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Мета та завдання практики: 

Мета практики: 

1. Розширити, поглибити та зміцнити теоретичні й прикладні знання 

студентів із дисциплін, які вони прослухали під час навчання в університеті. 

2. Забезпечити високий фаховий рівень організації та проведення 

науково-дослідної й інноваційної діяльності; 

3. Органічно поєднати теоретичні положення та емпіричну верифікацію 

в процесі професійної та науково-пізнавальної діяльності; 

4. Опрацювати одержані результати, проаналізувати і переосмислити 

їх, враховуючи сучасні наукові дані; 

5. Розширити обсяг знань із засвоєних теоретичних предметів; 

6. Опанувати методику застосування теоретичних постулатів на 

практиці, виходячи з когнітивних та комунікативних інтересів студентів; 

7. Сформувати бажання популяризації своєї спеціальності. 

Завдання практики 

1. Студенти-практиканти повинні ознайомитися зі специфікою роботи 

місця, де буде проходити когнітивно-аналітична практика. 

2. Студент повинен оволодіти навичками культури стереотипної 

поведінки за місцем проходження практики. 

3. Студент повинен сумлінно виконувати покладені на нього обов’язки, 

набути досвіду роботи за місцем практики на запропонованій йому посаді. 

4. Студент повинен навчитися самостійно формувати щоденні завдання, 

які б допомогли йому при написанні дипломної роботи. 

5. Студент повинен самостійно або за допомогою куратора сформувати 

та виконати індивідуальні завдання. 

6. Студент повинен вивчити роботу керівника практики, гармонійно 

включитися у процес роботи колективу за місцем практики. 

7. Під час практики студент повинен підготувати частину (як правило 

експериментальну, практичну) своєї дипломної роботи. 

8. Обсяг частини дипломної роботи, яку необхідно виконати під час 



  

практики, студент обговорює з науковим керівником, керівником практики, 

куратором. 

9. У результаті проходження практики студенти повинні закріпити та 

поглибити свої знання у науково-дослідницькій роботі, сфері ділового 

спілкування. 

10. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після 

проходження практики мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

 методології гуманітарних наук, загальних та спеціальних методів, 

принципів організації та інформаційного забезпечення наукових досліджень; 

 психічних процесів, що впливають на творчу розумову працю; 

 термінологічного апарату лінгвістики на рівні відтворення, 

тлумачення й використання у професійній та науково-пізнавальній діяльності; 

 сучасних тенденцій у лінгвістиці та результатів робіт вітчизняних 

та іноземних дослідників з обраної тематики. 

уміння: 

 коректно формулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, 

визначати актуальність та новизну наукової роботи; 

 добирати необхідну інформацію і фактичний матеріал для 

підготовки та проведення дослідження, відповідно до поставленої мети та 

визначених завдань; 

 вмотивовано обирати та застосовувати спеціальні та 

загальнонаукові методи для проведення наукового дослідження; 

 накопичувати власний банк знань за рахунок значущої інформації, 

необхідної в науково-дослідницькій діяльності. 

досвід: 

 аналізу та порівняння результатів досліджень вітчизняних та 

іноземних дослідників з обраної тематики; 

 розширення власної системи знань, постійного підвищення 

інтелектуального рівня і рівня професійної майстерності на основі самоосвіти, 



  

сприйняття, розуміння та аналізу наданої інформації та її застосування як у 

процесі навчання, так і за його межами; 

 критичного аналізу, контролю та розуміння основних питань, 

пов’язаних зі знаннями у галузі лінгвістики; 

 проведення бібліографічної роботи з залученням сучасних 

інформаційних технологій. 

Організація та проведення практики. Термін, бази практики, склад 

студентів-практикантів та керівників практики затверджується наказом ректора 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. 

У перший день практики у приміщенні Миколаївського національного 

університету імені В.О.Сухомлинського проходить настановча конференція, де 

визначається мета і завдання практики, її зміст, графік проведення, 

затверджується форма звітності, вирішуються організаційні питання, 

призначається староста. 

Вимоги до бази практики. Когнітивно-аналітична практика проводиться 

у м. Миколаєві та Миколаївській області. Вибір місця проходження практики 

обумовлений напрямком наукового дослідження, обраного студентом-

практикантом. 

До початку практики визначається постійне на період практики місце 

проходження практики для кожного студента індивідуально. Студент може 

змінити місце проходження практики лише у разі невідповідності місця 

практики завданням його дипломної роботи за згодою керівника практики. 

Етапи практики 

Когнітивно-аналітична практика проходить у лютому, після 

двотижневого навчання студентів-п’ятикурсників. Триває практика 4 тижні та 

завершується у березні. 

Весь робочий день студенти знаходяться на місці практики. У перший 

день практики з 8.30: 

– проводиться настановча конференція студентів-практикантів у приміщенні 

Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського; 



  

– керівники практики згідно з наказом оголошують студентам бази практики; 

– куратори знайомлять студентів із місцем практики, розповідають про специфіку 

роботи місця практики, знайомлять із колективом; 

– студенти-практиканти вивчають графік роботи місця практики, знайомляться з 

технічними засобами та обладнанням;  

– студенти-практиканти узгоджують коло своїх функціональних обов’язків, 

складають план роботи і затверджують його у куратора. 

Надалі студенти працюють відповідно до затвердженого плану. 

Щоп’ятниці студенти-практиканти звітують керівникам про проміжні 

результати своєї роботи. 

За тиждень до підсумкової конференції керівникам практики здається на 

перевірку звітна документація. На другий тиждень після закінчення практики 

проводиться звітна конференція, де зі звітами виступають студенти-

практиканти, староста практики, відбувається захист матеріалів практики.  

