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ВСТУП 

 

Практична підготовка студентів філологічного факультету   є 

невід‘ємною складовою їхньої освітньо-професійної програми підготовки 

різних освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціальності «Українська мова та 

література». Нормативно-правовою базою проведення практик є відповідні 

статті Конституції України, Закону України "Про освіту", Закону України "Про 

вищу освіту", "Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України" № 93 від 8 квітня 1993р. 

Метою практичної підготовки є закріплення теоретичних знань, 

отриманих студентами за час навчання; формування у них професійних умінь 

за філологічною спеціальністю для прийняття самостійних рішень у 

конкретних умовах роботи; виховання потреби систематично поновлювати свої 

знання для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному ринку 

праці. 

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 

проведення при одержанні практичних знань і вмінь відповідно до різних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів: бакалавр, спеціаліст, магістр. 

Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності денної та заочної 

форм навчання, її види, тривалість і терміни визначені в навчальних планах. 

Зміст практики визначається програмами практик. 

Основними видами практик є: навчальна і виробнича. 

Завданнями навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою 

майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних знань та умінь із 

загальнопрофесійних та спеціальних дисциплін. 

На 4 і 5 курсах студенти-філологи проходять виробничу педагогічну 

практику,  метою якої є закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін, 

практичних навичок зі спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для 

виконання курсових і дипломних проектів (робіт).  

Асистентська педагогічна практика у ВНЗ проводиться протягом лютого, 

тобто чотири тижні в дев‘ятому семестрі. Мета практики – закріплення 

суттєвих теоретичних знань і набуття професійних якостей майбутнього 

викладача, які відповідають вимогам сучасного суспільства, а також 

формування особистих людських якостей фахівців. 

У пропонованому посібнику висвітлено всі етапи проходження практик 

студентами-філологами. 
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ПЕРШИЙ КУРС 

НАВЧАЛЬНА ФОЛЬКЛОРНА ПРАКТИКА 

     

Практика проводиться згідно з навчальними планами підготовки 

студентів-філологів після проведення літньої сесії впродовж 2 тижнів . 

Розподіл часу: 

- ознайомлення із місцем проведення практики; робота над історичною   

   довідкою – 6 год.; 

- проведення польових записів – 54 год.; 

- оформлення щоденника польових записів – 12 год.; 

- залік. 

Форма контролю – залік. 

 

Проведення фольклорної практики студентів спеціальності ―Українська 

мова та література‖ зумовлене особливостями філологічної освіти та відповідає 

типовим навчальним програмам,  вимогам ОПП та ОКХ бакалаврів 

названих спеціальностей. 

Мета практики: збір та систематизація  регіонального фольклору, 

закріплення та практичне застосування знань, отриманих з теоретичних курсів  

філологічного циклу, насамперед ―Усна народна творчість‖, розвиток 

комунікативних навичок студентів. 

Метою зумовлені завдання практики: 

- з‘ясувати час та характер заселення місцевості, в якій проводиться 

запис, характер міграції населення; 

- виявити основні регіональні типи первинно завезеної фольклорної 

традиції т характер її подальшої трансформації; 

- зафіксувати фольклорні твори у живому побутуванні, опитавши 15-

20 носіїв різного віку; 

- знайти найбільш талановитих та відомих у цій місцевості носіїв 

фольклорної традиції та зафіксувати їх фольклорний репертуар; 

- проаналізувати характер та основні локальні форми трансмісії 

фольклорної традиції; 

- проаналізувати характер поширення постфольклорних явищ (якщо 

такі виявляться у досліджуваному локусі). 

У процесі проходження практики студент повинен знати: 

     -    теорію фольклору; 

- основні фольклорні жанри, їх жанроутворюючі ознаки та поетику; 

- основні ознаки фольклорних, постфольклорних та 

фольклоризованих творів; 

- історію формування регіонального фольклорного матеріалу. 

 Під час фольклорної практики студенти повинні отримати та розвинути 

вміння та навички: 

- самостійно отримувати фольклорну інформацію, спілкуватися із 

носіями фольклору; 
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- фіксувати фольклорні тести згідно з науковими вимогами до 

фольклорного запису; 

- користуватися аудіо-візуальними засобами запису фольклорних 

текстів ―з голосу‖; 

- вести щоденник польових записів; 

- самостійно систематизувати та класифікувати фольклорні тексти. 

Міждисциплінарні зв’язки. Відпрацювання практичних навичок під час 

фольклорної практики спирається на теоретичні знання, отримані не лише в 

процесі вивчення теоретичного курсу ―Українська усна народна творчість‖, але 

й на первинну філологічну підготовку, що включає дисципліни ―Вступ до 

літературознавства‖, ―Вступ до мовознавства‖, ―Українська діалектологія‖, 

―Сучасна українська мова». Актуалізуються також знання з історії України, 

історії української культури та українознавства.  

Сама технологія сучасного фольклорного запису вимагає вільного 

володіння аудіовізуальними фіксуючими пристроями, а систематизація та 

первинна обробка матеріалів пов‘язана із перенесенням їх на електронні носії, а 

отже актуалізуються знання та навички, отримані в процесі вивчення 

інформатики та комп‘ютерної обробки текстів. Водночас ця робота сприяє 

розвиткові навичок роботи з комп‘ютером та залученню майбутніх учителів до 

роботи з  новітніми технологіями. 

Практичне значення: розвиток комунікативних здібностей та навичок 

спілкування із людьми різного віку, вмінь вибудовувати бесіду та здобувати 

необхідну інформацію, що необхідно для майбутнього вчителя; розвиток 

навичок транскрибування тексту – обов‘язкова складова лінгвістичної 

підготовки;  формування навичок класифікації та аналізу фольклорних текстів – 

необхідний компонент літературознавчої підготовки; розвиток навичок роботи 

із технічними засобами – формування методичної компетентності майбутніх 

педагогів. 

Наукове значення: накопичення регіонального фольклорного матеріалу, 

що може прислужитися для видання фольклорних збірок та хрестоматій із 

українського фольклору; підготовка бази для написання студентських та 

аспірантських робіт із питань фольклору регіону та фольклоризму творів 

української літератури. 

Місце проведення практики - населенні пункти Запорізької та 

Дніпропетровської областей, в першу чергу старожитні козацькі поселення, а 

також села, де проживають студенти-практиканти.  

На час проходження практики формуються групи із 3 - 5 студентів, що 

зумовлено як умовами безпеки, оскільки студенти – переважно дівчата, так і 

зручності колективного запису матеріалу.  

Керівництво практикою згідно із навчальним навантаженням 

здійснюють провідні фахівці кафедри української літератури. 

Формою звіту про проведення фольклорної практики є щоденник 

польових записів, що містить такі структурні частини: 
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1. Історія населеного пункту, у якому велися фольклорні записи, що 

включає такі аспекти: 

1.1. Коли створений, вихідцями з яких територій; 

1.2. Які міграційні процеси відбувалися пізніше; 

1.3. Характер населення за етнічними, віковими, соціальними 

критеріями; 

1.4. Основні види занять;  

1.5. Наявність культурно-просвітніх закладів та фольклорних гуртків 

при них; 

1.6. Наявність суто народних фольклорних колективів та окремих 

талановитих виконавців. 

 

2. Паспорт носія, що обов‗язково включає такі позиції: 

2.1. Прізвище, ім‗я, по-батькові; 

2.2. Вік.  

2.3. Де народився, якщо змінював місце проживання, то у якому віці; 

2.4. Освіта. Професія. Характер занять. 

2.5. Від кого і коли засвоїв фольклорний репертуар; 

2.6. Як часто виконує фольклорні твори; 

2.7. Кому передає фольклорні твори, хто їх від нього засвоїв; 

2.8. Адреса. 

 

3. Паспорт твору, що містить такі відомості: 

3.1. Від кого записаний; 

3.2. Ким записаний; 

3.3. Коли записаний; 

3.4. Як визначає жанр та назву твору виконавець; 

3.5. Наукове визначення жанру. 

 

    4.  Запис тексту твору. 

Примітки: 

А. Текст фольклорного твору записується без фонетичних, лексичних та 

синтаксичних змін. Втручання в текст зі сторони записувачів неможливе. 

Б. Бажано подати опис обставин, у яких виконувався (або традиційно 

виконується, за словами виконавця) твір. 

 

5. Перелік інформантів із вказівкою сторінок, на яких викладено їх 

репертуар. 

 

6. Перелік зафіксованих творів за жанровою приналежністю із 

вказівкою сторінок, на яких вони записані. 

 

7. Зведену таблицю записів, зроблених впродовж фольклорної 

практики 
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№

 

п/п 

Прізвище Календарно- 

обрядові 

пісні 

Родинно- 

обрядові 

пісні 

Прислів‘я Загадки Казки Легенди 

1 Іван

ов 

      3      

1 

       

- 

      

- 

    

1 

        

2 

2 Сид

оров 

      -      

-                 

        

6 

     

10 

    

-       

        

- 

3        

 

Примітка: до перевірки звіту керівником практики таблиця 

заповнюється олівцем. 

 

8. Висновки, сформульовані за нижченаведеною схемою. 

 Які фольклорні жанри на досліджуваній території (у локусі 

проведення фольклорної практики) продуктивні, а які – ні, довести 

матеріалами практики та висловлюваннями тих, від кого 

проводилися записи. 

 Чи збереглися на досліджуваній території традиційні обряди 

(календарні, родинні) та супровідний фольклор. Форма їх 

побутування (автентична, ігрова); 

 Як побутує на досліджуваних теренах казка, охарактеризувати 

основні форми її трансмісії. 

 Охарактеризувати способи побутування та трансмісії неказкової 

прози, основні тематичні групи легенд, переказів, усних оповідань, 

бувальщин. Відзначити місцеві мотиви та персонажів. 

 Чи побутують у досліджуваному локусі історичні пісні. Які та чому 

збереглися. Хто їх виконує. Як вони пов‗язані з 

місцевою/регіональною історією. 

 Ким, коли і як виконуються паремії. Паремії якої тематики 

поширені і в яких вікових групах. 

 Коли, ким і які ліричні пісні виконуються. Чи виконує їх молодь. 

Наскільки поширені пісні літературного походження. 

 В яких ситуаціях, ким і коли виконуються частівки. 

 Наскільки поширені постфольклорні явища. Які тематичні групи 

анекдоту поширені. Як транслюються.  

 Люди яких вікових категорій є основними носіями фольклорної 

традиції та постфольклорного репертуару; 

 Які форми трансмісії фольклорного матеріалу характерні для 

досліджуваної території; 

 Який вплив мають книжки, шкільні програми, засоби масової 

інформації та аудіовізуальні засоби трансмісії фольклору на 

характер формування фольклорного репертуару у даній місцевості; 
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охарактеризувати характер впливу та навести приклади із 

посиланням на інформацію носіїв та конкретні записи; 

 Чи спостерігається взаємна рецепція фольклорного репертуару або 

окремих елементів поетики у місцях спільного проживання  

представників різних етносів. Охарактеризувати способи рецепції 

та навести конкретні приклади. 

 

 

Записи фольклорних текстів подаються як репертуар певної людини, 

отже, спочатку паспорт виконавця, потім всі записані від нього твори із 

відповідною паспортизацією.  

 

За програмою практики щоденник містить записи від 15-20 осіб - носіїв 

фольклору. 

Додаток до звіту – аудіо або відео касети, дискети або диски. 

 

Складання заліку включає : 

- подання на перевірку щоденника та додатків; 

- співбесіду із керівником практики. 

 

Орієнтовні питання співбесіди: 

1. З яких місцевостей велося заселення населеного пункту, у якому 

проходила практика? 

2. Які твори, завезені з місць переселення, вдалося зафіксувати? 

3. Чи активно побутує давня завезена традиція? 

4. Чим зумовлене її збереження, трансформація, нівеляція  чи втрата? 

5. Який етнічний, професійний, віковий склад населення? 

6. Як проводився відбір людей для опитування? 

7. Чи відрізняється репертуар представників різних вікових та освітніх 

груп? 

8. Як передається фольклорна інформація? 

9. Який тип трансмісії (міжгенеративний, родинний, колективний 

тощо) фольклорного матеріалу переважає. 

10. До яких вікових, освітніх, професійних категорій належать ті, від 

кого робився запис фольклорних творів? 

11. Твори яких жанрів активно побутують у досліджуваному 

населеному пункті? 

12. Серед яких вікових категорій побутують ці твори, чи переймають їх 

представники молодшого покоління? 

13. Чи збереглася фольклорна регіональна (локальна) історична 

пам‘ять?  

14. У яких жанрах вона виявляється і як? 

15. Яка хронологічна глибина фольклорної пам‘яті?  
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16. Про які події чи часи побутують легенди? Перекази? Усні 

оповідання? Історичні пісні? 

17. У яких ситуаціях виконуються історичні фольклорні твори? 

18. Чи є продуктивними їх мотиви? 

19. Як впливають на стан історичних фольклорних жанрів засоби 

масової інформації? 

20. У яких ситуаціях виконуються ліричні пісні? 

21. Як складався сучасний фольклорно-пісенний репертуар 

досліджуваної території? 

22. Чи побутують пісні літературного походження?  

23. Хто і в яких ситуаціях виконує частівки? 

24. Якої тематики частівки побутують у досліджуваному локусі? 

25. Чи оновлюється репертуар частівок? 

26. Чи виконуються у цій місцевості казки? Які? Ким? 

27. Як і з яких джерел формується казковий репертуар? 

28. Наскільки зберігся паремійний матеріал?  

29. Як і коли звучать прислів‘я та приказки? 

30. Наскільки продуктивні твори цих жанрів у різних вікових групах? 

31. Які тематичні групи паремій зустрічаються?  

32. Чи виконуються фольклорні загадки? 

33. У яких вікових групах та ким? 

34. Як впливають на паремійний репертуар локусу засоби масової 

інформації та шкільна програма? 

35. Хто і як виконує весільні пісні? 

36. Чи звучать вони реально в обряді весілля? 

37. Які елементи родинно-побутових обрядів збереглися? 

38. Чи є у селі ворожка (знахар тощо)? Чи лікують вони словом? 

39. Чи переймає хтось замовляння? 

40. Чи виконуються вони у побуті? Які? Ким? 

41. Хто, як і коли виконує твори календарної поезії? 

42. Як часто вони виконуються? 

43. Які твори побутують у дитячому середовищі?  

44. До яких вікових груп належать носії? 

45. Який вплив мають на формування дитячого та підліткового 

фольклорного репертуару засоби масової інформації? Інтернет?  

46. Чи впливає на знання фольклорного матеріалу у досліджуваній 

місцевості клубна діяльність? 

 

Примітка: Питання розраховані на співбесіду із групою для 

проходження фольклорної практики (3-5 студентів), а не з академічною групою. 
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Критерії оцінювання фольклорної практики 

 

Оцінювання знань студентів філологічного факультету за результатами 

проходження фольклорної практики відбувається на підставі комплексу 

критеріїв. 

Критерії підсумкової оцінки діяльності студентів у процесі практики 

(оцінку виставляє керівник практики); 

1. Вміння спілкуватися з людьми та отримувати необхідну 

інформацію (фольклорні тексти); 

2. Володіння теоретичним знанням, необхідним для виявлення та 

фіксації фольклорних творів, диференціації народної та авторської творчості; 

3. Наявність записів від 15 та більше знавців фольклору; 

4. Орфографічно та пунктуаційно правильне оформлення 

фольклорних записів, наявність усієї необхідної супровідної інформації; 

5. Вміння систематизувати та класифікувати фольклорний матеріал; 

6. Наявність історичної довідки та інформації про носіїв фольклору; 

7. Вміння робити аргументовані висновки; 

8. Своєчасне проходження практики та складання звіту; 

9. Відповіді на питання заліку. 

 

Загальним підсумком фольклорної практики повинно стати закріплення 

теоретичних знань з фольклористики, розвиток комунікативних здібностей, 

формування навичок практичної фольклористичної роботи, розширення знань 

про народну культуру, словесну зокрема, та способи її функціонування, 

накопичення практичного знання для подальшої педагогічної діяльності, 

розвиток навичок застосування комп‘ютерної техніки та інноваційних 

технологій у навчальному процесі. 

 

За 

шкалою 

ECTS 

За шкалою університету За національною шкалою 

Екзамен Залік 

A 
90 – 100 

(відмінно) 
5 (відмінно) 

Зараховано 

B 
80 – 89 

(дуже добре) 
4 (добре) 

C 
75 – 79 

(добре) 

D 
65 – 74 

(задовільно)  
3 (задовільно) 

E 
60 – 64 

(достатньо) 

FX 

35 – 59 

(незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 

2(незадовільно) Не зараховано 
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F 

1 – 34 

(незадовільно – з обов‘язковим 

повторним курсом) 

 

Виходячи з розглянутих критеріїв, виставляються такі оцінки: 

«Відмінно» (90-100 балів) виставляється тоді, коли студент відповідально 

ставиться до практики, продемонстрував відмінне засвоєння теоретичного 

матеріалу, виявив розвинені навички спілкування з людьми різного віку та 

вміння отримувати необхідну інформацію, отримав максимально можливу 

інформацію про історію та формування населення, зробив на належному 

науковому рівні необхідну кількість записів та правильно їх паспортизував, 

чітко й логічно відтворив результати практики у відповідній документації, 

зробив висновки, що повністю відповідають зібраному матеріалу, дав чіткі 

відповіді на питання заліку, зробив повідомлення на звітній конференції. 

«Добре» (75-89 балів) передбачає також високий рівень володіння 

вміннями й навичками у проведенні опитування, заповненні документації, 

відповіді на запитання заліку. При цьому студент сумлінно ставився до 

проходження практики, але в її процесі виникали певні труднощі у спілкуванні, 

налагодженні контакту з інформаторами, неточність у визначенні жанрів або у 

відповідях на питання заліку.  

«Задовільно» (60-74 бали) передбачає наявність лише основних умінь у 

проведенні опитування та записів фольклорного матеріалу, неповна 

паспортизація текстів. Студент дає недостатньо правильні формулювання, 

порушує послідовність викладу матеріалу під час відповіді на питання заліку. 

Практикант недостатньо відповідально ставиться до оформлення звітної 

документації. 

«Незадовільно» (35-59 балів) отримує студент, який  не володіє 

знаннями, вміннями й навичками, необхідними для проведення 

фольклористичної роботи, не виконує завдання, безвідповідально ставиться до 

проходження фольклорної практики та оформлення звітної документації, не 

з‘являється на залікову співбесіду або не може відповісти на питання заліку.  

 

Орієнтований опитувальник 

для роботи з носіями традиційного фольклору 

(неказкова проза) 

1. Чи відомі Вам легенди про творення світу? 

2. Що розповідали старі люди про те, як творилося небо, зорі, сонце й т. ін.? 

3. Що розказували про походження грому, блискавки, вітру, дощу й т. ін.? 

4. Чи є в місцевості якісь прикмети щодо змін в природі? Чи можна 

впливати на засуху, сильні зливи, морози тощо? Якими засобами? 

5. Що розповідали старі люди про творення окремих місцевостей, рік, 

островів, рівчаків і т. ін.? 

6. Хто і як творив ландшафт? 

7. Як, коли та ким були створені люди? 
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8. Як коли і ким творилися рослини, тварини? 

9. Чи відомі якісь оповідання або повір‘я про нечисту силу? Де і як вона 

живе або ховається? Як ставиться до людей? Чи можна з нею спілкуватися? Чи 

можна її перемогти  і як? 

10. Що пам‘ятаєте про минуле місцевості, в якій проживаєте? 

11. Що розповідали про цю місцевість представники старших поколінь? 

12. Коли і ким був заснований населений пункт? 

13. Звідки походить його назва? 

14. Коли, ким і як творилася місцевість поряд з населеним пунктом? 

15. Чому так названо окремі природні та штучні локуси? Як пояснюється 

назва?  

16. Що було в цій місцевості до виникнення тут поселень? 

17. Чи розповідали щось про запорожців? 

18. Які легенди або перекази чули про них? 

19. Чи чули щось про видатних козаків? 

20. Чи відомо щось про козацькі скарби? Може, хтось їх знайшов, то як 

використав? 

21. Що відомо про історію краю дозапорозького періоду?  

22. Що було в місцевості після запорожців? Що Вам відомо про гайдамаків? 

23. Які фольклорні відомості є про заселення краю? Звідки і як велося 

переселення? Чи пам‘ятають про нього? 

24. Чи існують якісь оповідання, легенди або перекази про ті місцевості, 

звідки велося переселення, та про те, як і чому воно відбувалося? 

25. Чи побутують відомості про кріпосництво, панщину? 

26. Чи існують родинні перекази про походження прізвища? 

27. Чи існують легенди або перекази про цікаві події, що відбувалися в цьому 

населеному пункті або в родині опитуваного? 

28. Чи збереглася фольклорна пам‘ять про події громадянської війни? 

29. Чи пам‘ятають перекази про Махна або інших діячів періоду 

громадянської війни? 

30. Що пам‘ятають про діяльність різних армій? 

31. Що збереглося в народній пам‘яті про колективізацію? 

32. Чи забирали у селян хліб або худобу?  

33. Чи було розкуркулювання? Що про це пам‘ятають в селі? 

34. Чи пам‘ятають або щось чули про голодомор? Що відбувалося тоді у 

вашому населеному пункті або там, де інформант колись жив чи жили його 

батьки або родичі? 

35. Чи розповідали і як часто раніше про громадянську війну, колективізацію, 

голодомор? 

36. Чи знає якісь цікаві випадки з часів Великої Вітчизняної війни? Які події 

відбувалися в місцевості, де ведеться запис? 

37. Які цікаві події відбувалися в населеному пункті за часів життя 

оповідача? Як часто і за яких обставин про них згадують? 

38. Які цікаві люди жили або живуть у населеному пункті? Чим вони цікаві? 
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39. Які події свого життя вважає найбільш вражаючими? Чому? 

40. Як оцінює оповідач події минулого? Як на його погляд, чи однакові люди 

жили колись та живуть зараз? 

41. У які часи людині жилося краще і чому? 

42. Чи виконуються або виконувалися пісні  про історичні події? 

43. Що це за пісні, про кого? 

44. Як часто і за яких обставин вони виконуються? 

45. Чи є такі пісні, зміст яких перегукується зі змістом переказів? 

46. Чи супроводжується їх виконання прозовим коментарем? 

47. Хто частіше розповідає та співає про історичні події: чоловіки чи жінки? 

 

Опитувальник 

для роботи з носіями пісенного репертуару 

1. Які пісні найчастіше виконуються у даній місцевості? 

2. Звідки відомі ці твори? 

3. Хто їх виконує? 

4. В яких ситуаціях? 

5. Хором чи соло? 

6. Від кого й коли засвоював пісні інформант? 

7. Як часто їх виконує? 

8. Чи потребує виконання слухача? 

