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Мета та завдання практики: 

Мета практики: 

первинне ознайомлення студентів з різними видами практичної 

діяльності по обраній спеціальності; сприяння формуванню у студентів 

необхідних професійних ціннісних орієнтацій. 

Завдання практики: 

1. ознайомлення  з діяльністю  вчителя російської мови,  навчальною  

програмою, календарно-тематичними планами роботи; 

2. відвідування і обговорення уроків; 

3. відвідування позакласних заходів з російської мови; 

4. отримання навиків оцінювання письмових робіт учнів та їх усних 

відповідей за дванадцятибальною системою; 

5. знайомство з роботою методичного об'єднання вчителів російської мови; 

6. вивчення особливостей роботи з викладання російської мови в сучасних 

умовах. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після проходження 

практики мають продемонструвати такі результати навчання: 

знання: 

- особливості методики викладання російської мови як науки;  

- мету, зміст, методи та організаційні форми навчання школярів російської мови в 

середній школі;  

- засоби навчання та способи їх використання в навчальному процесі;  

- особливості засвоєння дітьми відомостей про мову та володіння ними мовою;  

- діяльність  вчителя російської мови;  

- зміст навчальної  програми,  календарно-тематичних планів роботи;  

- структуру сучасного уроку російської мови; та позакласних заходів з російської 

мови;  

- критерії оцінювання письмових робіт учнів та їх усних відповідей за  

дванадцятибальною системою;  

- роботу методичного об'єднання вчителів російської мови;  

- особливості роботи з викладання російської мови в сучасних умовах; 



  

уміння: 

- використовувати теоретичні знання на практиці;  

- критично осмислювати сучасні наукові концепції з проблем фонетики, 

фонології, графіки, орфографії, словотвору, лексики, фразеології, морфології, 

синтаксису та обґрунтовувати особисту теоретичну позицію;  

- проводити методичний аналіз матеріалу, що вивчається;  

- планувати навчальний матеріал з теми;  

- складати план уроку та конспект;  

- визначати мету та завдання уроку;  

- формулювати питання та завдання;  

- використовувати прийняті в школі умовно-графічні позначення;  

- використовувати ТЗН та засоби наочності; аналізувати урок;  

- складати конспект уроку та позакласного заходу з російської мови;  

- перевіряти та оцінювати письмові роботи учнів та їх усних відповідей за 

дванадцятибальною системою;  

- проводити аналіз відвіданих уроків. 

 

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. Навчальна практика проводиться у ЗОШ № 

19 м. Миколаєва. 

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 за згодою керівника практики. 

Етапи практики 



  

Мовленєва практика проходить у жовтні й триває 2 тижні. 

Весь робочий день студенти знаходяться на місці практики. У перший 

день практики з 15-00: 

– 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 з керівником. 

Надалі студенти працюють відповідно до затвердженого плану. 

Щосереди студенти-практиканти звітують керівникам про проміжні 

результати своєї роботи. 

За два дні 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 керівником. 

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 

навчальної практики відповідно до поставлених вимог. 

2. Студентові    необхідно    ознайомитися   з   діяльністю    вчителя-

предметника,    з 

навчальною програмою, підручниками з предмету. 

3. Відвідування студентами і обговорення уроків з метою ознайомитися з 

досвідом роботи досвідчених учителів. 

4. Студенти відвідують також і позакласні заняття з російської мови. 

5. Проведення пробних уроків, окремих фрагментів уроків 

 

6. 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.  



  

7. Студент відвідує консультації методистів. 

8. Студент в останній день першого тижня практики подати 

індивідуальний план на підпис керівнику. 

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

протягом тижня після завершення практики, надати звітну документацію. 

10. 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. 

11. Студент має право на подовження терміну проходження 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. 

12. За підсумками навчальної 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 керівником. 

2. Індивідуальне завдання. 

3. Звіт про виконану роботу. 

4. Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 



  

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 
3 (задовільно)  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно)  Не зараховано 

 

Критерії оцінювання результатів мовленнєвої 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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