Календарний графік проведення практики 

1. Настановча конференція. 

2. Знайомство з кураторами. 

3. Знайомство з місцем практики. 

4. Знайомство з колективом співробітників місця практики. 

5. Обговорення та затвердження плану роботи практики. 

6. Виконання плану роботи практики. 

7. Щотижнева звітність керівникові практики. 

8. Обговорення проміжних результатів. 

9. Підсумкова конференція. 

Керівник практики від вищого навчального закладу: 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів: інструктаж про 

порядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студентам-

практикантам необхідних документів (направлення, програми, індивідуальне 

завдання, методичні рекомендації та ін.); 

- повідомляє про систему звітності з практики: подання письмового звіту, 



  

вигляду оформлення виконаного індивідуального завдання; 

- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки 

безпеки; 

- перевіряє звітну документацію, оцінює роботу студентів-практикантів, а 

також виставляє загальну оцінку за практику; 

- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики 

із зауваженнями і пропозиціями щодо покращення практики студентів. 

Права та обов’язки студентів-практикантів 

1. Студент-практикант виконує всі види робіт, передбачені програмою 

когнітивно-аналітичної практики відповідно до поставлених вимог. 

2. Практикант дотримується внутрішніх правил місця практики, 

виконує вимоги керівників практики. У випадку невиконання вимог, що 

ставляться до практиканта, студент може бути відсторонений від проходження 

практики. 

Студентам, які не виконують індивідуальний план проходження 

практики, порушують трудову дисципліну, когнітивно-аналітична практика 

може бути перервана. Такі студенти викликаються в деканат факультету для 

з’ясування причин невиконання індивідуального плану практики та вжиття 

відповідних заходів. Студенти, які не виконали завдань і отримали 

незадовільну оцінку з практики, відраховуються з університету.  

3. Студент відвідує консультації методистів. 

4. Студент в останній день першого тижня когнітивно-аналітичної 

практики подати індивідуальний план на підпис методисту. 

5. Відповідно до програми практики студент зобов’язаний своєчасно, 

протягом тижня після завершення практики, надати звітну документацію. 

6. Студент-практикант має право з усіх питань, які виникають в 

процесі практики, звертатися до керівників практики, викладачів, 

користуватися навчально-методичними посібниками, вносити пропозиції з 

удосконалення організації практики. 



  

7. Студент має право на подовження терміну проходження 

когнітивно-аналітичної практики за наявності поважних причин та відповідних 

документів, що їх підтверджують. Студент, який не перебував на практиці 

через хворобу чи інші поважні причини більше 50% відведеного часу, повинен 

подати до деканату відповідні документи протягом першого тижня після 

закінчення терміну практики. На підставі поданих документів та в межах 

графіку навчально-виховного процесу деканат визначає нові терміни 

проходження практики відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня. На час 

проходження практики цим студентам у разі необхідності дозволяється вільне 

відвідування навчальних занять. 

8. За підсумками когнітивно-аналітичної практики студент отримує 

диференційовану оцінку. 

ІІІ. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

ТА ВИМОГИ ДО ЗВІТНОСТІ 

Вимоги до звітності 

Звітність із практики передбачає наявність таких документів: 

1. Щоденник практики, підписаний куратором. 

2. Відгук-характеристику куратора практики про виконану роботу. 

3. Відгук наукового керівника із зазначенням відсоткового виконання 

(написання) дипломної роботи. 

4. Індивідуальне завдання. 

5. Матеріали, що ілюструють хід та результати експерименту. 

Форми і методи контролю 

Проміжний контроль 

Куратори практики щоденно контролюють виконання індивідуального 

плану роботи студента-практиканта. Керівники практики контролюють хід 

практики через кураторів, старосту практики та безпосередньо, відвідуючи 

місця проходження практики. В останній день практики куратори оформляють 

відгук про проходження практики конкретним студентом і підписують його. 

Після цього пише відгук науковий керівник, зазначаючи відсоткове виконання 



  

дипломної роботи. 

Підсумковий контроль 

Керівники практики разом із науковими керівниками та завідувачем 

кафедри прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету 

імені В.О.Сухомлинського на підсумковій конференції заслуховують звіти 

студентів про проходження практики, оцінюють їх звітні матеріали. 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

За шкалою ECTS За шкалою університету 
За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 (відмінно) 5 (відмінно) 

Зараховано 

В 80-89 (дуже добре) 
4 (добре) 

С 65-79 (добре) 

D 55-64 (задовільно) 
3 (задовільно) 

Е 50-54 (достатньо) 

FX 35-49 (незадовільно ) 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Критерії оцінювання результатів виробничої педагогічної практики: 

 

Оцінка A «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі. 

Звіт подано у встановлений термін, він містить всі структурні елементи. У 

щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього 

періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету, що завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «відмінно». 

Оцінка B «добре» - завдання виконано правильно, але недостатньо повно. 

Звіт подано у встановлений термін Він містить усі структурні елементи. У 

щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього 

періоду проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «добре». 



  

Оцінка C «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань допускалися незначні помилки. Звітна документація 

оформлена згідно з вимогами. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано 

зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету завірені печаткою. 

Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику від бази – 

«добре». 

Оцінка D «задовільно» - завдання практики виконано в неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація 

оформлена з помилками. Щоденник не правильно оформлено. У 

характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка E «задовільно» - завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена 

неповно, з помилками. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику 

від бази – «задовільно». 

Оцінка F, FX «незадовільно» - завдання невиконані. Звітна документація 

оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук. 
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