9. Які пісні передають почуття, а які – історичні відомості або обрядовий 

(ритуальний) досвід? 

10. Чи збереглися в селищі традиції виконання пісень під час календарних 

обрядових дій? 

11. Чи виконуються колядки, щедрівки, Маланки, веснянки, петрівочні пісні, 

купальські, жнивні тощо ? 

12. Коли, ким і як ці твори виконувалися раніше? 

13. Ким, як і для чого виконуються вони тепер? 

14. Чи співає молодь та підлітки ті обрядові твори, що виконувалися в селищі 

раніше? 

15. Коли, на думку інформанта, почала порушуватися традиція? 

16. Які пісні виконуються під час весілля? 

17. Як вони пов‘язані з окремими етапами весільного дійства? 

18. Хто і з якою метою виконував ці пісні раніше? 

19. Чи виконуються вони зараз? Ким і коли? 

20. Чи переймає молодь обрядові традиції, що були раніше поширені в цій 

місцевості, чи цікавиться ними? 

21. Чи виконуються народні пісні на проводах хлопця в армію?  

22. Хто і як виконував їх раніше? 

23. Чи співали під час проводів солдатів на Велику Вітчизняну війну? 

24. Які пісні виконуються зараз під час проводів хлопця в армію? 

25. Чи взагалі зберігся обряд проводів до армії? 

26. Які пісні співали раніше під час вечорниць? 
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27. Чи відомі ці пісні виконавцю? 

28. Коли і з ким він їх співав у молоді роки? 

29. У яких ситуаціях і з ким співає зараз? 

30. Чи співає ці пісні сучасна молодь? 

31. Чи чув він ці, відомі йому з родинного або локального репертуару, твори 

к програмах радіо чи телебачення?  

32. Чи так вони виконувалися, як у їхньому селищі? 

33. Чи однакові пісні виконувалися для танців та під час спільної роботи, 

наприклад, вишивання? 

34. Про що та які пісні найчастіше співали дівчата? 

35. Про що та які пісні переважно співали хлопці? 

36. Про що, в яких ситуаціях традиційно співали люди середнього та 

старшого віку? 

37. Чи переймає ці твори сучасна молоді? 

38. Чи всі пісні можна виконувати хором або колективом? 

39. Які пісні виконуються і зараз з подругами (друзями) – однолітками? 

40. Які народні пісні виконуються з дітьми? 

41. В яких ситуаціях? 

42. Які пісенні твори можна виконувати наодинці? 

43. Які почуття переважають в цих творах? 

44. Чи відбивають вони душевний стан під час виконання? 

45. Чи існувала в родині традиція виконання колискових пісень? 

46. Які колискові пісні пам‘ятаєте з дитинства або засвоїли від своїх старших 

родичів? 

47. Чи співали колискові дітям та онукам? Які? 

48. Чи співають колискові пісні діти та онуки власним дітям? Які? Чи є серед 

них ті, що запозичені в родині? 

49. Чи чули знайомі ліричні або колискові пісні у трансляції засобів масової 

інформації? Чи подібні вони до тих, що виконуються у вашій родині? 

50. Як часто і в яких ситуаціях виконувалися частівки? Хто їх складав? 

51. Які частівки пам‘ятаєте з часів молодості? 

52. Які і від кого засвоїли або склали пізніше? 

53. Які частівки виконуються зараз? Ким? В яких ситуаціях? 

54. Чи поширені у місцевості пісні про минулі події? 

55. Якої доби стосуються ці пісні? 

56. Чи поширені пісні про запорожців? Що це за твори і ким вони 

виконуються? 

57. Чи є пісні про козаків взагалі?Хто виконував такі пісні раніше? Чи 

засвоює їх молодь? 

58. Чи співали раніше або співають зараз пісні про видатних діячів 

Запорожжя – Сагайдачного, Сірка, Гордієнка або про когось іншого? 

59. Чи виконується пісня про Байду? Хто він такий? 

60. Чи виконувалися або виконуються зараз пісні про Хмельницького? 

61. Про Мазепу? 
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62. Про Саву Чалого? 

63. Про Морозенка? 

64. Про Нечая? 

65. Про Калнишевського? 

66. Про Залізняка? 

67. Про Гонту? 

68. Чи виконувалися чи виконуються пісні про перебування козаків в 

турецькій неволі? 

69. Чи виконувалися або виконуються пісні про руйнування Січі? 

70. Про перебування запорожців за Дунаєм? 

71. Чи відомі пісні про розподіл запорозьких земель? 

72. Чи виконувалися або виконуються пісні про те, як заселювали цю 

місцевість? 

73. Чи збереглися пісні про події, що відбувалися на тих місцях, звідки 

велося переселення? 

74. Чи виконувалися/виконуються пісні про Степана Разіна, Пугачова тощо? 

75. Чи відомі пісні про Устима Кармелюка? 

76. Чи чули або запам‘ятали та співали пісні про кріпацтво? 

77. Про наймитську долю? 

78. Про злидарювання? 

79. Чи відомі пісні про бурлаків? Хто і як їх виконував? Чи виконують їх 

зараз? 

80. Чи відомі пісні про чумакування? Чумацьку долю? Хто і як їх виконував? 

81. Чи відомі пісні про рекрутів? Про солдатську долю? Хто, в яких 

ситуаціях і як їх виконував? 

82. Чи відомі пісні про революцію? 

83. Чи співалися пісні про Леніна? Хто, коли і як їх виконував? 

84. Чи відомі частівки про Леніна? Коли вони складалися та виконувалися? 

85. Чи відомі пісні про громадянську війну? 

86. Пісні Червоної армії? 

87. Пісні армії батька Махна? 

88. Хто, по-вашому, складав та хто і як виконував ці пісні? 

89. Від кого і в яких ситуаціях їх можна почути? 

90. Чи відомі частівки часів громадянської війни? 

91. Чи складалися в селищі пісні про колективізацію? Ким? Як часто вони 

виконувалися? 

92. Чи існували частівки про колективізацію? Хто і як їх виконував? 

93. Чи були пісенні твори про голодомор? Хто, коли і як їх складав та 

виконував? 

94. Чи були пісні про будівництво Дніпрогесу? Хто їх складав та виконував? 

95. Чи були пісні про інші значні новобудови? 

96. Чи виконували пісні про Велику Вітчизняну війну? Хто їх складав і в 

яких ситуаціях виконувалися? 

97. Чи відомі частівки про події Вітчизняної війни? 
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98. Чи відомі пісні про життя на окупованій території? Хто їх складав та 

виконував? 

99. Чи відомі пісні про долю української молоді у німецькій неволі? 

100. Хто складав та виконував ці пісні? 

101. Чи переймає всі ці твори молодь?  

102. Чи складали та співали пісні про Сталіна та його оточення? 

103. Чи складали та співали частівки про Сталіна та його оточення? 

104. Чи складали пісні про Хрущова та його реформи? 

105. Хто, коли та як виконував ці пісні? 

106. Чи співали частівки про Хрущова? 

107. Чи виконувалися пісні про Брежнєва? Що це були за твори? 

108. Чи поширювалися частівки про Брежнєва? 

109. Чи існують пісні або частівки про перебудову? 

110. Хто їх складав та виконував? 

111. Чи існують пісні або частівки про сучасність? Хто і як їх складає? 

 

ДРУГИЙ КУРС 

НАВЧАЛЬНА ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 

     

Практика проводиться згідно з навчальними планами підготовки студентів-

філологів після проведення літньої сесії впродовж 2 тижнів. 

Форма контролю – залік. 

 

Мета і завдання діалектологічної практики 

 Навчальна мета діалектологічної практики: ознайомлення студентів 

з живим діалектним мовленням та із методами збирання діалектних матеріалів. 

Наукова мета – закріплення теоретичних знань і переведення їх на практичний 

рівень застосування: збирання матеріалів для написання курсових, дипломних 

та монографічних досліджень, укладання регіональних діалектних словників, 

лінгвогеографічних атласів тощо. Важливий науковий напрям діалектологічної 

практики – збір діалектних матеріалів до Лексичного атласу української мови. 

 Відділ діалектології Інституту української мови НАН України 

координує роботу вузів щодо збирання матеріалів до Лексичного атласу 

української мови. 

 Чому потрібно записувати і вивчати народну мову, виявляти її 

місцеві особливості? Мова постійно розвивається. „Еволюція мови – 

закономірний напрямлений процес історичних змін у сфері мовної діяльності 

певного мовного колективу‖ [Мельничук 2000; 153]. „Жоден носій мови не 

може ні безпосередньо спостерігати, ні уявити собі мову в її повному обсязі, 

оскільки вона є нескінченим у часі і необмеженим у просторі процесом 

діяльності‖ [Мельничук 2000; 319]. Власне, це зумовлює ретельно фіксувати 

все те специфічне, що є в мовленні сучасних українських говірок, бо згодом 
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вони можуть безслідно зникнути для науки, для майбутніх поколінь, стануть 

частиною історії нашої духовної і матеріальної культури. 

 Записуючи народну мову, вивчаючи сучасні діалекти студенти, 

вчені-діалектологи не тільки фіксують мовні явища на певному часовому зрізі, 

але й працюють на майбутнє науки, поповнюючи український діалектний 

фонофонд [Гриценко та ін. 2004]. 

 Укладання Лексичного атласу української мови (ЛАУМ) 

передбачає широке вивчення лексики українських народних говорів. Базою для 

його укладання будуть записи відповідей на 3611 запитань, побудованих за 

диференційними ознаками, програми-питальника Й.О.Дзендзелівського 

[Дзендзелівський, 1984]. Сітку Атласу становитимуть 1150 населених пунктів 

 Програма діалектологічної практики для студентів другого курсу 

передбачає такі завдання: 

1) збирання лексичних матеріалів у 40 населених пунктах, які за сіткою 

ЛАУМ  визначені відділом діалектології Інституту української мови НАН 

України для опрацювання діалектологами кафедри української мови та 

студентами філологічного факультету Запорізького національного університету 

за єдиною „Програмою для збирання матеріалів до Лексичного атласу 

української мови‖, укладеною професором Ужгородського національного 

університету Й.О.Дзендзелівським; 

2) записування текстів зв‘язного мовлення говірок Запорізької області; 

3) записування діалектних матеріалів за спеціальними питальниками; 

4) записування вузькодіалектної специфічної лексики часткових 

діалектних систем для створення словників окремих говірок. 

Матеріали, які будуть записані як окремі тексти чи за допомогою 

технічних засобів, збагатять не лише регіональну діалектологію новими 

мовними фактами, але й стануть у пригоді для укладання лінгвістичних карт 

Лексичного атласу української мови, над створенням якого працюють науковці 

відділу діалектології Інституту української мови НАН України. 

Сітка населених пунктів Лексичного атласу  

української мови, які обстежуватимуться кафедрою 

української мови Запорізького національного університету 

Запорізька область 

  Номер за  Село     Район 

  сіткою 

  1026.    Августинівна  Запорізький 

  1027.    Розумівка   Запорізький 

  1028.    Максимівна  Запорізький 

  1029.    Михайлівна  Вільнянський 

  1030.    Павлівське   Вільнянський 

  1031.    Софіївка  Новомиколаївський  

  1032.   Барвінівка  Новомиколаївський 

  1033.    Новоіванівка  Оріхівський 

  1034.    Омельник   Оріхівський 
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  1035.    Новоданилівка  Оріхівський  

  1036.    Успенівка   Гуляйпільський  

  1037.    Дорожнянка  Гуляйпільський  

  1038.    Дніпрова   Кам‘янко-

Дніпровський  

  1039.    Велика Білозірка  Кам‘янко-

Дніпровський  

  1040.    Сухоіванівське  Василівський  

  1041.    Скельки   Василівський  

  1042.    Мала Білозерка  Василівський  

  1043.    Любимівка    Михайлівський  

  1044.    Плодородне   Михайлівський  

  1045.    Нове    Токмацький   

  1046.    Долина   Токмацький  

  1047.   Грушівка   Токмацький  

  1048.    Чубарівка   Пологівський  

  1049.    Шевченкове  Пологівський  

  1050.    Стульневе   Чернігівський  

  1051.    Просторе   Чернігівський  

  1052.    Мар‘янівка   Куйбишевський  

  1053.    Благовіщенка  Куйбишевський  

  1054.    Новоуспенівка  Веселівський 

  1055.    Широке   Веселівський  

  1056.    Терпіння   Мелітопольський  

  1057.    Нове    Мелітопольський  

  1058.    Воскресенка  Приазовський   

  1059.    Дівнинське   Приазовський  

  1060.    Мануйлівка  Приморський  

  1061.    Лозанівка   Приморський  

  1062.    Миколаївка   Бердянський  

  1063.    Долинське   Бердянський  

  1064.    Михайлівське  Якимівський  

  1065.    Давидівка   Якимівський  

Дніпропетровська область 

    Мар‘янівка  П‘ятихатський район  

    Миролюбівка П‘ятихатський район 

    Мирне  П‘ятихатський район 

    Адамівка  Криничанський район 

    Гуляйполе  Криничанський район 

    Малософіївка Криничанський район  

    Петриківка  Царичанський район  

    Єлизаветівка Царичанський район  

    Лобойківка  Дніпропетровський район  

Херсонська область 
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    Нововоронцовка  Нововоронцовський район  

    Золота Балка  Нововоронцовський район  

    Осокорівка   Нововоронцовський район  

    Велика Лепетиха  Великолепетиський район 

    Мала Лепетиха  Великолепетиський район  

    Князе-Григорівка  Великолепетиський район  

    Горностаївка  Горностаївський район  

    Каїри    Горностаївський район  

    Козачі Лагері  Горностаївський район 

 

На час проведення практики студенти повинні   з н а т и: 

– загальнотеоретичні питання української діалектології; 

– методи збирання і дослідження діалектного матеріалу; 

– програму практики; 

– фонетичну транскрипцію. 

Пам’ятати, що не можна записувати і подавати до звіту сумнівний 

матеріал. Його обв’язково слід перевірити через опитування інших 

інформаторів. 
На час проведення практики студенти повинні закріпити  або набути 

такі навички: 

– застосовувати набуті знання на практиці; 

– організувати самостійну роботу під час практики; 

–записувати зв‘язні тексти, слова, словосполучення фонетичною  

транскрипцією; 

– добирати потрібних інформаторів; 

– спостерігати, вивчати у польових умовах і записувати специфічні риси  

обстежуваної говірки; 

– збирати відомості з історії села , його матеріальну і духовну культуру  

тощо. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Підготовка до практики. Підготовка до діалектологічної практики 

проводиться під керівництвом викладача, керівника експедиції, і 

розпочинається з початком нового навчального року із призначенням 

керівників практики. Керівник діалектологічної практики на розгляд кафедри 

вносить пропозиції щодо програми, завдання, бази практики, фінансового та 

матеріального забезпечення (укладання кошторису, технічні засоби, умови 

проживання, харчування тощо) практики. 

Кафедра затверджує кошторис і план проходження діалектологічної 

практики. 

На практичних заняттях керівник практики знайомить студентів із 

завданням діалектологічної експедиції, зі структурою, змістом та основними 

положеннями „Програми для збирання матеріалів до Лексичного атласу 

української мови‖ Й.О.Дзендзелівського та питальниками, що додаються до 
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програми практики. Керівник практики особливу увагу студентів звертає на 

записування маловідомої матеріальної та духовної культури нашого народу і, 

зокрема, на історію та побут мешканців Запорізького краю у тих населених 

пунктах, де буде проходити виконання цієї Програми. 

Організаційні заходи, навчально-методичне і технічне забезпечення 

проведення практики обговорюються і надаються студентам на настановній 

конференції, яка проходить напередодні практики, а її результати – на 

підсумковій конференції, дати яких визначаються рішенням кафедри.  

Методика запису діалектних матеріалів 

Добір інформаторів. Основним способом вивчення говірки є 

безпосереднє спостереження підготовленими спеціалістами-філологами усного 

мовлення її носіїв і фіксація його в записах. Прибувши на місце проходження 

практики, учасники експедиції прислухаються до місцевої говірки, виявляють її 

характерні особливості, вивчають склад населення, історичні дані про 

населений пункт тощо. Встановлюють зв‘язок із місцевими органами влади, 

директором і вчителями місцевої школи. За допомогою вчителів, працівників 

місцевої ради ведуть вибір інформаторів, що має важливе значення для 

загальної підсумкової роботи експедиції. Такими повинні бути корінні 

(щонайменше у третьому поколінні) мешканці села, які не виїжджали на 

тривалий час, щоб мова їх була типовою для говірки населеного пункту, 

виразною, без будь-яких вад вимови. 

Програма широко орієнтована на традиційну  народну матеріальну і 

духовну культуру, яка у значній мірі має спеціалізований характер, тому під час 

запису такої лексики доцільно використовувати декількох оповідачів, подавати 

малюнки, фотографії, схематичні зображення та описи реалій. Кожен записаний 

текст повинен паспортизуватися. 

Опитування і записування відповідей. Збираючи діалектні матеріали, 

записувач повинен виявити максимум такту й обережності під час роботи з 

інформаторами. Про мету своєї роботи діалектолог повідомляє, що приїхав 

вивчати історію села, що збирає відомості про старі звичаї, вірування, вивчає 

побут, господарство та мову. Налагоджуючи подальші зв‘язки , форми яких 

можуть бути різними, згодом у доступній бесіді пояснити інформаторам 

значення діалектологічних досліджень, роль АУМ і ЛАУМ у цих дослідженнях 

тощо. 

Через складність Програми опитування необхідно проводити вдвох або 

втрьох, що забезпечить повніші й достовірніші відомості місцевого 

слововживання. 

Діалектолог не повинен підказувати можливі форми слова. Його 

завдання – безпосередньо почути в мовленні своїх співбесідників потрібні 

факти мови. Пам‘ятайте важливе правило – не треба ставити прямих 

запитань: „Вимовляють у вас так?‖ чи „Вживають у вас таке-то слово чи 

форму?‖ і подібні. На такі запитання завжди є стереотипні відповіді „так‖ або 

„ні‖, „вимовляють‖ або „не вимовляють‖, „вживають‖ або „не вживають‖. 

Запитання до інформаторів треба ставити чітко, а при семантичних 
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синтаксичних та окремих лексичних і словотвірних питаннях намагатися 

встановити наявність паралельних форм та конструкцій; при відсутності 

відповідей на питання з лексики слід перепитувати інформаторів про пичини 

відсутності реалії. 

 

Методичні вказівки до програми-питальника 

1. Мовний матеріал говірки треба записувати від корінних мешканців, 

які здавна живуть тут і розмовляють місцевою говіркою. 

2. Інформатори повинні бути різних вікових груп: а) від людей похилого 

віку, носіїв старовинних та архаїчних особливостей говірки; б) від людей 

середнього віку (35-50 років); в) від людей молодшого віку, шкільної та 

студентської молоді, які добре відчувають відмінності місцевої говірки. 

3. Записувати лексичні відповідники за питальником у контексті фрази, 

речення. Рідко вживане слово (зустрічаються, напр., у прислів‘ях, приказках, 

казці) слід подавати з відповідною приміткою. Слід пам‘ятати важливі правила, 

яких треба дотримуватися: достовірності і повноти записаного матеріалу, 

системності та точності фіксації форм, точної передачі на письмі 

індивідуального мовлення, його фонетичної і граматичної структури. Від 

достовірності ідіолекту до записів мовної системи окремої говірки–така вага 

дотримання цих правил. 

4. Точно виявляти значення слова, в якому воно вживається у говірці. 

Якщо слово має декілька значень, то треба записати всі можливі значення, 

подавши їх у контексті. Якщо слова у програмі-питальнику, і речі, які ними 

називаються, зникли в даній місцевості, то варто запитати людей старшого віку, 

чи не було цих слів і речей в минулому і коли приблизно вони вийшли з 

ужитку. 

5. Не варто обмежуватись лише опитуванням за програмою-

питальником. Намагайтеся спостерігати особливості місцевої говірки в живому 

мовленні. Обов‘язково зробіть записи різноманітних за тематикою зв‘язних 

текстів. Бажано, щоб такі тексти записувалися технічними засобами, бо в 

такому випадку є можливість простежити функціональну завантаженість 

окремих лексем у комунікативному контексті. 

6. Бажано, щоб до окремих слів подавалися малюнки, фотографії, 

схематичні малюнки, що звуться цими словами. 

7. Слід пам‘ятати, що відповідальність записувача матеріалів за 

визначеною програмою надзвичайно велика. При найменшому сумніву щодо 

записуваного матеріалу його треба перевірити через опитування інших 

інформаторів цього ж населеного пункту. Коли ж і після цього немає певності у 

зафіксованих мовних фактах, слід у записі зазначити сумніви, які вони 

викликають. 

8. Діалектний матеріал належить записувати спрощеною фонетичною 

транскрипцією із проставлянням наголосу в кожному слові, крім односкладних. 
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Вимоги до оформлення матеріалів діалектологічної практики та до 

Лексичного атласу української мови 

Зібрані діалектні матеріали (зв‘язні тексти, словнички, додатки) і 

відповіді на питання Питальника можна подавати в одному загальному зошиті 

або на окремих картках розміром приблизно 12х8 см. Записи мають бути 

чіткими і розбірливими фонетичною транскрипцією.  

Матеріали діалектологічної практики можуть бути записані на 

магнітофонну чи диктофонну стрічку. Запис має бути якісним! 

1. Якщо записи оформляються в загальному зошиті, то на титульній 

сторінці повинні бути зафіксовані такі дані: 

а) номер населеного пункту (за сіткою ЛАУМ); 

б) точна назва населеного пункту, де зібрано матеріал, за сучасним та 

старим адміністративним поділом; район; область; 

в) дані про тих, від кого записано матеріал: прізвище, ім‘я, по-батькові, 

рік народження або скільки років, місце народження, освіта, фах; 

г) дані про тих, хто записував матеріал: прізвище, імя, по-батькові; 

науковий ступінь; лінгвістична освіта; чи знайомий раніше з говіркою; терміни 

обстеження говірки; адреса дослідника і наукової установи, з якою він 

співпрацює; дані про студентів, які беруть участь в експедиції (прізвище, імя, 

по-батькові без скорочень), курс, назва навчального закладу. 

2. Перед початком запису матеріалів подати ще такі відомості: 

а) наявність і назва господарства; 

б) відстань до найближчого міста, районного центру, населених пунктів, 

залізничної станції та відстані до них; 

в) які культурні установи, підприємства є в селі; 

г) відомості про утворення населеного пункту: коли й ким заснований, 

звідки прийшли перші поселенці; давня назва чи назви села, давні прізвиська 

його жителів; 

г) орієнтовна чисельність населення та основні види господарської 

діяльності; 

д) чи відбувалися зміни у складі населення за останні 50-70 років. 

4. Відповіді обов‘язково треба ілюструвати реченнями з розмовної 

зв‘язної мови інформатора, ставити наголос і дотримуватися вимог фонетичної 

транскрипції. 
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Записуйте чітко! Дотримуйтесь вимог інструкції! 

