норм 

педагогічного такту та  етики, толерантність) 

 

21. Уміння розподіляти та концентрувати увагу,  діяти в 

публічній ситуації. 

 

22. Реалізація мети та плану заняття  

Загальна кількість балів  

Самооцінка за проведення заняття (за десятибальною 

шкалою) 

 



Додаток 6 

Зразок оформлення діагностичної карти експертної оцінки залікового заняття  

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗАЛІКОВОГО ЗАНЯТТЯ 

студента(ки)(ПІБ)____________________________________________________________ 

Дата ____________   Предмет ________________________   Клас_____________ 

Експерт(ПІБ)   _______________               Посада _______________      Підпис _____________ 

Тема заняття ---------------------------------------------------------------------- 

Параметри оцінювання: 0 – показник не виявлявся, 1 – показник виявлявся епізодично та 

непослідовно,  2 – показник виявлявся часто, 3 – показник виявлявся систематично та в повній 

мірі. 

 

Показники Бали (0,1,2,3) 
1. Своєчасний початок  заняття,  наявність організаційного моменту  

2. Дотримання загальнопедагогічних вимог щодо заняття (гігієнічних, 
дидактичних, виховних, психолого-фізіологічних) 

 

3. Відповідність типу і структури  заняття  темі та меті   

4. Послідовність та логічність  етапів заняття  

5. Раціональний  розподіл часу на заняття   

6. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності та завершеності заняття  

7. Зв'язок заняття з попереднім та наступним навчальним матеріалом, життям 

і досвідом студентів 

 

8. Доцільний відбір навчального матеріалу  

9. Реалізація на занятті основних дидактичних принципів  

10.  Раціональне та ефективне використання методів, прийомів, засобів 
навчання 

 

11.  Продуктивність  та різноманітність видів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на занятті 

 

12. Формування пізнавального інтересу учнів на занятті  

13. Реалізація на занятті і основних  складових виховання  

14. Реалізація на занятті різних видів запам’ятовування  

15. Врахування вікових особливостей студентів  

16. Раціональне  та ефективне застосування  методів і прийомів 
контролю знань, умінь, навичок студентів 

 

17. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на занятті  

18. Обгрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності  

студентів 

 

19.  Уміння  організувати студентів на навчальну діяльність, 

забезпечити трудову дисципліну 

 

20. Культура мовлення (розвиток літературного монологічного й 

діалогічного, усного та писемного мовлення) 

 

21. Культура педагогічного спілкування (дотримання норм 

педагогічного такту та  етики, толерантність) 

 

22. Уміння розподіляти та концентрувати увагу,  діяти в публічній 

ситуації. 

 

23. Реалізація мети та плану заняття  

                                            Загальна кількість балів  

Оцінка за проведений уроку (за десятибальною шкалою)  

 



Додаток 7 

ЗВІТ-САМОАНАЛІЗ  ПРО ПРОХОДЖЕННЯ  

ВИРОБНИЧОЇ (АСИСТЕНТСЬКОЇ)  ПРАКТИКИ  
(ПІБ студента-практиканта) 

 
_______________курс________________________група 

 

1. За період виробничої  асистентської практики мною  виконані такі завдання 

індивідуального плану роботи: 

2. За період виробничої  асистентської практики мені не вдалося виконати такі 

завдання індивідуального плану роботи: 

3.  Під час  виробничої   асистентської практики мною  реалізовані такі види  

професійної педагогічної діяльності:  

4. Найбільше сприяв формуванню моєї готовності до майбутньої професійної 

діяльності такий практичний  досвід: 

5. Виробнича  асистентська практика продемонструвала недостатню 

сформованість у мене таких професійних умінь: 

6. Виробнича  асистентська практика найбільше сприяла формуванню у мене таких 

професійних умінь: 

7. Я оцінюю свою діяльність під час практики як: 

8. Найбільше під час практики мені сподобалося: 

9. Найбільше під час практики мені не сподобалося: 

10.  Мої пропозиції щодо вдосконалення виробничої  асистентської практики: 

                           

 

Дата                                                                 Підпис студента 



Додаток 8 

Зразок оформлення відгуку керівника  

 

ВІДГУК 

 

з_________________________________________________________практики 

студента(ки)_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Оцінка___________________________________________ 

 

Керівник практики  

________________/______________________________/ 

                                               (підпис)               (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 


	Види, обсяг і порядок проходження виробничої навчальної практики визначається розділом «Практика» навчального плану спеціальності.
	8. Богданова О.Ю. и др. Методика преподавания литературы: Уч. для студентов пед. вузов / О.Ю.Богданова, С.А.Леонов, В.Ф.Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. М.: Изд. центр «Академия», 1999. – 400 с.
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