 

Індивідуальні завдання 

Питальник з лексики 

1. Назва для весни: весна, ярь. 

2. Як кажуть про літню гарну сонячну погоду, коли можна робити всі 

важливі сільськогосподарські роботи (косити, молотити, сушити сіно та ін.): 

веремня, година, хвиля?  

3. Як називається криниця (викопана чи природна, в яку із джерела 

прибуває вода і звідки можна брати воду): кирниця, студник, студничка...?  

4. Як називається простір, зарослий деревами: ліс, хаща...?  

5. Як називається яблуня-дичка і яблуко з неї: лісниця, лисниця, 

планка, квасниця...?  

6. Як називається бур‘ян, що жалиться: кропива, коприва, жалива...?  

7. Як називається кіт (домашня тварина): кіт, кут, коцур. мацур...? 

8. Як називається кішка (домашня тварина): кітка, кутка, мачка, 

мица, мицька...? 

9. Як називається лисиця (звір): лисиця, лишка...? 

10. Як називається кажан, летюча миша: лили, пергач, попергач, 

перегач, перогач, летюча миша, кожан...?  

11. Як називається їжак (невеличкий звірок зверху покритий колючими 

голками): їж, їжак, ярич...?  

12. Як називається хижий звір вовк: вовк...? 

13. Як називається кріт (тварина, що живе під землею, з сильно 

розвинутими передніми ногами, риє грунт і вигрібає на поверхню купки 

наритої землі): кріт, крит, крот, бортиця...? 

14. Як називається птах, що кукає: зазуля, зозуля, куковка...? 
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15. Як називається селянський житловий будинок: хата, хижа...?  

16. Як називається земляна долівка у хаті: земля, натік, подошов, 

подишов...? 

17. Як називається дощана підлога у житловому будинку: міст, поміст, 

диля, ділі, полаш, позамент...? 

18. Як називається дощана стеля у селянському житловому будинку: 

стелина, повала, під, полаш, подлаш...? 

19. Як називається штукатурена (побілена) стеля у житловому будинку: 

стелина, плофон, плафонт, повала, пуд, штукатур...? 

20. Як називається приміщення у селянському житловому будинку 

перед входом у його житлову частину: сіни, приклят...? 

21. Як називається приміщення у вигляді окремої неотоплюваної 

кімнати у житловому селянському будинку (чи у вигляді окремої будови біля 

хати) для зберігання їстівних припасів, одягу та іншої поклажі: комора, кліть, 

кліти...? Якщо є відтінки у значеннях – відзначте. 

22. Як називається засклений отвір у стіні будинку для світла і повітря: 

вікно, оболок, вузор...? 

23. Як називається шибка у вікні, одне з віконних стекол: шиб, шиба, 

вічко, учко, очко...? 

24. Як називається піч, у якій печуть хліб і т. ін.: піч, пец...?  

25. Як називається кухонна плита (мурована чи суцільно металічна): 

шпор, шпаргет, шпарагейт, фітув...?  

26. як називається прилад для вигрібання жару чи попелу з печі: 

кочерга, кочарга, коцюба, коциба...?  

27. Як називається кочережка у вигляді залізного прута, загнутого на 

кінці, для поправляння дров і т. ін. у плиті: коцібан, куціба, клюка, клювка, 

кутач, покутач, гербивош, гебервош, гербиш, шіргак, шіргок...?  

28. Як називається предмет, куди дивляться, щоб себе бачити: дзеркало,  

глядило, грядило, звередло...?  

29. Як називається спеціальне приміщення для свиней: куча, кутець, 

клівець, хлівча...?  

30. Як називається хвіртка (невеличкі двері у плоті): фіртка, дверці, 

бранка, ворутця, ворітці, капурка ...?  

31. Як називається весілля: весілля, сватьба, свальба, свадьба, 

свайба...? 

32. Як називався посаг, придане, частина господарства (худоба, земля, 

гроші і т. ін. ), що отримувала дівчина від батьків при виході заміж: віно, часть, 

частка...?  

33. Як називається труна, домовина (ящик з дощок, куди кладуть мерця 

при похороні): деревище, домовина, труна, лада, копоршів...?  

34. Як називається місце, де ховають померлих людей: цвинтар, тин, 

кладбище, кладьбище, теметів, тенетів, кірітіш...?  

35. Робити похорон, закопувати в землю, предавати землі померлого: 

ховати, прятати, погрібати...?  
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36. Як називається тризна, поминки померлого після його похорону: 

комашня, горячина, посвітини...?  

37. Як називається  одна з п‘яти рухливих кінцевих частин кисті руки 

або ноги в людини: палець, перст...?  

38. Як називається зжата кисть руки для удару: кулак, п’ясть ...? 

39. Як називається горло (передня частина шиї, що включає в себе 

початок стравохода і дихальних шляхів): горло, гиртанка...?  

40. Як називається одна з двох шкіряних складок, що утворюють кінці 

рота у людини: губи, варги, гемба...? 

41. Як називається анатомічний орган, що розташований у районі 

крижей і служить для виділення продуктів обміну речовин (мочі) в організмі 

людини, тварин: почка, покрутка, нирка...? 

42. Як називаються вуса (рослинність під носом у чоловіків): уса, вуса, 

уста, вуста, бавуса, бовса, баюса...?  

43. Як називається жіноча (дівоча) коса: коса, кіска, заплітка, варкуч, 

фіст, чулка, канчук...?  

44. Як називають батька (при звертанні до нього): тату, няню, няньку?  

45. Як називається особа жіночої статі по відношенню до своїх батьків: 

донька, дівка...?  

46. Як називається рідний дядько по батькові (брат батька): стрий, 

стрийко, вуйко, уйко...?  

47. Як називається сестра батька або матері: тітка, тета...?  

48. Як називається жінка сина: невістка, невіста...?  

49. Як називається хрещений батько: батечко, нанашко, нанашул, 

тотайко...?  

50. Як називається хрещена мати: маточка, матінка, нанашка, 

нанашкуля, тотайка...?  

51. Як називається хрещеник: хресник, похресник, покресник, 

хреснувець, фін, фіїн, філин...?  

52. Як називається чоловік чи хлопець однакового з ким-небудь віку: 

ровесник, версник, уверсник...?  

53. У якому значенні вживається слово люди (люде): чоловіки, 

мужчини чи чоловіки і жінки...?  

54. Як називаються постоли (вид взуття): постоли, ходаки, вирпці, 

бочкори...?  

55. Як називається чоловічий капелюх: крисаня, клибан, клибаня, 

клибанка, калап, шапка...?  

56. Як називається хустка (кусок тканини, яким жінки зав‘язують 

голову: хустка, фустка, хустя, плат, платина, ширінка, кестеман, 

кестеманча...? 

57. Як називається жіночий фартух: плат, платок, платник, 

приплатою, пілка, півка, запиначка, припиначка, хуста, шурц, катран...?  

58. Як називається рушник (загальна назва): ручник, рушник, обрус, 

обруся, утирак, утиральник, отиральник...? 
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59. Як називається полотнище, яким покривають стіл: скатерка, 

скатерть, обрус, порт, порток, столувка, стулник, пулка...? 

60. Як називається перстень ( кільце з яким-небудь коштовним 

камінцем для пальця руки): перстень, жуковина, жовковина, обручка...? 

61. Як називається горілка: горілка, горівка, корівка, палина...? 

62. Як називається яєчня: яєшниця, ячниця, ротота...? 

63. Як називається холодець: студенець, драганець, кляганець, кочоня, 

кочатина, коченятина...? 

64. Як називається біла рідина у вигляді молока з кислуватим 

присмаком, що залишається після збивання коров‘ячого масла: маслянка, 

сколотини, сколотина, цмар, цмур...? 

65. Як називається дерев‘яна столова ложка (якою їдять рідку чи 

напіврідку страву): ложка, лижка, ожиця...?  

66. Як називається глечик, вузька висока глиняна посудина для молока: 

глек, товкан, товканка, товканя, довжанка, дужанка, довжак, куплянка, 

куп’янка,  купаня, шупля, шуфля, шуполя, добоня...?  

67. Як називається скляний обплетений лозою бутель для вина, гасу, 

олії, та ін.: корчага, плетенка, коршув, шашовання, деміжон, деміціон...? 

68. Як називається спеціальна посудина, в яку доять корів: дійниця, 

дійник, скопець, виндилька, жухтарька...? 

69. Як називається шатківниця, прилад, за допомогою якого січуть 

капусту при засолюванні: шатківниця, шітківниця, шат куниця, шахтів, ножі, 

дялів, дяглів...? 

70. Як називається ячмінь (рослина і зерно): ячмінь, ярець...?  

71. Як називається кукурудза (рослина і зерно): мелай, тенгериця, 

кендериця...?  

72. Як називається картопля (рослина і овочі – загальна назва): ріпа, 

булі, гарбузи, кумпітери, кромплі...?  

73. Як у вас кажуть льон чи лен (рослина і волокно)?  

74. Як у вас кажуть про рослину, що дає волокно: коноплі чи колопні? 

75. Як називаються коноплі, що дозрівають і вибираються раніше, 

коноплі без насіння (чоловічі стебла конопель): посконні коноплі (колопні), 

посконь, білі коноплі (колопні)...? 

76. Як називаються материнські стебла конопель (насіннєві коноплі): 

сім’я, сіменець, сімінь? 

77. Як називається сніпок конопель (в‘яжуть при збиранні): горстка, 

горсть, сніп, снуп...? 

78. Як називається скручена певним чином горстка довгої трави чи 

соломи для в‘язання снопів: перевесло, повересло? 

79. Орати землю на зяб: паренувати, покладати...? 

80. Як називається борона, сільськогосподарське знаряддя для 

розпушування ріллі: борона, смик, грана...?  

81. Обробляти грунт бороною (перед сівбою, після сівби): волочити, 

боронити, оборонати, боронувати, смичити, скородити, грапати...? 
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82. Як називається сапа, знаряддя, яким вручну обробляють просапні 

культури: сапа, мотика, копачка, копака...? 

83. Як називається посудина у вигляді ріжка, що чіпляють на пояс і в 

яку кладуть брус для точіння коси: брусник, кусник, кісник, кусняк, корець, ток, 

точок, тічка, тюшка, кушка...? 

84. Як називається курка, що висиджує, а потім водить курчат: квочка, 

квічка, клока, клочка...? 

85. Як називається бик-плідник: бугай, буяк, біка, бійка...? 

86. Як називається кабан-плідник: кнур, кнорос, корном, корнас, конда ? 

87. Як називається жеребець, кінь-плідник: вір, вурь, віряк, огерь, 

чивдарь...? 

88. Жувати жуйку (про корів, овець, кіз): румегати, мерендзати...? 

89. Як називається одинока голобля (між двома кіньми, волами), 

укріплена до передньої осі для повертання воза чи саней при парній запряжці: 

дишель, дишинь, руд, рудо...?  

90. Як називається візок на одному колесі з двома ручками для 

перевезення вручну невеликих вантажів, гною, піску і т. п.: тачка, торбонца, 

фурик...?  

91. Як називається пристрій (у вигляді двох паралельних брусів 

з‘єднаних, на певних відстанях поперечними планками-щаблями), по якому 

піднімаються і опускаються, переміщаючись по щаблях: драбина, лазиво, 

луйтра...?  

92. Як у вас називають інструмент, яким забивають цвяхи, клепають 

косу, б‘ють зверху по долоті: молоток, клепач, клевець...? 

93. Як називається металевий ковпачок, що надівається на палець для 

зручного тручання голки, коли шиють: наперсник, наперсток, перстинь, 

дюсюв...?  

94. Як називається мінеральна речовина білого кольору (одержують 

після випалювання вапняків), яку використовують для побілки приміщень і т. 

ін.: вапно, звисть...?  

95. Як називається палиця разом із навитим на неї клоччям, щоб 

прясти: кужіль, куделя...? 

96. Як називається ткацький верстат: кросна, верстат...? Якщо 

паралельно вживаються дві назви, то відзначте, чине пов‘язано це з різними 

видами (конструкціями) ткацького верстата, призначенням та ін. ? 

97. Як називається у ткацькому верстаті вал, на який навивають основу: 

вал, валок, навій,навой, воротило, воротило, кросно, кросни, жердка, качалка, 

пришва ...? Зробіть малюнок верстата і покажіть на ньому назви частин. 

98. Як кажуть: бердо, берда, берди, берто, обердо, бляд, блят, трості, 

трос тьма, тростьми...? 

99. Як називають рухому раму для прибивання ниток при тканні: ляда, 

лядо, лада, ладо, оляда, олядо, ледо, оледо, набивка, набівка, набилка, наберд, на 

бердник, набердниця...?  
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100. Які є види начиння: 1) валов’яне, портове, прадовляне, радовляне...? 

2) куберницьке, коберницьке, вовняне, шерстяне...? 3)рушникове, скатирчане...?  

101. Як кажуть: цівка, цевка, шпулька, шпуля...?  

102. Як називається стрижень для одягання цівки у човнику:сват, 

сваток, цвях, цвах, йвак, стрижень, рент, прентик, дротик, попик, голубець, 

шпеник, печик...? 

103. Як називають людину, що працює на ткацькому верстаті: ткач,  

ткаля, ткаха, ткачиха, жінка, що рядна ткає, коберник, коберниця, куберник, 

куберниця, ковйорщиця...? 

104. Як називається плата натурою (збіжжям) у млині за помол: мірка, 

мито, вам, вама...? 

105. Як називається доглядач чи власник млина: мелник, млинар...? 

106. Як у вас називають число 1000: тисяча, тисяч, изир...? 

107. Як називається місце , з якого із землі на поверхню витікає струмінь 

підземної води: джерело, нора, булькіт, жила...? 

108. Як називають непрозорий стан повітря через нагромадження в 

ньому водяної пари: туман, мрак, мрака, мраки, мла, имла, молга...? 

109. Як називається дятел: дятел, жовна, довбак, дзьовбак, клювач, 

клюван, клювиця, поклювач, ковтач, поковтач, покутач, попукач, попікач, 

гаракаль...?  

110. Як називається великий довгоногий перелітній птах: чорногуз, 

бузьок, боцок, боцан, говля, гоя, гова...?  

111. Як називається селянська хата разом із господарськими будівлями 

та городом: обистя, обійстя, обшаря, помістя, посідок, ґаздівство, телек, 

фундуш...? 

112. Як називається міцна балка вздовж всієї хати, що підтримує стелю: 

сволок, грагар, драгар, геренда, мештерниця, мештерка...? 

113. Подати малюнок (без покриття) даху із зазначеними на ньому його 

частин. 

114. Як називається огорожа навколо хати, сплетена із хворосту на 

забитих у землю кілках: пліт, тин, городина...? 

115. Як називаються великі двері, що зачиняють в‘їзд на подвір‘я: 

ворота, воротниця, порта, брама, капура, ліса...? 

116. Як називається пристрій біля колодязя для витягування відер із 

колодязя: журавель, журавей, журавин, журавка, ваг, вага, ваговиця, 

вагівниця, кутагош...? 

117. Як називається сіра сипуча маса, що залишається після згорання 

дерева, соломи і т.п.: попіл, попіль, попел, спуза, спудза...?  

118. Як називається чорний наліт у вигляді дрібного пилу, що осідає на 

внутрішніх стінках комина, димоходу: сажа, саджа, чад...?  

119. Як називається огляд житла і господарства жениха чи нареченої, що 

проводиться родичами нареченої чи жениха після сватання: оглядини, обзори, 

обзери, обзорини, пекарі, піч позерати, піч обзирати, пец позерати...? 
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120. Яка існує спеціальна назва для співання весільних пісень (коли 

звивають вінки для молодої і молодого, коли звивають молоду і т.п.): ладкати, 

співати...? 

121. Як називається довге волосся на шиї у коня: грива, гриво, гривна, 

гривно...? 

122. Яке значення слова челядь: сім’я, жінки, гурт людей...? 

123. Як називається чоловіків батько: свекор, тесть, старий...? 

124. Як називається чоловікова мати: свекруха, свекра, теща, стара...? 

125. Як називається кипляча чи закип‘ячена вода: окріп, кип’яток ...? 

126. Робити розчину на хліб: причиняти, вправляти, правити...? 

127. Як називається розчина, закваска на хліб у вигляді рідкого тіста, 

замішаного разом з розведеними дріжджами чи залишком кислого тіста: 

причина, причин, квас...? 

128. Як називається затірка(вид страви): затірка, суканиця, стеранка? 

129. Як називається залишок від коров‘ячого молока, позбавлений жирів 

і білків, що утворюється з кислого молока після відігрівання сиру: сироватка, 

сирватка, квасна, квасниця, зварка, дзер, дзера жентиця...? 

130. Як називається сировидна маса, що утворюється в результаті 

проварювання першого після отелення корови молока: молозиво, колястра, 

куластра, кулайстра, курастра...?  

131. Як називається кухонний посуд (загальна назва посуду): начиння, 

судина, судинки, судник, черепля, чабряж, граття...? 

132. Як називається миска (дерев‘яний, глиняний чи металевий посуд): 

миска, миса, блюдо...? 

133. Як називається посудина, пристрій для збивання масла з вершків: 

масничка, маслянка, масляник, колотівка, колотівка, колотілниця, колотниця, 

колотюха, колотюшка, сколотюха, збушка, збушок, боденка, зорболовка...? 

134. Як називається камінь, що кладеться в діжу на квашену капусту: 

тяск, тяс, тязок, тяскувник, тяскуник, капустяник, камінь на капусту, 

капустяний камінь...? 

135. Як називається продовгувата лопаточка для вимішування мамалиги: 

копистка, кулешір, токаняник, токанич, баталів, мішак...? 

136. Як називається горизонтальний ніж у плузі, що підрізує скибу землі 

знизу: леміш, плита, желізо, широке желізо, підріз, бучку...?  

137. Як називається вертикальний ніж у плузі, що підрізує скибу землі з 

боку: чересло, ніж, довге желізо, переднє желізо...? 

138. Як називається одна із двох ручок біля плуга: чепіга, чепига, чапія, 

чепія...? 

139. Як називається у плузі широка металева (а в старих дерев‘яних 

плугах дерев‘яна) дошка, за допомогою якої відвертається скиба: полиця, 

дошка, перо, крило, корманка...? 

140. Як називається знаряддя для копання , перекопування землі: 

лопата, заступ, рискаль, лискарь, лускарь, аршов, алшув, аршин...? 
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141. Як називається пристрій у вигляді двох певним чином сполучених 

палиць для обмолочування снопів і т. ін.: ціп, ціпи...? 

142. Як називається зорана земля, поле: рілля, ораниця...?  

143. Як називається хлібний злак, із зернят якого виготовляється пшоно: 

просо, кюлешка...?  

144. Як називається медоносний хлібний злак: гречка, татарка...? 

145. Які є назви для редьки: редька, редьков, редьква...? 

146. Як називається горох (рослина і зерно): горох, орох...?  

147. Як називається бобова рослина і зерно: квасоля, басоля, фасуля, 

пасуля, пасоля...? 

148. Як називається столовий червоний буряк: буряк, бурак, цвікла, 

свікла, цвейкла...? 

149. Як називається соняшник: сонячник, соняшник, сонічник, 

посонячник, посоняшник, просонячник, слонічник, слонішник, місячник, 

місяшник...?  

150. Як називається рослина, яку вживають курці: тютюн, табак, 

зеленець, доган, довган...? 

151. Як називається дія, що передає обробіток просапних культур сапою: 

сапати, копати, прашувати, грецелувати...?  

152. Як називається паразит жита у вигляді темнокоричневого з 

фіолетовим відтінком ріжка, що паразитує в колоску: матка, матиця, манна, 

головня, снітий...? 

153. Як називається паразит на кукурудзі у вигляді наростів чорного 

пилу, сажі: головня, снітий, вовк, кила, чернило, помада...? 

154. Як називається листя, пелюстки на качані кукурудзи: шуміль, 

шумиль, шумела, шумола, шумелина, шумелиння, шоломіння, шуломіння, 

шаломіння, пір’я, піриння, папіж, папіжиння...? 

155. Обчищати качан кукурудзи від пелюсток, листя, що їх обгортає: 

лущити, чистити, лупити, пірити...?  

156. Теребити кукурудзу, тертям знімати зерно з качанів: терти, 

сукати, лупити, лущити, шустати...? 

157. Як називається необтереблений качан кукурудзи (разом із зерном) : 

струк, стручок, кукурудз, шулюк...? 

158. Як називається обтереблений качан кукурудзи (без зерна): качан, 

гичка, чучка, шишка, шулюк...? 

159. Як називається пастух і доглядач овець: вівчар, чабан, вучар, учар, 

югас...? 

160. Як називається звичайна стежка для пішоходів: стежка, доріжка, 

пішак, пішачка, пішник, піхурка, пішурка, пішувка, піштайка, піша дорога, піша 

дорішка, піший путь, путик, путичка...? 

161. Як називається дрюк, яким пригнічують (притискують) сіно чи 

снопи на возі: павз, павуз, павзина, пузина, рубель, рудина, чаклув...? 

162. Як називається у возі горизонтально підвішений валок, до кінців 

якого чіпляються посторонки: орчик, ворчик, важок, важка, гамфа...?  
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163. Як називається залізна щітка, якою чистять коней, корів: гребло, 

згребло, греблиця, граб лиця, чесало, чесалка...? 

164. Жувати їжу (роздрібнювати, розтирати зубами і рухами язика): 

жувати, жвакати, жнякати, жакати, жвикати, чамкати...? 

165. Ковтати їжу після пережовування: промикати, прожирати , 

ковтати, лигати, пролигати...? 

166. Позіхати, протяжно, глибоко вдихувати і зразу ж видихувати 

повітря з широко розкритим ротом (при бажанні спати, при втомі):позівати, 

позіхати, хавкати...? 

ЧЕТВЕРТИЙ КУРС 

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

         Педагогічна практика студентів є важливою ланкою в системі підготовки 

філолога-викладача. Це ще один етап формування професійно-педагогічної 

компетентності, яка повинна дозволити студентові-випускникові стати 

повноправним членом громадянського суспільства. Професійно-педагогічна 

компетентність включає в себе вміння провести в продуктивну взаємодію в 

теоретичному й практичному вираженні літературознавчий, лінгвістичний, 

психологічний, педагогічний, дидактичний, методичний, комунікативний 

складники. Практика повинна носити навчальний та розвивальний характер. 

Повинні бути створені умови для самоактуалізації й саморозвитку особистості 

студента. Практика повинна допомогти студентові виробити індивідуальний 

педагогічний стиль. Основними видами діяльності повинні стати творча й 

дослідницька. Керівництво перактикою повинно будуватись на діалогічних 

основах. Так само діалогічні основи повинні визначати характер спілкування на 

всіх рівнях практики: студент-учень, студент-учитель, студент-викладач, 

студент-керівники практики, студент-представники адміністрації школи. 

Принципи викладання української мови й літератури повинні бути також 

діалогічними. Оскільки однією з основних проблем практики є проблема 

ефективності спілкування, необхідне посилення комунікативного складника в 

програмі практики, що повинне виражатись і в процесі навчальних занять і в 

позакласних заходах. Під час практики повинні заохочуватись самостійність та 

ініціативність студентів. 

Метою педагогічної практики є формування професійно-педагогічної 

компетентності майбутніх учителів-філологів. 

Завдання педагогічної практики: 

 поглиблення знань студентів, розвиток умінь, навичок з предметів, що 

визначають зміст практики; 

 формування педагогічних умінь студентів; 

 розвиток у студентів професійних творчих здібностей; 

 розвиток професійних дослідницьких здібностей студентів; 

 створення умов для самоактуалізації й саморозвитку студентів; 



 

33 

 

 створення умов для професійного самовизначення студентів; 

 виявлення якісних характеристик індивідуального педагогічного 

стилю студентів; 

 створення діалогічного комунікативного простору в ході практики. 

Педагогічна практика проводиться на 4 та 5 курсах, коли студенти 

повинні: 

 розуміти роль навчальних закладів у суспільстві, основні проблеми 

дисциплін, які визначають конкретну галузь його діяльності; знати 

основні законодавчі документи, які стосуються системи народної 

освіти, права та обов‘язки суб‘єктів навчального процесу (викладачів, 

керівників, учнів та їхніх батьків); 

 розуміти концептуальні основи предмета, його місце в загальній 

системі знань та цінностей та в шкільному навчальному плані; 

 враховувати в педагогічній діяльності індивідуальні відмінності учнів, 

вікові, соціальні, психологічні та культурні риси; 

 мати знання, достатні для аналітичної оцінки, вибору й реалізації 

освітньої програми, яка відповідає рівню підготовленості учнів, їхнім 

потребам, а також вимогам суспільства. 

У процесі педагогічної практики студенти повинні вдосконалити знання:  

 про сутність процесів навчання й виховання, їхні психологічні основи; 

виховні й освітні процеси минулого та сьогодення; 

 загальні питання організації педагогічних досліджень, методи 

досліджень та їх можливості, способи узагальнення й оформлення 

результатів дослідницького пошуку; 

 шляхи вдосконалення майстерності учителя та способи 

самовдосконалення; 

 методику викладання української мови та літератури; 

 зміст та структуру шкільних навчальних планів, програм та 

підручників; 

 вимоги до мінімуму змісту й рівня підготовки учнів з української мови 

та літератури, встановлені державним освітнім стандартом; 

 різноманітні підходи до вивчення основних тем шкільного курсу, нові 

технології навчання; методи формування навичок самостійної роботи 

й розвитку творчих здібностей та логічного мислення учнів; 

 наукові основи курсу української мови та літератури, історію та 

методологію відповідних наук; 

 комп‘ютерні інструментальні засоби, методи комп‘ютерної обробки 

інформації. 
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Після завершення педагогічної практики студенти повинні вміти: 

 проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою 

педагогічну діяльність; планувати навчальні заняття відповідно до 

навчальногго плану й на основі його стратегії; забезпечувати 

послідовність викладу матеріалу та міжпредметні зв‘язки з іншими 

дисциплінами; розробляти й проводити різноманітні за формою 

навчання заняття, найбільш ефективні під час вивчення відповідних 

тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів підготовки 

учнів; 

 зрозуміло, логічно викладати зміст нового матеріалу, спираючись на 

знання й досвід учнів; 

 відбирати й використовувати відповідні навчальні засоби для 

побудови технології навчання; 

 аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й 

використовувати її для побудови власного викладу програмового 

матеріалу; 

 організовувати навчальну діяльність учнів, керувати нею й оцінювати 

її результати; 

 застосовувати основні методи об‘єктивної діагностики знань учнів з 

предмету, вносити корективи в процес навчання із врахуванням даних 

діагностики; 

 використовувати комп‘ютерні програми та засоби Інтернет у 

підготовці та проведенні занять; 

 створювати й підтримувати сприятливе навчальне середовище для 

оптимального досягнення цілей навчання; 

 розвивати інтерес учнів та мотивацію навчання, формувати й 

підтримувати зворотний зв‘язок учень-учитель. 

Загальним підсумком педагогічної практики повинно стати  уявлення 

студентів про зв‘язки шкільних розділів програми з відповідними вузівськими 

дисциплінами, методичні аспекти української мови та літератури в цілому, 

окремих тем і понять, а також можливості застосування комп‘ютерної техніки в 

навчальному процесі. 

Організація та проведення практики 

 

Зміст навчальної роботи 

1. Ознайомитися: 

- з системою навчально-виховної, позакласної та позашкільної роботи основної 

школи в цілому, з порядком ведення шкільної документації (з бесіди 

директора школи чи заступників директора з навчальної і виховної роботи); 
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- із специфікою методики роботи вчителів та класного керівника певного класу 

(5-9 кл.); 

- із специфікою позакласної роботи вчителя-словесника; 

- зі змістом роботи методичних об‘єднань вчителів за спеціальністю та класних 

керівників; 

2. Вивчити: 

- зміст календарних і тематичних планів уроків вчителя-словесника, плану 

його позакласної роботи; 

- план організаційної і виховної роботи класного керівника; 

- анатомо-фізіологічні, психологічні й індивідуальні особливості класного 

колективу, зокрема педагогічно занедбаних учнів і тих, хто має високий 

рівень знань, умінь і навичок; 

- досвід роботи вчителів з теми, яка розробляється в курсовій роботі. 

 

3. Формувати навички й уміння майбутньої педагогічної діяльності: 

- планування навчально-виховного процесу та проведення уроків з української 

мови та літератури; 

- відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів з української 

мови та літератури; 

- підготовка й проведення не менше 10 уроків з української мови та літератури; 

в 5-9 класах у присутності вчителя-словесника; 

- підготовка дидактичного матеріалу до залікових уроків; 

- відвідування й аналіз 6 уроків студентів-практикантів; 

- проведення психолого-педагогічних спостережень; 

- проведення індивідуальних бесід з учнями; 

- участь у батьківських зборах; 

- участь у роботі методичних об‘єднань, семінарах, в підсумкових 

конференціях з педпрактики. 

 

Зміст позакласної роботи: 

- вивчення системи роботи вчителя-словесника, спрямованої на формування в 

учнів стійкого інтересу до виучуваних предметів; 

- оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами мови та літератури; 

- опанування знаннями та вміннями з питань підготовки та проведення 

позакласної роботи з з української мови та літератури: вечорів (ранків), бесід, 

конференцій, диспутів, екскурсій; випуск стіннівок тощо. 

 

Розклад уроків обов‘язково надається методистові у кінці першого тижня 

практики 

 

№ 

п/п 

Навчальний 

предмет 

Тема уроку Дата 

проведення 

Час № 

аудиторії 

Примітки 

       

Унизу підпис учителя-предметника 
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Звіт про практику 

1. Заповнена відомість-характеристика та індивідуальний щоденник 

практики (1 сторінка зошита на кожен день). 

2. Розгорнутий конспект уроку з мови. Приклади таких конспектів. 

Розгорнутий план-конспект уроку з 

української мови у 8 класі 

12-річної школи 

Виконала: ст. 4 к. 

філологічного фак. 

групи 2337-2 

Головченко М. 

 

Тема: Словосполучення. Будова і види словосполучень за способом 

вираження головного слова. 

Мета: поглибити знання учнів про словосполучення, його будову; 

формувати вміння знаходити прості й складні словосполучення, розрізняти 

лексичні й фразеологічні словосполучення, аналізувати їх за способом 

вираження головного слова; удосконалювати вміння порівнювати 

словосполучення зі словом, словоформою, реченням; формувати навички 

аналітико-синтаксичного характеру на основі синтаксичного розбору 

словосполучень; розвивати творчі вміння побудови словосполучень з різними 

видами зв‘язку; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного 

матеріалу виховувати повагу до історичного минулого української держави, до 

її постатей, патріотизм. 

Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної 

компетенції). 

Методи і прийоми: слово вчителя, бесіда, тренувальні вправи, аналіз 

мовних явищ, узагальнення. 

Наукова та методична література 

1. Безпояско О., Городенська К., Русанівський В. Граматика української 

мови. Синтаксис і пунктуація .– К, 1993. 

2. Копиняк З., Булачек А. Українська мова. Навчально-методичний 

посібник. Орієнтовно-тематичний план. Завдання з розвитку зв‘язного 

мовлення. 8 клас. – Тернопіль: Астон, 2002. – 84 с. 

3. Мацько Л., Мацько О., Сидоренко О. Українська мова : Навчальний 

посібник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2003. – 480 с. 

4.  

5. Плющ М.Я. Граматика української мови. Морфеміка. Словотвір. 

Морфологія. – К.: Вища школа, 2005. – 316 с. 

6. Рідна мова: підруч. для 8 кл. / М. Пентелюк, І. Гайдаєнко, А.Ляшкевич. – 

К.: Освіта, 2008. – 272 с.  
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7. Синтаксис сучасної української мови: Проблемні питання: Навч. 

Посібник / І.І. Слинько, Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська. – К.: Вища школа, 

1994. – 670 с. 

8. Сучасна українська літературна мова / За ред.. М.Я. Плющ. – 2-е вид., 

перероб. і доп. – К.: Вища школа, 2000. – 430 с. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент. 

ІІ. Настановно-мотиваційний етап. Оголошення епіграфу уроку. 

Відшукаю найдужчих і з ними у завтра піду, 

І в обійми візьму всіх, що долі дістали тернові… 

Л. Забашта 

ІІІ. Генералізація знань восьмикласників. 

Слово вчителя з елементами евристичної бесіди. 

Шановні учні, сьогодні ми розпочинаємо вивчення ще одного цікавого 

розділу граматики – синтаксису. Пригадайте, будь ласка, а який розділ ви 

вивчали у 7 класі? (Морфологію). Скажіть, а що ж вивчає наука морфологія? 

(Морфологія вивчає морфологічну будову слів, особливості їх словозміни, 

формотворення, об’єднання слів у відповідні частини мови). Правильно. А що, 

на вашу думку, вивчає синтаксис? (У синтаксисі ці слова розглядають як 

елементи словосполучення, а також як складові частини речення і тексту). 

Ви переконаєтесь на практиці, що синтаксична система української мови 

розвинена й гнучка. Вона багата на синтаксичні синоніми – паралельні способи 

вираження граматичного значення у словосполученні і реченні. А зараз 

відкрийте свій підручник на сторінці 21, прочитайте і запам‘ятайте визначення 

термінів синтаксис і пунктуація. 

Робота з теоретичним матеріалом підручника. 

Синтаксис – розділ науки про мову, що вивчає словосполучення і 

речення, їх будову, види, граматичне значення, способи зв‘язку слів у 

словосполученнях і реченнях. 

Пунктуація – розділ науки про мову, що вивчає систему правил про 

вживання розділових знаків. 

Оголошення теми і мети уроку. 

Теоретичні відомості про словосполучення (робота з підручником). На 

ст.26 прочитайте визначення словосполучення. 

Словосполучення – це поєднання двох або більше повнозначних слів, 

що виражають єдину назву предмета, поняття, уявлення і виступають єдиною 

поширеною назвою: дитячі усмішки, доля поета, говорити голосно. 

Вони, як і слова, є «будівельним матеріалом» речення. Словосполученню 

не властива інтонаційна завершеність. 

Словосполучення складаються з головного і залежного слова.  

За будовою словосполучення бувають прості (складаються з двох 

повнозначних слів: невеликий твір, написав швидко) і складні (утворені з трьох 
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і більше повнозначних слів: дуже пізно прийшов, цікава фотографія в альбомі). 

Слова у словосполученні пов‘язані змістовим зв’язком (питання ставиться від 

головного до залежного слова: йти (Як?)повільно) або змістовим і 

граматичним (здійснюється за допомогою залежного слова або закінчення та 

прийменника: маленького олівця, листя дерев, стояти серед однокласників). 

Колективна робота з текстом. 

Відкриймо вправу 28. Прочитайте текст. Визначте тему й основну думку. 

Випишіть 5-6 словосполучень, позначте головне і залежне слова. 

(історичні постаті, у кожного народу, політичної думки, безперечно 

належать, творчою спадщиною, національної гідності). 

IV. Засвоєння теоретичного матеріалу у процесі виконання 

теоретичних завдань творчого характеру. 

Лінгвістичне дослідження. Розглянути схему і скласти розлоге 

висловлювання про види словосполучень за способом вираження головного 

слова. 

Залежно від морфологічного вираження головного слова 

словосполучення поділяються на: 

1) Іменникові: гарна сукня, золотокосі дерева. 

2) Прикметникові: переповнений емоціями, готовий працювати, 

вірний дружині, відмінний від інших. 

3) Числівникові: три підручники, десятеро учнів, п’ять братів. 

4) Займенникові: дещо незрозуміле, кожен із вас. 

5) Дієслівні: ходити на плавання, читати виразно, просити допомоги, 

відірватися від землі. 

6) Прислівникові: глибоко в морі, радісно за сина, далеко від берега, 

весело хлопцеві. 

 Навести власні приклади кожного виду словосполучення. 

Аналіз мовних явищ на основі тексту. Прочитати виразно уривок з 

вірша В. Голобородька і пригадайте його назву (Ми йдемо). У кожному реченні 

назвати всі можливі варіанти словосполучень. Визначити їх види. 

Розподільчий диктант з обґрунтуванням. Записати словосполучення у 

2 колонки: а) прості, б) складні. Визначте зв'язок між словами у 

словосполученнях (тільки за змістом чи за змістом і граматичний). 

прості складні 

Народний звичай, стеблина соломи, 

готовий розцвісти, несподіваний вчинок, 

прийти вчасно, високий на зріст, дуже рано, 

нова кімната, підплив повільно, гарно 

відпочивати. 

Козацька важка доля, 

зустрічати ранню весну, 

український з діда прадіда, 

низенький  хлопець із м‘ячем 

 

 Дібрати 5 означень до слова доля. Усно скласти речення . 

Вибіркове письмо з творчим завданням. Визначити з-поміж поданих 

сполучень слів ті, що не є словосполученнями. 
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Школярі навчаються, старанні й відповідальні, боліти душею, наживати 

ворогів, чудова природа, бореться й живе, хвилюється людство, пальцем не 

ворухнути, двадцять підручників, двоє з дослідників, занадто пізно прийшов, 

лежати на пляжі. 

 Випишіть окремо лексичні й фразеологічні словосполучення. Усно 

доберіть до фразеологічних словосполучень слово або слова, які б відповідали 

їх значенню. 

лексичні фразеологічні 

чудова природа, двадцять 

підручників, двоє з дослідників, 

занадто пізно прийшов, лежати на 

пляжі. 

 

боліти душею, наживати ворогів,  

пальцем не ворухнути, 

Коментар учителя. Слід відрізняти лексичні й фразеологічні 

словосполучення. 

Фразеологічні словосполучення є одним членом речення, і їх не можна 

замінити словом або кількома словами. Наприклад: прийти невчасно – 

лексичне словосполучення; прийти як рак свисне – фразеологічне 

словосполучення. 

Ситуативне завдання. Уявіть, що ви готуєте домашнє завдання з 

географії, а саме, розповідь на тему «Чудовий край – Україна». Використайте у 

висловлюванні публіцистичного стилю словосполучення: називатися 

європейською, географічний центр України, на південному заході, багато 

національностей, один з найбільших куточків, складається з 24 областей та 

Автономної Республіки Крим. 

V. Опрацювання теоретичного матеріалу. 

Робота зі схемою. Розглянувши схему, що нового ви дізналися про 

зв'язок слів у словосполученні? Зробити висновок, що таке узгодження, 

прилягання, керування. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Види зв’язку слів у словосполученні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

узгодження прилягання керування 

У тому ж роді, 

числі й відмінку: 

невеликий твір 

За допомогою 

прийменника чи без 

прийменника: 

підійшов до берези, 

свято осені 

 

Лише за змістом: 

приплив швидко 
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У словосполученні між головними і залежними словами, розрізняють три 

види зв‘язку: узгодження, прилягання, керування. 

1. Узгодження – вид зв‘язку, при якому залежне слово узгоджується з 

головним у роді, числі і відмінку: зоряне небо, зоряним небом. 

2. Керування – вид зв‘язку, при якому залежне слово ставиться в 

тому відмінку, якого вимагає головне слово: виконаний (ким?) школярами, 

куточок (чого?) лісу. При зміні головного слова залежне не змінюється: 

збирають листя, збираю листя, збираємо листя, збирач листя. Керування 

може бути іменниковим, прикметниковим, займенниковим, дієслівним, 

прислівниковим. 

3. Прилягання – вид зв‘язку, при якому залежне слово, маючи 

незмінну форму,поєднується з головним лише за змістом. Залежними словами 

при цьому виступають прислівники, дієприслівники, неозначена форма 

дієслова: бажання говорити, упоратися несподівано, вирішують ідучи. 

Гра «Хто більше?». Дібрати якнайбільше прикладів на кожен вид зв‘язку 

слів у словосполученні. 

 

 

узгодження керування прилягання  

Глибоке озеро, 

осіння ніч, зелена трава, 

дерев‘яна парта, брудна 

підлога 

Усміхатися матері, 

доїхати до Києва, читати 

книжку, виконати 

завдання, покликати 

брата 

Перебувати далеко, 

мрія навчатись, 

опинитись попереду, 

тихо слухаючи, говорити 

голосно 

 

Самостійне моделювання.  За поданими схемами скласти 

словосполучення й записати їх. 

 Дієслово + іменник З.в. (співати пісню, мити підлогу). 

 Прикметник + іменник Н.в. (вірний Батьківщині, щоденна праця, 

потрібний людям). 

 Займенник + іменник Р.в. з прийменником (хтось із присутніх, 

кожен із вас). 

 Дієслово + дієприслівник (розмовляють ідучи, вітають співаючи). 

Зробити синтаксичний розбір записаних словосполучень, користуючись 

пам‘яткою. 

Послідовність синтаксичного розбору 

словосполучення 

1. Виділити словосполучення в реченні. 

2. Назвати головне і залежне слово. Поставити запитання. 

3. Визначити, якими частинами мови вони виражені. 

4. Указати вид словосполучення за будовою (просте чи складне). 
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5. Визначити вид словосполучення за способом вираження головного 

слова (іменникове, прикметникове, займенникове, числівникове, дієслівне, 

прислівникове). 

6. З‘ясувати вид зв‘язку слів у словосполученні (узгодження, 

керування, прилягання). 

VI. Систематизація й узагальнення вивченого. Складіть монологічне 

висловлювання-розповідь у науковому стилі на тему «Будова й види 

словосполучень за способом вираження головного слова». 

VІІ. Підсумок уроку. 

Продовжіть речення 
Словосполучення  - це … 

Слово складається з … 

За будовою словосполучення бувають… 

Прості словосп. – це … (приклади) 

Складні … (приклади) 

Які види зв‘язку у словосполученні … 

Узгодження – це… (приклади) 

Керування – це … (приклади) 

Прилягання – це … (приклади) 

Яким зв‘язком пов‘язані слова у словосполученні? 

VІІІ. Домашнє завдання. 

Уявити, що ви готуєтеся до тематичного оцінювання з теми 

«Словосполучення». Скласти розповідь про словосполучення, використовуючи 

пам‘ятку і теоретичний матеріал. Дібрати по 2 словосполучення на кожен вид 

зв‘язку і зробити їх синтаксичний розбір. 

 

 

 

 

6 клас 

УРОК – ДОСЛІДНИЦЬКА ПОДОРОЖ „СЛАВЕТНА УКРАЇНА” 

ТЕМА: ПРИКМЕТНИК. ЗАГАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ, МОРФОЛОГІЧНІ 

ОЗНАКИ, СИНТАКСИЧНА РОЛЬ 

 

Освітня мета: закріпити й поглибити знання учнів про прикметник як 

частину мови, його значення, семантико-граматичні властивості, синтаксичну 

роль у реченні, сприяти виробленню в учнів уміння знаходити в тексті 

прийменники, визначати їх граматичні категорії. 

Розвивальна мета:  розвивати в учнів культуру мовлення, творчі нахили, 

такі вміння, як: аналіз-синтез, мислення умовними знаками, спостережливість, 

зорову пам‘ять. Прививати навички пошукової діяльності та інтерес до 

виконання проблемно-ситуативних завдань. 
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Виховна мета: виховувати любов і пошану до рідної України, її чарівної 

природи, мови, через красу і велич минулого нашої країни та сьогодення. 

Виховувати естетичні смаки учнів. 

Методи та прийоми: слово учителя, бесіда, тренувальні вправи. 

Обладнання: наочна  узагальнююча схема ―Прикметник‖, фотокартки 

мальовничих міст України, схеми мовних розборів. 

 

Хід уроку: 

Люби і знай свій рідний край! 

       Народна мудрість 

І. Мотивація навчання школярів. 

Вступне слово вчителя 

Сьогодні ми починаємо вивчення теми, над якою  працюватимемо декілька 

уроків. А почнемо вивчення – урочисто. Помандруємо стежками неньки-

України!  Проведемо урок у вигляді дослідницької подорожі. Дослідницької 

тому, що сьогодні розглянемо походження багатьох міст України. 

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

 Бесіда. 

 Наша велика тема охоплює поняття „прикметник‖. Яку частину мови ми 

називаємо прикметником? Для чого потрібні прикметники? 

 Користуючись наочною узагальнюючою схемою „Прикметник‖, розкажіть, 

що вам відомо про цю частину мови, доповнюючи власну відповідь 

прикладами. 

Актуалізуюча вправа.  

Уважно прочитайте речення, при цьому  звертаючи увагу на виразність 

читання. 

За площею Україні належить 40 місце в світі. За чисельністю населення 

Україна знаходиться на 21 місці серед інших країн світу. За цими показниками 

Україна належить не лише до великих європейських, а й до великих світових 

держав (З підручника). 

Завдання: 

 Доведіть, що перед вами записаний текст. Доберіть заголовок. 

 Зробіть повний синтаксичний розбір останнього речення. 

 Визначте граматичні ознаки та синтаксичну роль прикметника  великих. 

 Зробіть фонетичний запис слів: площею, Україні, чисельністю. 

 Запишіть числівники прописом. 

 Розберіть слова за значущими частинами: показниками, світових, 

знаходиться. 

 Введіть (усно) в поданий текст прикметники, не впливаючи на зміст. 

ІІІ. Сприйняття та засвоєння учнями навчального матеріалу. 
Робота з наочною узагальнюючою схемою „ Прикметник” 

 Тепер шляхом спостережень ми повинні чітко зафіксувати у своїй пам‘яті 

визначення терміна ―прикметник‖, запам‘ятати граматичні ознаки цієї 

частини мови, а також можливу синтаксичну роль. 
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Схема „Прикметник як частина мови” 

 Пропоную помандрувати мальовничими куточками України! Зазирнути в  

неозорі долини, чарівні міста.... 

 Першим містом, яке ми відвідаємо сьогодні, буде Київ. 

Прослухайте уважно текст. 

Київ багато віків стоїть над могутнім Дніпром - Славутичем.  Археологи 

вважають, що місто виникло приблизно в п‘ятому столітті. Отже, його вік сягає 

тисячі п‘ятисот років. 

Походження назви Київ давно цікавило дослідників. За легендою, три 

брати Кий, Щек і Хорив та їх сестра Либідь були засновниками Києва. Брати 

стояли на чолі східнослов‘янського племені полян. Місто назвали на честь 

старшого брата Кия. 

( І.Вихованець) 

Завдання:  

a Доберіть назву до тексту, використавши прикметник з іншими частинами 

мови. 

b Підкресліть в тексті прикметники, з‘ясуйте їх синтаксичну роль. 

c Поясніть правопис іменників та прикметників. Позначте двома рисками 

орфограми в тексті. 

Вибірковий диктант. 

Пропоную завітати до Харкова, дізнатися про те, як виникла назва та саме 

місто. 

Будьте уважні: Ваше завдання – виписати всі прикметники, які почуєте. 

Місто Харків стоїть при злитті річок Харкова, Лопані та Уди. У джерелах 

перше згадка про Харків припадає на 1655 рік..... 

Версія назви міста така. За переказом, козак на ім‘я Харко заснував Хутір. 

Поселенці вели вперту боротьбу з нападниками – татарами. Одного разу впав 

на полі бою і Харко. Пограбований хутір запустів. Але згодом на цьому місці 

знову з‘явилися люди. Новий хутір зберіг стару назву. Люди не забули імені 

першого поселенця козака Харка. 

( І.Вихованець) 

1. Скажіть, які інші частини мови (зазначте з прикладами) могли ввести вас в 

оману щодо вибіркового диктанту. 

2. Зробіть морфологічний розбір прикметника: новий. 

3. Щоб дізнатися про те, як був заснований Львів, уважно прочитайте текст. 

За переказами, поселення назвав Данило Галицький іменем сина Льва. За 

іншою легендою, Львів заснував не Данило Галицький, а сам Лев Данилович. 

Назву міста утворено від особового імені Лев за допомогою суфікса 

присвійності   -ів. Присвійний прикметник тут перейшов в іменник. Цікаво, що 

пізніше відбулося переосмислення назви на іншій основи. Це втілилося у 

старовинному герої міста – зображенні  лева. ( І.Вихованець) 

1) Розподіліть прикметники з поданого тексту в 3 колонки, відповідно до 

груп, на які поділяються прикметники. 
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якісні відносні присвійні 

   

   

 

2) Зробіть словотвірний аналіз прикметника старовинний.  

Цікаве походження й міста під назвою Одеса. 

Уважно прочитайте текст, звертаючи увагу на виразність. 

Місто Одеса розташоване на північно-західному узбережжі Чорного 

моря. На території  сучасної Одеси було татарське поселення Хаджибей. 

Поселення згадується вперше 1415 року. Назву Одеса місто одержало 1795 

року. 

Назвали місто на згадку про давньогрецьку колонію Одесос, що, як 

гадали, була розташована на цьому місці. (І.Вихованець)  

1) Підкресліть в тексті прикметники, визначивши їх синтаксичну роль. 

2) Зробіть морфемний розбір прикметника  - татарський . 

3) Від 5 іменників на вибір утворіть прикметники. 

4) Поясніть лексичне значення прикметника   -  сучасної. 

5)Виконайте морфологічний аналіз прикметника ( на вибір). 

Творче завдання 

Вдома у вас була чудова можливість написати прозовий чи віршований 

твір, намалювати улюблений куточок природи, доторкнутися душею до 

натхнення та краси. 

Я дуже прошу Вас представити свої роботи. Давайте поринемо в 

неперевершений світ мистецтва. 

Орієнтовний зразок виконання. 

Україно, тебе люблять діти твої! 

Узнаю твоє світле обличчя: 

Краплі сонця, життя колоси, 

Радісні стежки сторіччя, 

А за ними небес голоси. 

Їх нестримна доля казкова, 

Неозорі долини – раї.... 

О, яка ж ти, Вкраїно, чудова! 

Тебе люблять діти твої! 

(Нікішина Т.В.) 

 Підкресліть у власному творі прикметники, визначивши синтаксичну 

функцію. 

Перекладіть українською мовою. 

З’ясуйте, якою частиною мови виступає  підкреслене в тексті слово. 

Визначте його граматичні категорії. 

В Украине есть еще немало городов, чудесных уголков природы, мы 

поведали лишь о некоторых из них. 

ІУ. Підсумкова бесіда. 
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- Чи сподобалася вам наша дослідницька подорож?  

-  Подумайте, як можна коротко, схематично записати все те, про що ви 

дізналися сьогодні? 

Диференційовані  завдання: 

Алгоритм загального розвитку мовлення. 

 Намалювати маршрут подорожі по Україні. 

Алгоритм з‘ясування підсумків уроку про вивчену частину мови (оперуючи 

основною термінологією).  

V. Домашнє завдання. 

Написати твір-розповідь або вірш на тему: ―Подорож Славетною Україною.‖ 

Завдання до твору:   

1) Підкресліть прикметники, визначивши їх синтаксичну функцію; 

2) Зробіть морфологічний розбір двох прикметників (на вибір). 

 

3. Розгорнутий конспект уроку з літератури. Приклад такого 

конспекту. 

Розгорнутий план-конспект уроку 

з української літератури 

у 8 класі 

 

Виконала: ст. 4 к. 

філологічного фак.. 

 групи 2337-2 

Головченко М. 

Тема: Історичні пісні «Чи не той то Хміль», «Максим козак Залізняк», «За 

Сибіром сонце сходить». 

Мета: ознайомити учнів з піснями про історичних осіб та оборонців 

рідної землі, створених уявою народу; розвивати навички виразного та 

вдумливого читання художнього тексту, характеризувати образи історичних 

осіб; виховувати почуття пошани до історичного минулого, любові до рідної 

землі, виховувати почуття захоплення сміливістю, фізичною, духовною силою 

наших предків. 

Обладнання: ілюстрації до творів, портрети оспіваних історичних осіб. 

Теорія літератури: історичні пісні, прототип, реальність та художня 

народна уява, гіпербола. 

Тип уроку: вивчення нового матеріалу 

Методи і прийоми: комунікативно-ілюстративний метод з елементами 

бесіди, демонстрація наочних посібників, дослідницький, самостійна робота з 

підручником, «Мікрофон», «Вікторина для найуважніших», словесне 

малювання. 

Наукова та методична література 

1. Грушевський М.С. Історія України-Русі: В 11 т., 12 кн. [Текст] / 

М.С. Грушевський. – К., 1991 – 1998. 
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2. Грицай М., Бойко В., Дунаєвська В. українська народна поетична 

творчість. – К.,  1993. 

3. Лановик М., Лановик З. Українська народна словесність. – Львів, 

2001. 

4. Літературознавчий словник-довідник/  За ред. Р. Гром‘яка, Ю. 

Коваліва, В.Теремка. – К.: Академія, 1997. – 512 с. 

5. Поліщук В. Вивчення усної народної творчості: Посібник для 

вчителів. – К.: Радянська школа, 1978. – 403 с. 

6. Семенюк О. Українська усна народна творчість. – Глухів, 2005. 

7. Смолій В.А. Богдан Хмельницький. Соціально-політичний портрет/ 

В.А. Смолій, В.С. Степанов. – К., 1993.  

8. Українська народна творчість / За ред. М.Рильського та Дея. – К., 

1965. 

 

Хід уроку 

І. Оголошення теми й мети уроку. Мотивація навчальної діяльності 

учнів. 

Слово вчителя. 

Історичне минуле змінити не можна. Але винести урок із нього –  

потрібно. На жаль, в історії України багато сторінок сумних, трагічних. Тож не 

будемо суворо судити наших предків, які через кривди віковічні складали про 

ворогів-загарбників досить жорстокі, як на наш сучасний погляд, пісні. 

Запам‘ятаймо назавжди, що війна – це завжди кров, сльози, жорстокість, 

страждання й горе. Особливо ж, коли ця війна несправедлива, загарбницька. 

ІІІ. Актуалізація опорних знань учнів. 

1. Перевірка домашнього завдання. 

1) Виразне читання, аналіз вивчених історичних пісень; огляд 

ілюстрацій. 

2) Заслуховування складених творів-мініатюр. 

2. Проблемні питання. 

 Чому «Максим козак Залізняк, козак з Запорожжя. Як поїхав на 

Вкраїну...?» Хіба Запорожжя не Вкраїна? 

ІV. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу. 

1. Розповідь учнів про Богдана Хмельницького. 

2. Виразне читання історичної пісні «Чи не той то хміль». 

3. Словникова робота. 

Хміль – витка рослина з плодами-шишками, з яких виготовляють 

дріжджі, пиво; 

Тичина – кілки, які притримують рослину; 

Ляхи – поляки; 

Золотий Брід, Золота Вода – м. Жовті Води; 

Гадка – думка; 

Потуга – сила, підмога; 

Повки – полки; 
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Гмина – ялина, голки ялини, сосни. 

4. Бесіда за питаннями, виконання завдань. 

1) Прочитайте пісню ще раз самостійно і визначте, які найяскравіші 

художні засоби, прийоми в ній ужито. (Діалог, поетичний паралелізм, 

риторичні питання, рефрен, окличні речення). 

2) Спираючись на знання історії та відомості з пісні, скажіть, чи 

справедливою була війна Б.Хмельницького з польським військом? (Так, війна 

була справедливою, адже значна частина української землі перебувала під 

польськими загарбниками. Права українців зазнавали всіляких утисків, не 

дозволяли говорити українською мовою, не дозволяли українські школи, 

силоміць нав’язували католицьку віру…). 

3) Оцініть зміст пісні (особливо останні рядки) з позиції 

загальнолюдських поглядів. (війна – жорстока нелюдська справа, у якій 

страждають і безневинні…). 

4) На основі промовистих згадок у тексті доведіть, що йдеться саме 

про переможну для козаків битву з поляками під Жовтими Водами. 

5) Опишіть ікону «Покрова Богородиці з портретом Богдана 

Хмельницького» (перша пол. XVIII ст.), намальовану для Покровської церкви 

села Дешки на Богуславщині невідомим художником. Як ви думаєте, чому під 

покровом Божої Матері поряд з королями й царями європейських держав 

зображено саме цього гетьмана? (Як відомо, козацтво було створене 14 

жовтня, цей день збігається зі святом Покрови, тому козаки вважали Божу 

Матір своєю покровительницею. Богдан Хмельницький у цей час на Україні 

прирівнювався  до королів, і це підкреслено на картині). 

5. Виразне читання історичної пісні «Максим козак Залізняк». 

6. Словникова робота. 

Рожа – квітка мальва. 

Залучився – отримав, добився підтримки. 

Шанці – окопи. 

7. Бесіда  

 Про що розповідається у пісні? (У пісні розповідається про 

ватажка повстання Коліївщина Максима Залізняка, який зібрав «війська сорок 

тисяч» і розбив польську шляхту). 

 Яким змальовано Максима Залізняка? (Його змальовано справжнім 

лідером, сміливим, завзятим козаком, яким пишається уся Україна). 

 Які художні засоби ви помітили у цій пісні? (порівняння, рефрен, 

персоніфікація). 

8. Розповідь учнів про Максима Залізняка та історичні події, що з ним 

пов‘язані. 

Максим Залізняк 

Повстання охопило усю Польську Україну, котра тільки й мріяла про те, 

щоб визволитись з-під ляхів та знову сполучитися з Лівобічною і почати нове 

життя. Усіляких утисків не було сили терпіти, тому народ вставав до боротьби. 

Запорожці теж допомагали і були проводирями у ньому. На чолі стає 
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запорозький козак Максим Залізняк, справжній січовик, чоловік сміливий і 

дотепний. Він не квапився на гроші, коли нападав та грабував панські маєтки, і 

з охотою роздавав їх тим, хто допомагав йому. 

Тепер, коли утиски стали сильнішими, а Барські конфедерати почали 

вимагати від українського народу грошей, харчів та іншого, терпець народу 

урвався і повстання розлилося по всій Правобережній Україні. За кілька тижнів 

полум‘я козацького повстання обняло всю південну Київщину, Брацлавщину та 

Поділля. Шляхта та жиди кинулися по замках, шукаючи захисту; найбільше їх 

зібралося в Умані в маєтку графів Потоцьких. Умань був обсипаний валами та 

ровами і мав 32 гармати, і для оборони – кілька сот жавнірів та кілька тисяч 

надворніх козаків. 

Залізняк тим часом стояв зі своїм табором під Чигирином. Звідтіль 

порозсилав він свої універсали – закликав українств гуртом стати до оборони 

своєї віри, свого краю і за визволення з панської неволі. Від московського 

війська він не сподівався ніяких заходів проти себе, бо вважав, що й вони 

прийшли допомагати православним, а з польським військом він певен був, що й 

сам упорається. Як один чоловік – відгукнувся на його універсали мало не вся 

Польська Україна, і під його рукою зібралось велике гайдамацьке військо. З 

ним він вирушив на Лисянку, узяв це місто, перебив усю шляхту. 

 З Лисянки Залізняк рушив на Умань. Перелякана шляхта та жиди 

зачинилися в замку, – надіялися на його гармати та військо. Залізняк підійшов 

до містечка Соколівки, взяв його і там отаборився. Проти його з Умані 

тамошній губернатор Младонович вислав надворних козаків, під проводом 

полковників Магнушевського і Обуха і сотників: Гонти і Уласенка. Поміж 

уманських придворних козаків чимало було таких, що приятелювали з 

гайдамаками. Мабуть, у цю ніч і Гонта бачився із Залізняком і погодився 

пристати до нього, бо в душі він спочував тому, чого домагався народ; він так 

само, як і всі мріяв про те, щоб оновити скасовану на Польській Україні 

козаччину, прогнати панів і шляхту та знищити ненависну унію. 

9. Слово вчителя. 

Устим Кармелюк 

Аби людина вирішила перекувати плуг на меч, їй потрібні вагомі 

причини. Про Устима Кармалюка є дуже романтична версія: в усьому винне 

кохання. У свої неповні 25 років Устим був добрим господарем, вдруге 

одруженим і мав на утриманні аж 5 дітей. Щоб прогодувати усіх, він мусив 

тяжко працювати на полі - і робив це добре, сім‗я до найбідніших не належала. 

Але одного разу повз поле, де працювали селяни, крутим схилом їхала дружина 

власника села Розалія Пігловська. Несподівано коні понесли - у цьому місці 

шансів на порятунок не було. Однак молодий і дужий кріпак зумів якось 

зупинити бричку.  

Гонор польської аристократки вимагав достойно віддячити рятівникові. 

Досить швидко стосунки Устима і врятованої переросли у щось більше. 

Невдовзі шляхтянка відмовилась від нерівного кохання. ЇЇ ж чоловік, щоб 

помститися, вирішив відправити палкого кріпака на 25 років у солдати. Та на 
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Поділлі в той час панувала чума, тому рекрутів звідси не набирали. 

Пігловський виявився людиною упертою, і для Кармалюка роблять виняток. 

Той, не бажаючи змарнувати життя в казармах, калічить себе, і лікарська 

комісія відправляє Устима додому. Однак слідом за нею приїжджає інша, вже 

вища комісія, і Кармалюк стає солдатом уланського полку в Кам‘янці- 

Подільському.  

Устим тікає з полку та повертається на батьківщину, в с. Головчинці, де 

палить гуральню пана. А заодно і господарство Федора Шевчука, на якого мав 

зуб. Так на Поділлі розпочалася селянська війна, що тривала понад 20 років.  

Перший раз Устима спіймали досить швидко й етапували до 

Кам‘янецької фортеці, яка тоді слугувала в‗язницею. Кармалюк тікає з-під 

варти і повертається в Головчинці, де привселюдно карає пана Пігловського 

батогом, а все його майно роздає.  

Вже наступного року Кармалюка ловлять та засуджують до смертної 

кари. Однак в тогочасній Росії смертні вироки не виконувались, тому Устима 

приговорюють до батоження та довічної каторги. Хтось підрахував, що спина 

Кармалюка витримала 4000 ударів шпіцрутенами, 227 ударів батогом, його 

тричі таврували як небезпечного злочинця. Він побував у тюрмах Росії, 

України, Білорусії. Втікаючи з заслання, пішки пройшов 15 000 км.(він двічі 

йшов пішки з Сибіру до рідного села. Дорогу долав за рік.) Він утікав з 

в‗язниць, з яких утекти не вдавалося нікому, у тому числі з знаменитої та 

неприступної Кам‘янецької фортеці. Папська вежа, в якій він перебував, тепер 

носить його ім‘я. Устим навіть зміг організувати масові втечі, будучи 

закованим у кайдани, які виїдали м‗ясо на руках і ногах аж до костей. Про його 

винахідливість, силу духу та витривалість ходять легенди. Одного разу 

Кармалюк втік від спеціально для нього організованої варти в 60 чоловік, 

назвав себе іншим іменем і навіть спокійно витримав очну ставку з сім‗єю.  

Розмах селянської війни на Поділлі невдовзі став таким, що зацікавив 

царя Миколу І. Аби спіймати бунтівного кріпака, було залучено понад 3 000 

солдатів та жандармів.  

Устим був людиною досить грамотною, добре знав російську, польську та 

молдавську мови. Цей факт збивав шляхту з пантелику: вони не розуміли, як 

простий кріпак може бути розумнішим та кмітливішим за них. Поширювались 

навіть чутки про його шляхетне походження, але це лише збільшило 

популярність героя у народі і дозволило дрібній шляхті приєднатись до загонів 

Кармалюка.  

Харизматичні герої, як правило, не помічають зрадників. 1827 р. в загоні 

Устима знайшлась людина, яка перед вирішальною сутичкою з царськими 

військами змастила рушниці салом, щоб вони не стріляли. Це дало змогу 

урядові розгромити повстання і притягти до відповідальності 750 чоловік. Ще 

тисяча мешканців навколишніх сіл виступала на процесі свідками. Однак поки 

Устим був живий, селянські бунти знов почали набирати обертів.  

Кармалюка зрадила жінка. У Коричинцях-Шляхових неподалік від 

Деражні, у хаті Оляни Процикової на нього зробили засідку. Устим зайшов 



 

50 

 

сюди на світанку 10 жовтня 1835 р. - і шляхтич Федір Рудковський 

холоднокровно застрелив його з пістоля. За це він дістав перстень від царського 

двору та пожиттєве звільнення від податків. Тіло Кармалюка ще довго возили 

селами, щоб залякати селян, а потім поховали в Летичеві.  

В Головчинцях резонанс справи Кармалюка був таким великим, що вся 

його численна рідня була змушена відмовитись від свого прізвища, аби не 

зазнавати репресій. Переважна більшість взяла собі прізвище Карман: таке було 

прізвисько соратників Устима. Після 1955 р., коли село перейменували на 

Кармалюкове, почався зворотній процес зміни прізвищ, майже всі Кармани 

стали Кармалюками. На старому варіанті прізвища залишився єдиний прямий 

нащадок Устима, що мешкає в рідному селі. Праправнук Кармалюка народився 

в 1969 р. Петро Карман дуже пишається своїм предком, перечитав всі романи 

про нього, вважає, що дуже схожий на Устима, от тільки вусів не носить. Втім, 

до наших часів дійшов лише опис зовнішності Кармалюка, а єдиний 

достовірний його портрет належить пензлю А. Тропініна та відомий в кількох 

копіях, одна з яких зберігається в Ермітажі. 

10.  Виразне читання пісні «За Сибіром сонце сходить». 
11.  Евристична бесіда. 

  Яке враження справив на вас цей твір? 

  Який настрій цієї пісні, чому? 

  Людину, котра вбиває, грабує інших, називають розбійником. Що 

можна сказати з цього приводу про Кармелюка? Чи поділяєте ви думку героя: 

«А так гроші розділивши, Гріха я не маю». 

 Як розуміти слова пісні «Хоч, здається, не в кайданах, а все ж не на 

волі». 

 Яка особливість художньої форми пісні, як це впливає на 

сприйняття твору? (Розповідь ведеться від імені Кармелюка, і це надає творові 

особливої задушевності, теплоти, нагадує сповідь). 

 Кого з героїв світової літератури та фольклору нагадує Кармелюк? 

(Робін Гуда). 

V. Закріплення знань, умінь та навичок. 

1. Усне словесне малювання 

 Намалюйте словесну картину за однією з історичних пісень, яка 

найбільше запам‘яталась. 

2. Вікторина для найуважніших. 

 Хто був союзником Б.Хмельницького в боротьбі з польською 

шляхтою? (татарська орда). 

 Яка группа лексики найчастіше використовується в пісні «За 

Сибіром сонце сходить» – книжна, діалектизми, професіоналізми чи 

жаргонізми? (діалектизми). 

 Чим закінчується пісня «Максим козак Залізняк»? (перемогою 

козаків). 

 Кому присвячена пісня «Чи не той то хміль»? (Б. Хмельницькому). 
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 У якій пісні розповідь ведеться від першої особи? («За Сибіром 

сонце сходить»). 

 «Максим козак Залізняк» за тематикою – це історична пісня про… 

(народних месників іборотьбу протии соціального і національного гніту). 

 Яка знаменита битва змальована у пісні «Чи не той то хміль»? 

(битва на Жовтих Водах 1848 року). 

 З якої пісні слова: «В багатого хоч я візьму – Убогому даю, Отак 

гроші поділивши, Ягріхів не маю»? («За Сибіром сонце сходить»). 

VI. Підбиття підсумку уроку. 

Гра «Мікрофон». 

 Хто на уроці працював найкраще, чому? 

 Чия відповідь вам запам‘яталась? 

 Хто був найактивнішим? 

VII. Домашнє завдання. 

Навчитись виразно читати, аналізувати історичні пісні. Вивчити 1 

історичну пісню. Скласти 5 – 7 питань вікторини до творів. 

Зверніть увагу на те, що в конспектах обов’язково повинні вказуватись: 

клас, програма, тема, мета , методи і прийоми, тип уроку, види робіт, 

етапи уроку (навчальні ситуації), наукова та методична література.  

 

4. Завдання з педагогіки 

(за вибором) 

ІІ.А 

1. Зробити психолого-педагогічний аналіз виховної роботи в класі (на 

основі запропонованої схеми). Необхідно проаналізувати кілька виховних 

заходів.  

2. Визначити основні методи та прийоми стимулювання і мотивації 

навчально-пізнавальної діяльності, які під час практики використовували ви 

або педагоги  (характеристика, аналіз ефективності тощо). Сформулювати 

основні вимоги до використання методів стимулювання навчально-пізнавальної 

діяльності, надати власні рекомендації. 

ІІ. Б. 

1. Зробити аналіз кількох уроків, які ви відвідали або проводили 

самостійно (на основі запропонованої схеми).  

2. Обрати тему та провести етичну бесіду в класі. В звіті надати 

змістовний та методичний матеріал; проаналізувати бесіду (на основі 

запропонованої схеми) та визначити результативність проведеного заходу.  

Структура звіту. 

1. Титульний аркуш. 

2. Звіт за результатами виконання завдання. 

3. Додатки (методичний матеріал, наочність тощо).  

Орієнтовна схема аналізу виховного заходу. 
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1. Школа, клас, вид роботи, тема. 

2. Педагогічний обґрунтування теми (чому даний  захід включено в план 

виховної роботи, його відповідність віковим особливостям класу). 

3. Мета й завдання проведеної роботи. 

4. Організація підготовки учнів до заняття (ступінь участі дітей, наочне  

оформлення, використання технічних засобів). Вплив підготовки до заходу на 

згуртованість учнів. 

5. Зміст і методика проведення заняття: 

а) відповідність змісту поставленій меті; 

б) пізнавальна та виховна цінність дібраного матеріалу; 

в) емоційна насиченість, інтерес дітей до заняття, їх активність; 

г) методи і прийоми, використані на занятті, їх відповідність віковим 

особливостями учнів, рівню розвитку дітей даного класу; 

д) зв'язок обговорюваних питань з проблемами класу, актуальність.  

6. Риси особистості вихователя, який проводить заняття: 

переконаність, емоційність, контакт з учнями, знання моральних якостей, 

розуміння вчинків учнів і їх мотивації. 

7. Педагогічна цінність проведеного заняття, його значення для 

подальшого розвитку колективу і окремих вихованців, для вдосконалення 

відносин у колективі (зауваження, пропозиції). 

Орієнтовна схема аналізу уроку. 

1. Мета і завдання уроку (освітня, виховна, розвивальна), їх 

взаємозв'язок та шляхи реалізації 

2. Готовність учителя та учнів до уроку. Обладнання уроку, наочні 

посібники, технічні засоби навчання, санітарно-гігієнічний стан класу та ін. 

3. Тип і структура уроку. Доцільність вибору типу і структури уроку 

відповідно до теми й дидактичної мети; його місце в системі занять з 

предмета. Організаційна структура уроку: чіткість і послідовність етапів, 

відповідність їх характеру пізнавальної діяльності учнів. 

4. Зміст уроку. Науковість, виховне та розвивальне значення 

навчального матеріалу; правильність добору навчального матеріалу за обсягом, 

змістом і доступністю для учнів; співвідношення емпіричного, теоретичного і 

практичного навчального матеріалу: групування, класифікація навчального 

матеріалу навколо ключових понять; спрямованість навчального матеріалу на 

зв'язок з життям. 

5. Методичне забезпечення уроку. 
5.1. Використання та особливості поєднання форм навчання, 

обґрунтованість їх вибору, відповідність принципам навчання; темп уроку. 

5.2. Методика проведення різних етапів уроку: постановка 

пізнавальних завдань перед учнями; методика перевірки домашніх завдань; 

методика викладання нових знань; методика закріплення навчального 

матеріалу; методика перевірки та оцінювання знань, умінь і  навичок; 

використання прийомів активізації пізнавальної діяльності учнів; організація 

репродуктивної та творчої діяльності учнів, їх співвідношення; застосування 
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на уроці проблемного та елементів програмованого навчання; врахування 

індивідуальних особливостей та інтересів учнів, рівня їх підготовленості, 

здійснення індивідуалізації навчання та диференційованого підходу до учнів; 

організація різних видів самостійної роботи учнів, їх місце на уроці; 

домашнє завдання: його обсяг і вчасність подання; використання на уроці 

виховних можливостей навчального матеріалу, формування наукового 

світогляду, моральних, трудових, естетичних та інших якостей особистості, 

культури навчальної праці; виявлення та реалізація на уроці 

внутрішньопредметних та міжпредметних зв'язків у навчальному матеріалі, 

обґрунтування їх педагогічної доцільності 

6. Поведінка учнів на уроці. 

6.1. Порядок і дисципліна учнів.  

6.2. Активність, самостійність, інтерес до занять учнів різного рівня 

підготовленості, зосередженість і стійкість їх уваги на різних етапах уроку. 

6.3. Навчально-пізнавальна діяльність, організованість, акуратність; 

ставлення до занять слабких учнів і порушників дисципліни; участь у роботі на 

уроці окремих учнів і всього колективу.  

6.4. Ставлення учнів до вчителя і один до одного (доброзичливість, 

взаємодопомога) 

7. Характеристика ділових якостей учителя 

7.1. Рівень наукової підготовки і готовність до уроку.  

7.2. Знання теорії навчання і виховання, методики викладання предмета, 

психології та гігієни, вміння застосовувати ці знання в процесі навчання. 

7.3. Педагогічний такт, стиль, культура праці та поведінки, мова.  

7.4. Взаємовідносини з класом та окремими учнями 

8. Загальні підсумки уроку.  

8.1. Виконання плану уроку.  

8.2. Досягнення освітньої, розвивальної і виховної мети. 

8.3. Загальна оцінка, результати, ефективність і якість. 

8.4. Висновки та пропозиції щодо подальшого вдосконалення роботи, 

закріплення успіху, подолання помилок 

Орієнтовна схема аналізу етичної бесіди. 

1. Тема, мета і завдання проведеної бесіди. 

2. Актуальність теми бесіди для колективу. 

3. Опора на моральний досвід дітей. 

4. Переконливість, конкретність доведень і аргументів. 

5. Логічність і послідовність у роз'ясненні моральних категорій. 

6. Відповідність бесіди віковим особливостям дітей і рівню їх розвитку 

(обрана тема, використовувані приклади, рівень аналізу моральних понять, 

кількість використаних джерел, структура бесіди, мова ведучого). 

7. Емоційна насиченість бесіди (виразність формулювання теми, 

образність і жвавість мови ведучого, новизна і виразність використаних 

прикладів). 

8. Ступінь участі дітей у підготовці бесіди. 



 

54 

 

9. Ступінь активності школярів під час бесіди. Контакт ведучого з класом, 

стиль його відносин, прийоми активізації дітей. 

10. Уміння вчителя ставити запитання і відповідати на запитання учнів, 

підводити їх до висновків. 

11. Висновки.  

 

5. Завдання з психології. 

І. Скласти психолого-педагогічну  характеристику учня.  

Під час проходження педпрактики студенти мають можливість проводити 

науково-дослідницьку роботу. Важливо використовувати основні емпіричні 

методи психолого-педагогічних досліджень: 

а) спостереження; 

б) анкетування; 

в) бесіда; 

г) аналіз документації (класний журнал, щоденник, зошити, творчі роботи  

та ін.) 

д) тестування.  

Орієнтовна схема характеристики: 

(Прізвище, ім‘я, дата народження) 

1. Загальні відомості: клас, стан здоров‘я, інформація про сім‘ю, умови 

життя в сім‘ї. 

2. Рівень розвитку пізнавальних процесів. 

Аналіз проводиться на основі експериментального вивчення 

особливостей основних пізнавальних процесів (уваги, пам'яті, мислення), 

спостереження та бесіди з учнями. Отримані дані порівнюються, аналізуються і 

після цього робляться висновки про рівень розвитку пізнавальних процесів 

учня. Складаючи характеристику, у цьому пункті можна орієнтуватися на такі 

положення: 

 особливості уваги (ступінь розвитку довільної уваги, її 

зосередженість, здатність до розподілу); 

 свідомість сприйняття навчального матеріалу, швидкість 

осмислення; 

 рівень і характер розвитку довільної й осмисленої пам'яті; 

(заучування є механічним або осмисленим, чи володіє прийомами довільного 

запам'ятовування, легкість відтворення матеріалу, індивідуальні особливості 

пам'яті); 

 розвиток мислення (чи розрізняє істотні та другорядні ознаки 

предметів і явищ, рівень засвоєння загальних і абстрактних понять, вміння 

порівнювати, узагальнювати, робити самостійні висновки, швидкість 

знаходження шляхів вирішення); 

 розвиток уяви (рівень розвитку творчої уяви) 

 розвиток мови (запас слів, емоційність мови, вміння висловити 

свою думку письмово та усно). 



 

55 

 

3. Емоційно-вольова сфера: домінуючий настрій, самооцінка, рівень та 

характер тривожності, особливості вольових якостей, самоконтроль, як 

поводиться, якщо щось не виходить. 

4. Індивідуально-психологічні якості: тип темпераменту, особливості 

характеру, акцентуації характеру, розумові та творчі здібності. 

5. Спрямованість особистості: інтереси, їх ступінь стійкості, провідний 

інтерес, схильності, ідеали, мотиви діяльності, професійні інтереси, цінності, 

рівень активності. 

6. Ставлення до навчання: улюблені предмети, ініціативність учня, 

рівень успішності / причини неуспішності, мотивація учіння, ставлення до 

навчання, ким планує стати після завершення школи.  

7. Стосунки з однокласниками та вчителями: контактність,  

комунікабельність, чи є друзі, за що їх цінує; характер взаємодії з учителями.  

На основі проведеного дослідження формулюються загальні висновки: 

 центральні характеристики особливості; 

 наявні проблеми розвитку особистості учня; причини (внутрішні та 

зовнішні) визначених проблем (умови сімейного виховання, хвороби, 

неефективність педагогічного впливу тощо); 

 визначення найважливіших психолого-педагогічних завдань, що 

стоять перед учителем (шляхи подальшої роботи з цим учнем); рекомендації 

батькам і самому учневі з розвитку особистості та 

роботи з недоліками. 

Для написання характеристики обов‘язково проводиться бесіда з учнем. 

Бажано також поспілкуватися з батьками, класним керівником.  Для 

експериментального дослідження використовуються методики, з якими 

студенти ознайомилися в курсі «Загальна психологія» (орієнтовний перелік 

див. Додаток А). Необхідно підібрати та провести кілька тестових методик 

(вибір можна узгодити зі шкільним психологом). Обов‘язково вказується назва 

методики, посилання на джерело (наприклад, «Методика незакінчених речень» 

//http://yrok.at.ua/publ/3); протоколи дослідження (бланки відповідей учня) 

зберігаються та додаються до звіту.  

Структура звіту 

1. Титульна сторінка. 

2. Звіт за результатами виконання завдання. 

3. Висновки, рекомендації.  

4. Підпис класного керівника/куратора групи (З роботою 

ознайомлений, з результатами погоджується). 

5. Додатки (протоколи дослідження, анкети тощо). 

 

6. Звіт з профорієнтаційної роботи (Додаток В.) 

 

Критерії оцінювання педагогічної практики 
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Підсумкові бали за педагогічну практику виставляються з урахуванням 

роботи студента протягом усього терміну практики. Ураховується: виконання 

всі видів робіт, передбачених програмою педагогічної практики; дотримання 

правил внутрішнього розпорядку школи, виконує розпорядження адміністрації 

й керівників практики; виконання завдань з педагогіки і психології; своєчасне 

надання звітної документації; складання диференційованого заліку. 

90-100 (А) балів виставляється за умови: відповідального ставлення до 

практики, проведення на високому науково-методичному й виховному рівні 

необхідної за програмою педпрактики кількості уроків, відвідування й аналізу 

уроків учителів та своїх колег, виконання усіх завдань з педагогіки, психології, 

української мови та літератури, підготовки та проведення виховного заходу з 

предмета, вияву самостійності, активності, ініціативності, використання в 

навчальному процесі інноваційних технологій; вчасного оформлення 

документації, успішного складання заліку. 

80-89 (В) балів виставляється за умови: успішного складання заліку, вчасного 

оформлення документації, проведення необхідної за програмою педпрактики 

кількості уроків, відвідування й аналізу уроків учителів та своїх колег, 

виконання усіх завдань з педагогіки, психології, української мови та літератури, 

підготовки та проведення виховного заходу з предмета, певні труднощі 

викликає проведення нестандартних уроків, студент недостатньо володіє 

теоретичним матеріалом та не завжди оперує ним у навчальному процесі. 

75-79 (С) балів виставляється за умови дотримання таких вимог: добре 

володіння теоретичним матеріалом та методикою проведення уроків з 

української мови та літератури, достатній рівень володіння навичками 

спілкування в учнівському колективі, достатньо добре виконання завдань з 

педагогіки і психології, допускається недостатня обізнаність у суміжних з 

темою уроку дисциплінах, неточності у володінні теоретичним матеріалом, 

труднощі у застосуванні проблемності в навчанні, слабкі фасилітативні 

навички. 

60-74 (D,E) балів передбачає наявність лише основних умінь у підготовці 

завдань та проведенні уроків. Студент дає недостатньо правильні 

формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, 

застосовуючи знання під час вирішення практичних завдань. Практикант бере 

участь у процесі проведення занять, але не цікавиться комунікативними 

аспектами своєї діяльності в школі, недостатньо відповідально ставиться до 

оформлення звітної документації. 

35-59 (F) балів виставляється, коли студент не володіє знаннями, вміннями й 

навичками, необхідними для проведення навчальних занять або володіє в 

обсязі, який не дозволяє далі оволодівати педагогічною майстерністю 
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майбутнього вчителя-словесника, не виконує завдання з педагогіки, психології, 

української мови та літератури, допускає значні помилки у володінні зв‘язним 

мовленням. 

1-34 (FX) бали ставиться, коли студент не володіє знаннями, вміннями й 

навичками, необхідними для проведення навчальних занять, не виконує 

завдання з педагогіки, психології, української мови та літератури, 

безвідповідально ставиться до проходження педагогічної практики та 

оформлення звітної документації, не з‘являється на залікову співбесіду. 

 

Розподіл балів за розділами звіту: 

1. Організаційна дисципліна під час практики                        1-10 балів 

2. Кількість та якість проведених уроків                                 1-10 балів 

3. Оцінка вчителя за навчальну роботу                                   1-10 балів 

4. Оцінка класного керівника за виховну роботу                    1-10 балів 

5. Оцінка методиста з мови                                                       1-10 балів 

6. Оцінка методиста з літератури                                              1-10 балів 

7. Оцінка з педагогіки                                                                1-10 балів 

8. Оцінка з психології                                                                1-10 балів 

9. Профорієнтаційна робота                                                      1-10 балів 

10. Залік з практики (оформлення звіту, виступ на підсумковій конференції, 

індивідуальна співбесіда з методистом)                              1-10 балів 

 Всього студент може набрати 100 балів. 

Розподіл балів з педагогіки та психології 

Зміст виконаної роботи студентом-практикантом Бали  

1. Психологія. 

Завдання. Вивчення колективу учнів. Складання соціально-

психологічної характеристики учнівського колективу: 

- вибір й обґрунтування психодіагностичних методик дослідження 

учнівського колективу; 

- написання соціально-психологічної характеристики учнівського 

колективу. 

 

 

 

 

3 

 

7 

Всього за завдання з психології 10 

2. Педагогіка. 

Проведення виховного заходу: 

- розробка сценарію виховного заходу; 

- проведення виховного заходу; 

- написання звіту про результати проведення виховного заходу. 

 

 

2 

4 

4 

Всього за завдання з педагогіки 10 
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П’ЯТИЙ КУРС 

ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА СПЕЦІАЛІСТА 

 

Мета педагогічної практики спеціаліста – узагальнення теоретичних 

знань з теоретичних дисциплін та розвиток на творчому рівні вмінь та навичок, 

отриманих у процесі вивчення професійно-орієнтованих предметів, під час 

педагогічної практики на 4 курсі. 

Організація та проведення практики 

Зміст навчальної роботи 

1. Ознайомитися: 

- із специфікою методики роботи вчителів-філологів та класного керівника 

старших класів  (9-11); 

- з інноваційними технологіями викладу навчального матеріалу в старших 

класах; 

- із специфікою проведення позакласної роботи зі старшокласниками; 

- зі змістом роботи методичних об‘єднань вчителів за спеціальністю та класних 

керівників; 

2. Вивчити: 

- зміст календарних і тематичних планів уроків вчителя-словесника, плану 

його позакласної роботи; 

- план організаційної і виховної роботи класного керівника; 

- анатомо-фізіологічні, психологічні й індивідуальні особливості класного 

колективу; 

- досвід роботи вчителів з теми, яка розробляється в дипломній роботі. 

3. Формувати навички й уміння майбутньої педагогічної діяльності: 

- планування навчально-виховного процесу та проведення уроків з української 

мови та літератури; 

- відвідування та наступний аналіз уроків і позакласних заходів з української 

мови та літератури; 

- підготовка й проведення не менше 10 уроків з української мови та літератури; 

в 9-11 класах у присутності вчителя-словесника; 

- підготовка й проведення нестандартних уроків з мови та літератури; 

- відвідування й аналіз 6 уроків студентів-практикантів; 

- проведення психолого-педагогічних спостережень; 

- проведення індивідуальних бесід з учнями; 

- участь у батьківських зборах; 

- участь у роботі методичних об‘єднань, семінарах, в підсумкових 

конференціях з педпрактики. 

Зміст позакласної роботи: 

- вивчення системи роботи вчителя-словесника, спрямованої на формування в 

учнів стійкого інтересу до виучуваних предметів; 

- оволодіння вміннями виховання учнів на уроці засобами мови та літератури; 
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- опанування знаннями та вміннями з питань підготовки та проведення 

позакласної роботи з з української мови та літератури: вечорів (ранків), бесід, 

конференцій, диспутів, екскурсій; випуск стіннівок тощо. 

 

Звіт про практику 

1. Заповнена відомість-характеристика та індивідуальний щоденник 

практики (1 сторінка зошита на кожен день). 

2. Розгорнутий конспект уроку з української мови. Приклад такого 

конспекту. 

Розгорнутий план-конспект уроку з 

української мови у 10 класі 

12-річної школи 

Виконала: студентка 5 курсу 

філологічного факультету 

Єремейчук Валерія 

 

ТЕМА. УЗАГАЛЬНЕННЯ І СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ З ТЕМИ 

«ЛЕКСИКОЛОГІЯ. ФРАЗЕОЛОГІЯ» 

 

Навчальна мета: узагальнити та систематизувати знання учнів про слово, 

склад лексики, групи слів за значенням, лексикографію, фразеологізми,  їх 

особливості і виражвльні можливості. 

Розвивальна мета: розвивати мовленнєву компетентність шляхом 

використання набутих знань про лексику української мови. 

Виховна мета: виховання та розвток народних морально-етичних 

принципів. 

Тип уроку: узагальнення і систематизація знань. 

Методи і прийоми: слово учителя, бесіда, тренувальні вправи. 

Обладнання: блок-схема «Склад української лексики», тлумачний 

словник української мови, роздруковані завдання, підручники 

Умовні позначення: ВР, ДР, СР – високий, достатній, середній рівні 

Хід уроку: 

Слово – єдине, що буде жити вічно 

Гезлітт  

І. Мотивація навчання школярів.  

1. Психологічний старт 

Слова, слова… 

Вони в собі всі різні: 

Тривожні й тихі, радісні й сумні; 

Є терпеливі, є жорстокі й грізні, 

Ласкаві й чесні, мудрі і смішні… 

Не грайся словом. Є святі слова, 

Що матері з доріг вертають сина. 

Спіши до неї, доки ще жива, 



 

60 

 

Допоки розум і допоки сила. 

Знайди те слово – вічне і земне 

За часом час нам світ перетинає. 

Минуще все. Лиш слово не мине 

І та любов, що смертю смерть   долає. 

Микола Ткач  

2. Повідомлення теми уроку 

3. Формулювання учнями мети уроку 

4. Мотивація об‘єднання в групи 

ІІ. Операційно-пізнавальний етап 
1. Визначення основних понять теми. 

 Бесіда  

а) Що називається лексикою? 

б) Що вивчає лексикологія? 

в) Що називається лексикографією? 

г) Що вивчає фразеологія? 

д) Що таке слово? (Одна з основних одиниць мови) 

2. Склад української лексики  (робота з блок-схемою). 

3. Однозначні, багатозначні слова, словники (тлумачні, орфографічні, 

перекладні, синонімів, антонімів, фразеологізмів). 

Пояснення вчителя 

Слова можуть мати не одне, а кілька значень. Цю їх властивість і 

називають багатозначністю. Багатозначність закладена в самій природі слова, 

що узагальнює певну ознаку, яка може бути властива також іншим предметам 

чи явищам. 

Наприклад, слово дзвоник це: 1. Невеличкий предмет у вигляді 

порожнистої, зрізаної з низу груші, в середині якої підвішено ударник, серце. 

2. Прилад для звукових сигналів, що нагадують звуки цього предмета 

(електричний дзвоник). 3. Самі звукові сигнали, певні характерні звуки. 

4. Рослина з кольоровими квітками, що за своєю формою нагадують маленькі 

дзвони. 

 Як видно з наведеного прикладу, слово майже завжди узагальнює не 

одну, а кілька важливих ознак предмета або явища, у даному разі його 

призначення – видавати звуки – і його форму, а це ще збільшує можливість і 

навіть неминучість багатозначності. Як говорив М.Рильський: 

Не бійтесь заглядати у словник: 

Це пишний яр, а не сумне провалля. 

Збирайте, як розумний садівник, 

Достиглий овоч у Грінченка й Даля. 

 

Повідомлення учня про пряме та переносне значення слова: 

Багатозначне слово завжди має основне, або пряме значення, що 

безпосередньо вказує на співвідношення з явищами реальної дійсності. 
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Здебільшого пряме значення є також первинним, тобто таким, яке виникло 

разом зі словом. Наприклад, пряме і первинне значення іменника блискавка, 

утвореного від слова блискати, – «зигзагоподібна електрична іскра – наслідок 

розряду атмосферної електрики в повітрі, що буває під час грози». 

Внаслідок перенесення одиниць явищ, предметів, дій, ознак на інші у 

зв‘язку з якоюсь їхньою схожістю виникають переносні значення слів. Такі 

значення є завжди вторинними. У даному разі у слові блискавка на основі 

подібності за швидкістю походження явища, за його динамічністю розвинулися 

ще такі значення: «1. Телеграма, що передає негайно. 2. Стінгазета, що 

виходить негайно після якоїсь важливої події. 3. Особлива механічна застібка». 

Хоча переносне значення і сприймається як нове, вторинне значення вже 

відомого слова, воно теж закріплюється в мові суспільною практикою її носіїв, 

поступово втрачаючи свою образність. Це вже сталося із таким значенням: 

блискавка, як «застібка». 

 Вибіркове завдання для учнів   

Враховуючи контекст, записати словосполучення в 2 стовпчики: 
 

Ляпає мокрий сніг – ляпати язиком; рожеві мрії – рожевий шовк;  гостре 

слово – гостра сокира; сміються діти – сміється сонце; пливе човен – пливе 

осінь; холодне повітря – холодний погляд. 
 

Орієнтовний зразок 

Пряме значення Переносне значення  

Ляпає мокрий сніг Ляпати язиком говорити дурниці 

Рожевий шовк Рожеві мрії нездійсненні 

Гостра сокира Гостре слово влучне 

Сміються діти Сміється сонце виблискує 

Пливе човен  Пливе осінь настала 

Холодне повітря Холодний погляд неприязний, байдужий 

 

Бесіда про групи слів за значенням 

а) На які групи за значенням поділяються слова? 

б) Дати визначення омонімам (Навести приклади) 

в) Дати визначення синонімам, синонімічному складу (Навести приклади) 

г) Дати визначення антонімам (Навести приклади) 

д) Дати визначення паронімам (Навести приклади) 

Слово вчителя 

Багато труднощів виникає під час написання переказів та творів із 

добором синонімів, влучних слів та вживанням власне українських слів, які ви 

плутаєте з російськими. 

Редагування тексту 

Не страшно, коли людина говорить нерівно, повторюється, шукаючи 

точнішого слова. Це означає, що людина стежить за своєю мовою. Постійно 

намагаючись поліпшити її. 
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Страшно, коли людина говорить і пише гладенько, але іностранними 

словами. Тут думка спить, тут буяють мовні штампи, мовні бур‘яни, глушачі у 

людині свіжу думку. 

Ще один різновид цього бур‘яну – слова лишні, пусті. Будь-яке слово при 

частому й недоречному йому повторенні поступово перетворюється на пусті 

звуки. Це найчастіше дубльори, які нічого нового не додають до слів, стоячи 

біля них. Наприклад, «офіційні документи» – документ є офіційний папір, 

«виконуємо взяті зобов‘язання» – не взятих зобов‘язань не виконують та інше. 

А ще є – «підняти вгору, спускатися вниз», «швидко мчати» – наче ці дії 

можна виконати якимсь іншим чином. 

Паразити з‘являються в мові тоді, коли те, що ми говоримо, ще не до 

кінця нами осмислено. Коли предмет розмови знайомий нам мало. Коли ми не 

маємо часу думати над тим, говорячи або пишучи. 

 

Завдання для учнів високого рівня.  

Скласти тезаурус (своєрідний список слів, розподілених за темою) із 

10 слів. 
 

Орієнтовний зразок 

Слова Синоніми Антоніми 

Говорити 

Казати 

Мовити 

Висловлюватись 

Мовчати 

Осмислено 
Зважено 

Свідомо 
Бездумно 

 

Повідомлення учнів 

Архаїзми. Неологізми 

Різна доля буває у слів. Одні живуть тисячоліттями, не змінюючись і не 

старіючи (мати, жито, небо, ліс, вода, земля), інші відходять, треті щойно 

з‘явились на світ. Чому так буває?  

З плином часу виходять з ужитку окремі знаряддя праці (мотика, соха), 

предмети одягу (очіпок, кирея), домашнього начиння (веретено, скриня), 

предмети військового знарядження (шолом, кольчуга, щит, спис) та ін. 

Разом із віджилими речами і явищами виходять з активного щоденного 

вжитку і слова, які їх позначають. Такі слова називають застарілими або 

архаїзмами і подаються в тлумачних словниках з позначкою «заст.». 

Застарілі слова використовують історики, письменники у своїх творах, 

щоб правдивіше, вірогідніше змалювати життя людей у минулому. 

Мова, як і суспільство, постійно розвивається, оновлюється. З розвитком 

науки, техніки, мистецтва з‘являються нові предмети, явища, для позначення 

яких у мові виникають нові слова – неологізми: відео фон, комп‘ютер, 

супутникова антена, мікрохвильова піч, міксер та ін. 

З часом вони стають загальновживаними. 
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 Індивідуальні завдання (виконуються біля додаткової дошки) 

Виписати лексичні значення слів із тлумачного словника:  

собор, хорал, предтеча, сущий. 

 

Коментоване письмо 

Прокоментувати розділові знаки і орфограми. 

Слово, як собор, і в його святості палахкотять, як свічки, праведні душі 

поетів, і з блакитного купола благословляє нас небо, і хоралом віри зливаються 

голоси наших предтеч і сущих в одну молитву – Україна. 

Лексична робота 

Записати лексичне значення слів у зошит. 

Собор – ч. р. 1. заст. Збори, з‘їзд. Пр: Земський собор. 

2. Головна церква у місті, монастирі. 

Хорал – ч. р. 1. Церковний багатоголосний хоровий спів. 

Предтеча – чол. 

і жін. рід. 

1. Особа або подія, що підготувала умови для діяльності інших, 

для появи чогось іншого. Пр: Ломоносов – предтеча багатьох 

великих учених. 

 

Сущий – заст. 1. Той, що є; існуючий. 

2. правдивий, справжній. Пр: Суща правда. 

 
 

 Повідомлення учнів 

Діалектизми 

Більшість слів української мови необмежено використовується в 

повсякденному мовленні й відома всім людям, які розмовляють цією мовою. Це 

загальновживані слова (мама, сонце, дерево, відпочити, слухати). Вони 

використовуються в усіх стилях мовлення. 

Є в українській мові слова, які використовують не всі, а тільки жителі 

певних місцевостей. Це діалектні слова (наприклад, дядько – вуйко, господар – 

газда, худоба – маржинка та ін.). 

Біля цих слів у словниках ставиться позначка «діал.». уживати діалектні 

слова без потреби не слід. Їх використовують письменники для змальовування 

особливостей мови, побуту, звичаїв жителів певної місцевості. 

Діалектизми також називають говіркою або говором, що означає різновид 

загальнонародної мови, поширений на невеликій території. 

 

Професіоналізми 

Поряд із діалектними словами обмежену сферу вживання має професійна 

лексика, якою користуються, як правило, люди певних професій. 

(Наприклад, медики вживають у мовленні слова: ін‘єкція, рентген, 

флюорографія, доза, аналіз та ін.). 

Біля цих слів у словниках ставиться позначка «проф.» або «спец.». 
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З-поміж професійних слів виділяють слова-терміни, які позначають 

наукові поняття. Вони використовуються в текстах наукового стилю (іменник, 

апостроф – мова; знаменник, добуток – математика; флора, фауна – біологія та 

ін.). 

Тренувальна вправа для учнів високого та достатнього рівнів 

Згрупувати подані слова в такому порядку: 

Діалектизми   

Професіоналізми  

Жаргонізми  

До діалектизмів і жаргонізмів дібрати літературні відповідники 

 

 Вуйко, камбуз, круто, легінь, гауптвахта, дружбан, чічка, бабки, рубанок, 

маржинка, карбюратор, файний, хавчик, манатки 

 

Орієнтовний зразок 

Професіоналізми Діалектизми Жаргонізми 

камбуз  вуйко – дядько круто-добре 

гауптвахта легінь – хлопець кореш – товариш 

рубанок чічка – квітка бабки – гроші 

карбюратор файний – гарний манатки – одяг 

 маржинка – худоба хавчик – їжа 

         

Завдання для учнів середнього рівня  

Відтворіть слова за тлумаченням і випишіть їх, звіряючи з довідкою. Визначте 

сферу вживання. 
 

Власник банку – банкір 

Невеликий мобільний прилад для виконання обчислень – калькулятор 

Пошкодження тіла людини або тварини вогнем, сонячним 

промінням – 

 

опік 

Лікар, який лікує очі – окуліст 

Прилад для вимірювання температури – термометр 

Певний режим харчування – дієта 

Бойові дії військ проти противника з метою просування 

вперед – 

 

наступ (штурм) 

Група людей чи предметів, які розміщені лінією, ряд за рядом  колона 

Гарматне військо –  артилерія 

 

Повідомлення учнів 

Запозичені слова 

З давніх-давен Київ славився як одне з найвидатніших і найбагатших міст 

Європи. Сюди приїздили звідусіль. У процесі розвитку політичних, військових, 
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економічних та культурних зв‘язків України з іншими країнами і народами 

мандрували з мови в мову і слова. 

Людина запозичує предмет, а мова – нове слово. Так з німецької мови в 

українську прийшли слова: шибка (віконне скло), бутерброд, шайба, майстер; з 

французької – тротуар, алея, шосе, екіпаж, пальто, блуза; з англійської – 

комбайн, тролейбус, мітинг, футбол, фініш; з польської – повидло, виделка, 

кишеня, краватка. 

Багато запозичених слів стали звичними, деякі вживаються паралельно з 

українськими як синоніми (малюнок – ілюстрація, поїзд – потяг, обрій – 

горизонт). 

Повторення правил про правопис іншомовних слів 

и – правило «9» 

і – на початку слова, перед гол. і я, апостроф, ь, подвоєння приголосних. 

Словниковий диктант 

Пояснити правопис іншомовних слів і добрати до них українські 

відповідники. 

Ілюстрація (малюнок), горизонт (обрій), диспут (суперечка), візаві 

(супротивник), біографія (життєпис), шосе (дорога, шлях), демонстрація 

(показ), гігант (велетень). 

 

Слово вчителя 

 З давніх-давен український народ славився своїм влучним і дотепним 

словом. Євген Чак сказав: «Фразеологія – це окраса народної мови». А 

Володимир Ужченко назвав фразеологізми «іскрометними скарбами мовної 

образності». Фразеологічні звороти означають певні предметні поняття, дії, 

якості або стани. Це збагачує наше уявлення про навколишню дійсність, 

відчутно поповнює словниковий склад мови. 

Тренувальні вправи 

 Замініть фразеологізми словами чи словосполученнями. 

Ловити ґав – бути неуважним. 

Віддати кінці – померти. 

Тримати язика за зубами – мовчати. 

Бити байдики – лінуватись. 

Повісити носа – похнюпитись. 

 Самостійна робота з підручником. 

Для учнів середнього рівня. 

До поданих фразеологізмів доберіть з довідки синонімічні слова. 

1. Собака на сіні. 2. Замилювати очі. 3. За тридев‘ять земель. 4. Кури не 

клюють. 5. Прикуси язика. 6. Брати гору. 7. Вільний птах. 8. На руку ковінька. 

9. Кров з молоком. 10. Ні світ ні зоря. 11. Як риба у воді. 12. Пекти раки. 13. 
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Зарубати на носі. 14. Хоч греблю гати. 15. Утратити свідомість. 16. Пускати 

півня. 

Для довідки: далеко, замовкнути, вигідно, удосвіта, червоніти, 

знепритомніти, багато, обманювати, незалежний, добре, підпалювати, 

запам‘ятати, скупий, багато, перемагати, здоровий. 

Орієнтовний зразок 

3 Далеко, 5 замовкнути, 8 вигідно, 10 удосвіта, 12 червоніти, 

15 знепритомніти, 4 багато, 2 обманювати, 7 незалежний, 11 добре, 

16 підпалювати, 13 запам’ятати, 1 скупий, 14 багато, 6 перемагати, 

9 здоровий. 

 

Для учнів достатнього рівня. 

      Наведені фразеологізми перепишіть, згрупувавши їх за значенням. 

1. Ні риба ні м'ясо. 2. Обдерти як липку. 3. До гарячого ще приском 

сипнути. 4. Бити в барабани. 5. Співати з чужого голосу. 6. Стелитися під ноги. 

7. В одну дудку грати. 8. Тримати в шорах. 9. Курити фіміам. 10. Ні пава ні 

ґава. 11. Останню сорочку зняти. 12. Не давати спуску. 13. Ходити на задніх 

лапках. 14. Дивитись чужими очима. 15. Дзвонити в усі дзвони. 16. Підносити 

до небес. 17. Оливи до вогню долити. 18. Пустити з торбами. 19. Запобігати 

ласки. 20. Співати дифірамби. 21. Бити на сполох. 
 

Орієнтовний зразок 

1. Ні риба ні м’ясо 

Ні пава ні ґава 

5. Обдерти як липку 

Останню сорочку зняти 

2. До гарячого ще приском сипнути 

Пустити з торбами 

Оливи до вогню долити 

6. Співати з чужого голосу 

Дивитися чужими очима 

В одну дудку грати 

3. Бити в барабани  

Дзвонити в усі дзвони 

Бити на сполох 

7. Тримати в шорах 

Не давати спуску 

4. Стелитися під ноги 

Ходити на задніх лапках 

Запобігати ласки 

8. Курити фіміам 

Підносити до небес 

Співати дифірамби 
 

Для учнів високого рівня. 

Складіть речення, в яких наведені вислови виступали б у значенні 

фразеологізмів. 

1. Виходити сухим із води. 2. Заради гарних очей. 3. Ніде голці впасти. 

4. Гладити проти шерсті. 5. Співати дифірамби. 6. Чужими руками жар 

загрібати. 7. Міряти на свою мірку. 8. Ні в тин ні в ворота. 9. Поставити на 

ноги. 10. До сьомого порту. 11. Покласти на обидві лопатки. 12. Ні риба ні 

м‘ясо. 13. Розбити горщика. 14. Клювати носом. 15. Прикусити язика. 
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16. Висмоктати з пальця. 17. Гора з плечей звалилася. 18. Ледве ноги носять. 

19. Комар носа не підточить. 20. Чорний кіт перебіг. 

Перевірка самостійної роботи (загальна й індивідуальна) 

ІІІ. Корекційно-оцінювальний етап. 

Слово вчителя 

В одній із легенд говориться: ―Слово, воно що яблучко: з одного боку 

зелене, з іншого боку червоне, тільки вмій його повертати‖. Головна думка – в 

останніх словах – умій володіти словом, бо воно може мати не одне, а кілька 

значень. Кожна людина повинна уміти користуватися мовним багатством 

рідної мови та її лексичним різнобарв‘ям, бо в ньому всі тони й відтінки, всі 

переходи звуків від твердих до найніжніших; все крупно, зернисто, як самі 

перли. 

 Бесіда за основними лексичними поняттями. 

Оцінювання учнів. 

4. Домашнє завдання: повторити конспект, § 8, с. 203 № 37 

с.205 

№51ВР

48 № - ДР

49 № - СР











 

2. Розгорнутий конспект уроку з української літератури. Приклад такого 

конспекту. 

Розгорнутий план-конспект уроку з 

української літератури в 10 класі 

12-річної школи 

Виконала: студентка 5 курсу 

філологічного факультету 

Єремейчук Валерія 

 

Тема: Андрій Малишко (1912-1970). Огляд життя і творчості. 

Мета: ознайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Андрія Малишка; 

розвивати в них навички зв‘язного мовлення, вміння аналізувати почуте й 

робити висновки, виховувати потребу в читанні класичної української 

літератури. 

Тип уроку: урок вивчення теоретико-літературних понять та біографії 

письменника. 

Методи та прийоми: лекція з елементами бесіди, учнівські доповіді та 

повідомлення. 

Обладнання: фотографії письменника, магнітофон, збірки поезій. 

Використана література:  
1. Бернадська Н., Задорожна С. Українська література. Запитання і відповіді: 

Посібник для загальноосвітніх шкіл. – К.: Феміна, 1996. – С.118-122. 
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2. Кривка Н.В. Українська література. 11 клас: Плани-конспекти уроків. – 

Харків: Ранок, 2001. – С.129-138. 

3. Міляновський Е., Паскевич Н. Українська мова та література. – Тернопіль: 

Підручники і посібники, 1997. – С.45-47. 

4. Семенчук І.Р., Непорожній О.С. Українська література: Підручник для 11 

класу. – К.: Радянська школа, 1991. – 415 с. 

5. Уліщенко А.Б. Українська література. – Харків: Торсінг, 1999. – С. 31-38. 

 

Хід уроку 

1. Організація класу. 

 

2. Мотивація навчальної діяльності. 

Слово вчителя. 

В світ ввійшов я веселий та безстрашний, 

І щастям заплатив за дар пісень. 

І не забудеться мій день вчорашній, 

Коли настане завтрашній мій день. 

Андрій Малишко 

Сьогодні ми ознайомимося з життям і творчістю Андрія Самійловича 

Малишка – поета, воїна, патріота, прекрасної людини. Його багатогранний 

талант проявився у різних галузях, але найбільш прихильною до митця була 

муза поезії. У його доробку більше двох десятків збірок і сімнадцять поем, в 

яких автор охоплює величезні обрії. 

 

3. Сприйняття й засвоєння учнями навчального матеріалу. 

Андрій Малишко народився 14 листопада 1912 року. Після закінчення 

Обухівської семирічки навчався у медичній школі. Потім вступив до 

Київського інституту народної освіти після закінчення якого вчителює в 

Овручі на Житомирщині. 

Навчався в Обухівській середній школі. Учнів у школі – не більше 20 

чоловік, переважно хлопців. Андрій Малишко відзначався винятковою 

сумлінністю в навчанні. Доброзичливий і серйозний, він був прикладом і в 

поведінці. Завдання виконував завжди добре й одержував найвищі оцінки. Брав 

активну участь у самодіяльному драмгуртку школи й часто з успіхом грав 

комедійні ролі. Майбутній поет багато читав. Уважно слухав він розповіді 

старих людей, особливо сліпих бандуристів, які кожний четвер, у день великого 

ярмарку, звідкись приходили до Обухова. З десяти років почав писати вірші. Не 

раз оповідав, що саме школа навчила його любити поезію й літературу взагалі. 

Вступивши до медичної школи, Андрій Самійлович не залишав мрій про 

літературу. Це й вирішило його подальшу долю. Навчаючись в Інституті 

народної освіти, продовжує писати вірші, днями просиджує в бібліотеці. 

Любив Андрій Малишко природу: луги й ліси, де бігав колись малими 

ногами, подніпровські луки, річку, красу яблуні в цвіту. Подобались йому 

квіти, які бачив у батьківському дворі, - айстри, майори, чорнобривці. Ця любов 
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виливалася у вірші (―Яблук натруси мені із саду…‖). 

На початку 1934 року Андрій Малишко почав працювати інстуктором 

відділу листів у газеті ―Радянське село‖. Часто, захопившись писанням нового 

твору, він і засинав на редакційному дивані. А вранці приносив 

―свіжоспеченого‖ вірша. 

Учнівське повідомлення. Про Андрія Малишка як про поета і про людину 

не можна говорити однозначно. Як і його поезія, що вміщала в собі бурю і 

лагідність, шторм і штиль, осінь і весну, любов і ненависть, а між цими 

контрастами – безліч пастельних, дивовижно миготливих барв, переходів і 

переливів – так і особисте життя його не держалось одних чітко визначених 

контурів. І в поезії, і в житті Малишка була одна непорушна підвалина – рідна 

земля. Його віра в народ могла зрівнятися тільки з його радінням життю, із 

закоханістю у сиві світанки і чорнобриві вечори рідного краю. Був мудрий, мов 

Сократ, у серйозній філософській розмові, запальний і поетично піднесений у 

промові з високої трибуни, та водночас по-дитячому щасливий, коли брав гору 

у будь-якій грі, і так само нещасний, коли з його гачка зривався сантиметровий 

окунець. 

Таким знали його друзі і всі, хто бодай цікавився його неповторною 

натурою 

Слово вчителя. У Велику Вітчизняну війну Андрій Малишко пройшов від 

Дніпра до Дону й Волги й знову від Волги через усі рубежі до Одеру, відчувши 

й переживши і гіркоту наших поразок, і радощі перемог. В одному з нарисів, 

написаних під час Вітчизняної війни, звертаючись до Батьківщини, Андрій 

Малишко писав: ―Торкнись нашого серця і ти відчуєш, яка ніжність живе в 

глибині, які мрії ми носимо про тебе, тільки сказати їх не можемо, бо не той 

час. Людей наших вішають і розстрілюють, тому і любов мовчить. Людей 

наших палять на пожарищах, тому і серця наші зробилися мов кремінь‖. 

Війну Андрій Малишко закінчив у званні майора, але як поет він піднявся 

до найвищого звання – поета-трибуна. 

Ліричний герой поетичного циклу ―Україно моя‖, написаного в роки 

фашистської навали, звертається до землі своїх предків, наче люблячий син до 

найріднішої у світі людини – матері: 

                    Україно моя, мені в світі нічого не треба, 

Тільки б голос твій чути і ніжність твою берегти. 

А як витончено і лагідно Малишко називає свою землю ―польовою 

мрійницею‖, ―краплею у сонці з весла‖! Як запевняє, що ―озброєні діти 

Залізнякові‖ не дадуть сплюндрувати її святе лоно, бо вже ―на шулік 

вилітають орли‖. Та й сам митець ладен до останнього подиху вибрювати 

свободу України. 

Про все це поет говорить схвильовано та пристрасно, створюючи єдність 

настрою та зримості струнко викладених у поетичну будову деталей. П‘ятий 

вірш циклу овіяний трагізмом і безвихіддю: 

                         Повішених вітер гойдає, 

                         Гармата б‘є опівночі, 
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І тліє все в попелищі: і радість, і труд, і піт. 

Понівечена воєнним лихоліттям, але не підкорена ворогом українська 

земля, майстерно персоніфікована поетом у багатьох його творах, відповідає 

своїм дітям такою ж всепоглинаючою любов‘ю, постійною готовністю до 

подвигу. Так, у поемі ―Прометей‖ вона разом з жителями села пргне врятувати 

із залізного кільця смерті пораненого солдата. 

А в поемі ―Це було на світанку‖ українська земля підтримує з героїнею 

постійний зв‘язок від днів променистої юності до прощальних хвилин переходу 

у вічність. Тому патріотизм героїні щирий, ненаграний. Він – невіддільна 

частина її чесного трудового життя. Хоча доля доярки складна, сповнена 

скорботи, Докія, ця дивовижна жінка, все-таки щаслива. Бо як не важко було 

практично голими руками обробляти невеселу ниву, як не складно доводилось 

без чоловіка виховувати дітей, але стійкі моральні принципи та світла любов до 

землі-прародительки дозволили їй пройти життєву дорогу з гордр піднятою 

головою. 

Сили й наснаги давала їй рідна земля, за яку ―із гарячою помстою вийшла 

б на люди‖, за яку ―стала б, мов криця‖. Це не просто слова, тому що, коли 

земля, змучена і війнами, і революціями, ―лежала горбата, нужденна, безсила‖, 

то саме Докія, невтомна трудівниця, її ―вмила потом і колосом заколосила‖. 

Тому таким логічно виправданим є вплетений Малишком у сюжетну канву 

твору символічний діалог між героїнею і ―всеплодющою матір‘ю‖, в якому 

сплелись початок і кінець, сплеск і спад, життя і смерть. 

Читаючи ці мудрі, сповнені філософічності рядки, мимоволі торкаєшся 

серцем вічності, замислюєшся над питанням сенсу людського існування. І 

одразу ж ловиш себе на думці, що варто було б у благородніше, чистіше русло 

направляти ріку своєї долі, більш мужньо й стійко боротися із неминучими 

випробуваннями, як це робили Малишкові герої, як це робив сам поет. 

Учнівське повідомлення. Дружина Андрія Самійловича Любов Забашта 

згадувала: “Наші з ним спільно прожиті роки – це не тільки роки щастя, а й 

роки важкої, щоденної боротьби за його здоров’я. Часто перебував у лікарнях і 

санаторіях, підлікувавшись, знову напружено працював. Щороку – книжка, а 

то й дві, а ще переклади, статті, численні виступи перед найширшою 

аудиторією. 

У лютому 1964 року переніс інфаркт, три місяці лікарі боролись за його 

життя. Але інфаркт залишив тяжкі наслідки. 

Різке погіршення здоров’я наступило напередодні нового 1970 року. Через 

три тижні відчув себе краще і навіть почав писати вірші. А в ніч на 17 лютого 

сталося трагічне і непоправне. Смерть наступила раптово від тромбозу 

вінцевих судин і паралічу серця. 

За Андрієм Самійловичем тужили всі: хворі, сестри, лікарі. В останні дні 

свого життя він їм не раз читав свої вірші із книжки “Серпень душі моєї”, яку 

готував до друку”. 

Учнівський реферат. “Поет-лірик Андрій Малишко”. 

Підготовлений за планом: 
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1. Андрій Малишко – поет-лірик від Бога. 

2. “Жилося родині Самійла Малишка не розкішно…” 

3. “Потяг до творчості прокинувся дуже рано…” 

4. Огляд творчого шляху поета. 

5. Пісенна творчість Андрія Малишка. 

 

Звучить у запису “Пісня про рушник”. Виразне читання учнями 

“Пісні про рушник”. 

Творча робота. Міні-твір “Український рушник – символ життєвої 

дороги людини”.  

Слово вчителя. 
Андрій Малишко – поет могутнього ліричного обдарування. Людські 

долі, картини природи, екскурси в історію, проблеми й конфлікти доби – усе це 

постає в його поезії у сприйманні яскравої, непересічної особистості. Творчість 

Малишка розвивалася в річищі української народнопісенної традиції. Мабуть, 

тому його поезія ніколи не втрачала прямого зв‘язку з народною творчістю: 

десятки Малишкових творів, покладені на музику, стали воістину народними 

піснями. 

Материнській любові й відданості поет присвятив рядки багатьох віршів, 

поем. Образ матері в ―Пісні про рушник‖ (1959) набуває узагальненого 

значення. З глибинних джерел фольклору черпає Малишко барви для 

змалювання образу матері, яка проводжає сина у далеку дорогу. У погляді її – 

тривога й смуток. Мати журиться, розлучаючись із сином, але вірить у його 

світлу долю, і віру втілює в образі вишитого рушника, що символізує життєву 

дорогу людини і материнське благословення. 

Вишитий рушник відомий і шанований у народі здавна. З образом 

рушника в ліричного героя пісні пов‘язані найсвітліші спомини про рідну 

матір, про дитинство й рідний край: він і крізь роки бачить ―зелені луги‖, 

―росянисту доріжку‖, чує музику ―солов‘їних гаїв‖, ―тихий шелест трав, 

щебетання дібров‖. 

 

4. Підсумок уроку. 

Узагальнююча бесіда. 

1. Де народився Андрій Малишко. Що, на вашу думку, сприяло розвитку у 

нього поетичного таланту? 

2. Назвіть збірки поета часів Другої світової війни. 

3. Які основні мотиви творчості Андрія Малишка у повоєнні роки? 

5. Що ви знаєте про пісенну творчість поета? 

6. Чи сподобалась вам ―Пісня про рушник‖? Чому? 

Заключне слово вчителя. Сьогодні ми з вами ознайомилися з життєвим та 

творчим шляхом Андрія Самійловича Малишка. Пісенна творчість поета, в 

основі своїй глибоко народна, не є наслідуванням фольклору, а становить 

розвиток української народної поетики в нових умовах. Збагнути суть його 
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метафоричної мови можна лише зусиллям розуму та образної уяви. 

Оцінювання. 

Домашнє завдання. Знати основні відомості про життєвий і творчий шлях 

Андрія Малишка. Вивчити напам‘ять ―Пісню про рушник‖.   

 

4. Аналіз одного уроку з української мови або з української літератури, 

проведеного колегою-студентом (Додаток Г). 

 

5. Завдання з психології. 

І. Скласти психолого-педагогічну характеристику класного колективу.  

Важливо використовувати основні емпіричні методи психолого-

педагогічних досліджень: 

а) спостереження; 

б) анкетування; 

в) бесіда; 

г) аналіз документації (класний журнал, щоденник, зошити, творчі роботи 

та ін.) 

д) тестування.  

Орієнтовна схема психолого-педагогічної характеристики. 

1. Загальні відомості: навчальний заклад, клас, кількість учнів, віковий 

та статевий склад; міжособистісні відносини, навчальна успішність, 

особливості класного керівництва. 

Більшу частину інформації можна отримати на основі офіційних 

документів про клас. Ця інформація допоможе розібратися в особливостях 

колективної діяльності класу, виявити наявність традицій та їх роль у розвитку 

класу, визначити ступінь впливу класного керівника на формування і розвиток 

колективу та ін. 

2. Особливості навчально-виховної діяльності: активність, 

ініціативність, рівень успішності, причини неуспішності, участь у позашкільній 

діяльності, інтереси, схильності, здібності. 

Інформацію важливо підкріплювати конкретними прикладами із життя 

класу– події, участь в виховних та позашкільних заходах тощо. 

3. Психологічна структура класу: міжособистісні стосунки в класі; 

соціально-психологічний клімат, групова згуртованість, угрупування, 

особливості взаємодії в підгрупах, наявність конфліктів та їх причини; рівень 

розвитку групи, роль класного керівника та самоврядування. 

Дослідження цих параметрів базується на результатах спостереження та  

проведення методик вивчення групи. 

4. Лідерство: офіційні та неофіційні лідери, їх характеристика, 

взаємовідносини офіційних та неофіційних лідерів (співпрацюють, активно 

взаємодіють, протидіють один одному). 

Надаючи характеристику офіційно вибраного активу,  слід зазначити, 

чи дійсно він забезпечує керівництво роботою класу чи ні, вказати причини 

такого становища. Для виявлення неофіційного активу класу разом з 
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використанням традиційного методу спостереження та бесіди може 

застосовуватися соціометрія. 

Важливо також визначити вплив лідера/лідерів на клас  (явне або 

приховане, негативне або позитивне, в яких ситуаціях і видах діяльності),  і 

виявити можливі причини такого впливу. 

Характеризуючи клас, особливу увагу необхідно приділити пасивним 

учням, ізольованим, тим, яких уникають («аутсайдери»). При цьому важливо 

з'ясувати, чи у всіх ситуаціях ці діти проявляють пасивність, у чому причини 

такої поведінки в класі. Для виявлення існуючих угруповань може бути 

використана соціометрична процедура. 

5. Характеристика поглядів, інтересів, переконань: загальні інтереси, 

домінуючі мотиви спільної діяльності, наявність сформованих поглядів і 

переконань, громадська позиція, сформованість професійних інтересів, 

домінуючі мотиви вибору професії. 

6. Характеристика рівня розвитку колективу. Цей розділ є 

узагальнюючим, при його написанні використовуються дані попередніх 

розділів. Важливо надати характеристику таких параметрів: 

 роль класного керівника, активу й окремих членів класу в 

організації навчальних, шкільних та позашкільних заходів;  

 згуртованість колективу (наявність або відсутність угруповань, 

наявність традицій та громадської думки); 

 інтелектуальна єдність класу (вміння самостійно приймати рішення, 

прийти до загального результату в результаті обговорення, оцінка сильних та 

слабких характеристик класу, ставлення до критичних зауважень та ін.); 

 емоційна єдність класу (загальний емоційний настрій, взаємна 

симпатія, співпереживання один одному, готовність до прийняття нових членів 

групи, ставлення до інших груп,  спільне переживання успіхів і невдач та ін.); 

 вольова єдність класу (вміння створювати високий рівень напруги 

фізичних і духовних сил для вирішення спільних завдань, подолання перешкод, 

реагування на невдачі та успіхи, вміння завершувати справи  тощо). 

Розділ завершується висновком про рівень (стадію) розвитку класу як 

колективу (високий, середній, низький) та динаміку його розвитку (підйом, 

спад, застій). 

У висновках важливо надати практичні рекомендації про використання 

наведеної інформації: 

 які вміння можна додатково внести в діяльність класного керівника 

з організації навчального, трудового та суспільного життя класу; 

 як найбільш ефективно  застосовувати потенціал лідерів у 

навчально-виховному процесі; 

 які корективи і якими засобами можна внести в процес розвитку 

особистості «ізольованих» школярів; 

 як організувати подальший розвиток навчальних і професійних 

інтересів школярів; 



 

74 

 

 як сприяти формуванню та розвитку громадської думки, 

переконань, світогляду в класі; 

 які перспективи розвитку класу як колективу і в чому полягає роль 

вчителя (класного керівника) у керівництві цим процесом, 

наведіть конкретні кроки. 

Також необхідно відзначити, що було зроблено самим практикантом для 

реалізації запропонованих рекомендацій. 

 Для експериментального дослідження необхідно вибрати та провести 

кілька експериментальних методик (орієнтовний перелік методик надано в 

додатку Б). Проведення дослідження важливо узгодити з класним керівником, 

психологом. У звіті обов‘язково вказується назва проведеної методики та 

джерело. Протоколи дослідження (бланки відповідей) зберігаються та 

додаються до звіту. 

Після проведення дослідження необхідно зробити інтерпретацію методик, 

отримані результати бажано надавати наочно, у належній математичній обробці 

(обраховувати проценти),  узагальнені результати надавати у формі графіків, 

таблиць. 

Структура звіту. 

1. Титульна сторінка 

2. Звіт за результатами виконання завдання. 

3. Висновки, рекомендації.  

4. Підпис класного керівника/куратора групи (З роботою 

ознайомлений, з результатами погоджується). 

5. Додатки (протоколи дослідження, анкети тощо). 

 

6. Завдання з педагогіки.  

 1. Здійснити педагогічний аналіз ситуації з вашої практики  (наприклад, 

конфліктної ситуації).  

1.1. Опис ситуації. 

1.2. Загальний аналіз (причини, характеристики учасників ситуації, їх 

мотивів тощо). 

1.3.Визначення шляхів вирішення ситуації (що було зроблено фактично, 

можливі варіанти подальшого розвитку подій). 

2. Аналіз виховного заходу.  

Б.1. Підготувати та провести виховний захід у класі (наприклад, 

спрямований на розвиток творчих здібностей учнів).  

Б.2.  Продумати спосіб та отримати зворотний зв'язок від учнів для 

з‘ясування їх ставлення до виховного заходу та визначення його ефективності.  

Б.3. Зробити висновки про результативність проведеного заходу.  

Структура звіту.  

1. Титульний аркуш. 

2. Звіт за результатами виконання завдання. 

3. Додатки (методичний матеріал, наочність тощо).  
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Орієнтовна схема аналізу виховної роботи. 

1. Цілеспрямованість 

1.1. Відповідність мети конкретного заходу загальній меті виховання. 

1.2. Чіткість формулювання мети та завдань запланованих заходів.  

1.3. Відповідність мети рівню вихованості, віковим особливостям та 

потребам учнів.  

1.4. Місце конкретного заходу в системі виховної роботи.  

1.5. Усвідомлення значущості та доцільності конкретних заходів учнями.  

1.6. Відповідність змісту форм та методів цільовим установкам. 

2. Зміст  

2.1. Актуальність теми, змісту заходу.  

2.2. Доступність  змісту (урахування  вікових  особливостей,  обсягу, 

рівня підготовленості)   

2.3. Новизна інформації.  

2.4. Виховна цінність змісту, можливості емоційного впливу. 

2.5. Зв'язок змісту з життєвим досвідом учнів.  

2.6 Рівень  володіння матеріалом організаторами заходу, ступінь їх 

ерудованості в даному питанні. 

3. Методика проведення  

3.1. Обґрунтованість вибору форм і методів  проведення  заходу, їх 

відповідність поставленій меті, змісту.  

3.2. Організаційна чіткість,  доцільність розподілу часу.  

3.3. Активність,  самостійність  учнів, методи  і  прийоми,  що 

забезпечують їх. Роль органів самоврядування.  

3.4. Співвідношення фронтальної,  групової та  індивідуальної роботи.   

3.5. Роль  обстановки  (місце   проведення,   оформлення), використання  

спеціальних прийомів  для  створення необхідної емоційної атмосфери.  

3.6. Використання зовнішньої і внутрішньої наочності, технічних засобів.  

3.7.  Прийоми,  способи  активізації  уваги  учнів  на  різних  етапах 

проведення заходу.  

3.8.  Співвідношення  заздалегідь  підготовленого  матеріалу  й 

імпровізації  (як у вчителя,  так і в учнів), доцільність цього співвідношення.  

3.9. Наявність емоційного контакту між учасниками заходу і його 

організаторами, прийоми і засоби його  досягнення. 

3.10. Використання елементів гри, реалізації принципу романтики. 

3.11. Урахування специфіки форми проведення виховного заходу.  

3.12. Вплив особистості педагога на підготовку й проведення заходу. 

3.13. Педагогічні  здібності,  рівень  володіння  педагогічною технікою, 

педагогічна майстерність вчителя.  

4. Результативність  

4.1. Досягнення поставленої мети, рівень реалізації завдань.  

4.2. Ставлення  учнів до проведеного заходу: інтерес, активність.  

4.3. Пізнавальна ефективність: які нові знання отримали учнів,  які 

уміння, навички були сформовані, закріплені.  
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4.4. Які соціальні установки, почуття, переконання формувалися в учнів. 

4.5. Вплив проведеного заходу на формування  мотивів поведінки учнів.  

4.6. Можливі  шляхи  подальшого  розвитку,  закріплення досягнутого під 

час проведення заходу. 

4.7. Рівень  аналізу  заходу  його  організаторами. Оцінка  його  

результативності вчителем/вихователем, учнями.  

4.8. Недоліки, виявлені в ході підготовки й проведення  виховного заходу,  

їх причини і шляхи подолання. 

4.9. Рекомендації  щодо вдосконалення методики  проведення  

конкретних заходів. 

 

7. Звіт з профорієнтаційної роботи (Додаток В.) 

 

Оцінювання педагогічної практики здійснюється за такими ж критеріями, 

що й на 4 курсі. 

 

АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА МАГІСТРА 

напрям підготовки 8.02030301 

галузь знань 0203 гуманітарні науки 

спеціальність  «українська мова і література» 

освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» 

 

У системі підготовки викладача вищого навчального закладу важливе 

місце посідає асистентська практика. І це цілком закономірно, адже 

формування професійних якостей викладача важко уявити без чіткої і глибоко  

продуманої системи практичної підготовки. 

Асистентська практика (4 навчальні тижні) є обов‘язковим компонентом 

освітньо-професійної програми для здобуття рівня «магістра», передбачена 

навчальним планом філологічного факультету й є завершальним етапом 

загальної підготовки викладача-словесника з фаху. 

У процесі практики закріплюються та поглиблюються теоретичні знання 

з української мови та літератури, методики викладання мови та літератури у 

вищій школі, набуті за час навчання в університеті, виробляються навички й 

уміння використовувати їх практично в педагогічній праці викладача вищого 

навчального закладу. 

Головне призначення асистентської практики полягає у вирішенні 

протиріч, що виникають під час переходу студента в нову якість «практичного 

викладача». Практика є з‘єднувальною ланкою між теоретичним навчанням та 

самостійною апробацією знань, тобто сприяє адаптації студентів-магістрів до 

педагогічної діяльності у вищій школі. У процесі проходження практики 

студенти-магістри виконують усі види майбутньої професійної діяльності. 

 

МЕТА ТА ЗАВДАННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 
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Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації праці в галузі їх майбутньої професії викладача-філолога; 

формування в студентів, на базі одержаних у вищому навчальному закладі 

знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних виробничих умовах, виховання потреби 

систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності. 

Завдання практики: 

– Поглиблення й розширення теоретичних знань зі спеціальних і психолого-

педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні 

конкретних педагогічних завдань під час практики. 

– Формування в студентів-магістрів педагогічних та методичних умінь 

викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи. 

– Вироблення вмінь організації основних форм навчання у вищій школі, 

застосування традиційних та сучасних інноваційних технологій і методик 

навчання. 

– Формування вмінь професійного та педагогічного спілкування зі 

студентською аудиторією. 

– Виховання у студентів-магістрів морально-етичних якостей викладача вищої 

школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в 

самоосвіті. 

Студенти-магістри повинні вміти: 

– організовувати й аналізувати свою педагогічну діяльність;  

– розробляти й проводити лекційні та практичні заняття; 

– зрозуміло, логічно викладати зміст лекцій; 

– аналізувати навчальну й навчально-методичну літературу й використовувати 

її для побудови власного викладу матеріалу; 

– організовувати навчальну  й виховну діяльність студентів, керувати нею й 

оцінювати її результати; 

– використовувати комп‘ютерні програми та засоби Інтернет у підготовці та 

проведенні занять. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО АСИСТЕНТСЬКОЮ ПРАКТИКОЮ 

Розподіл студентів-магістрів та призначення керівників здійснюється 

деканатом й оформляється наказом ректора. 

Керівництво практикою має забезпечувати проведення всіх 

організаційних заходів щодо проходження й контролю за виконанням програми 

практики. 

Етапи практики 

Перший тиждень (пасивна практика): проведення настановчої 

конференції, на якій студенти-магістри знайомляться з програмою практики; з 

плануванням та організацією навчального, наукового та методичного процесу 

на відповідних кафедрах; відвідують лекційні, практичні заняття провідних 

викладачів факультету, в першу чергу в межах фундаментального курсу 
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викладача-керівника; беруть участь у позанавчальних заходах кафедр 

(факультету), що проходять у період практики. Закінчується тиждень 

складанням індивідуального плану проходження практики (див. Додаток Д), в 

якому вказуються всі види робіт і терміни їх проведення. Індивідуальний план 

практиканта затверджує керівник практики за узгодженням з викладачем-

методистом. 

Другий-третій тижні (активна практика) – студенти-магістри 

проводять поточні лекційні (мінімально – 2) та практичні заняття (мінімально – 

2) з української мови або літератури (відповідно до спеціалізації); відвідують 

заняття однокурсників; беруть участь в обговоренні занять; виконують 

обов‘язки куратора групи разом з викладачем-методистом (аналіз психолого-

педагогічних проблем відповідного курсу чи групи, індивідуальна виховна 

робота зі студентами, участь у заходах з адаптації І курсу, участь в організації 

виховних заходів кафедр (факультету); допомагають у профорієнтаційній 

роботі, організації роботи органів студентського самоврядування. 

Четвертий тиждень – студенти-магістри проводять два залікові заняття 

(1 лекційне й 1 практичне); завершують виконання програми практики; 

оформляють звітну документацію. 

БАЗИ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Базами проходження асистентської практики студентів-магістрів є відповідні 

кафедри філологічного факультету університету. Для проходження практики 

студенти-магістри можуть бути направлені й у інші навчальні підрозділи 

(скажімо, коледжі, педагогічне училище, інший вищий навчальний заклад), 

де викладаються відповідні дисципліни й здійснюється підготовка 

спеціалістів. У такому випадку на відповідну кафедру студентом надається 

від навчального закладу лист про надання місця проходження асистентської 

педагогічної практики, де вказується ім‘я керівника практики від 

навчального закладу.  

  ЗМІСТ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Зміст навчальної роботи студента-практиканта: 

– ознайомлення з основними принципами та напрямками роботи викладача 

вузу, нормативними документами, що визначають планування роботи 

викладача; 

– ознайомлення з навчальними та робочими програмами курсів, які доведеться 

викладати; 

– вивчення групи студентів, ознайомлення з роботою викладачів кафедри; 

– планування навчально-виховного процесу та проведення занять і 

позакласних заходів із застосуванням різноманітних методів та прийомів 

(традиційних та інноваційних); 

– відвідування та подальший аналіз занять та виховних заходів; 

– участь у роботі наукового та методичного семінарів викладачів відповідної 

кафедри, в семінарах студентів-практикантів, у засіданні кафедри за 

результатами асистентської практики, в підсумкових заходах з педпрактики. 

Зміст виховної роботи студента-практиканта: 
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– вивчення системи роботи куратора групи студентів, спрямованої на 

формування в студентів стійкого інтересу до навчання; 

– оволодіння вміннями виховання студентів на заняттях засобами мови та 

літератури; 

– опанування знаннями та оволодіння вміннями з питань підготовки та 

проведення виховних заходів (організація та проведення бесід, конференцій, 

диспутів, вечорів, екскурсій; випуск стіннівок тощо).  

 Зміст дослідницької роботи студента-практиканта: 

– вивчення наукової та методичної літератури; 

– наукові спостереження за навчально-виховним процесом у вищому 

навчальному закладі, узагальнення передового досвіду викладання мови та 

літератури. 

 

ЗВІТ ПРО АСИСТЕНСЬКУ ПРАКТИКУ 

Звіт повинен відображати виконання завдань з усіх розділів практики, 

відповідати вимогам, що ставляться до його написання й оформлення, бути 

захищеним у порядку й терміни, передбачені програмою практики. 

Звіт з асистентської практики повинен містити: 

– розгорнутий конспект лекції (див. Додаток Е);  

– план-конспект практичного заняття (див. Додаток Є) з української мови 

або літератури (відповідно до спеціалізації); 

– аналіз відвіданих занять (1 лекційне, 1 практичне), проведених 

однокурсниками (див. Додаток Ж); 

– заліковий лист результатів асистентської практики (див. Додаток З). 

 Обов‘язковою складовою є звіт про  проведену виховну роботу 

(організація та проведення бесід, конференцій, диспутів, вечорів, екскурсій і 

тощо).  

Усі документи вкладаються в папку з титульним листом. Правильність 

і своєчасність оформлення документів входить у загальну оцінку за 

асистентську практику. 

Протягом десяти днів після практики студенти-магістри повинні 

оформити й здати документацію керівнику практики. 

Підсумки асистентської практики підбиваються на заключній 

конференції.  

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АСИСТЕНТСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Оцінювання знань і вмінь студентів-магістрів філологічного 

факультету за результатами проходження асистентської практики 

відбувається на підставі розроблених критеріїв. 

Критерії підсумкової оцінки педагогічної діяльності студентів-

магістрів у процесі практики: 

– відвідування занять викладачів кафедр; 

– розробка лекцій, планів-конспектів практичних занять з української мови 

або літератури, відповідно до поставлених вимог; 
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– проведення занять відповідно до вимог сучасної лінгводидактики; 

– відвідування занять колег-студентів, участь у аналізі проведених занять; 

– проведення виховних заходів; 

– відповідальне ставлення до практики, самостійність, ініціативність, 

установлення необхідного контакту зі студентами, викладачами, 

адміністрацією університету та кафедр, методистами; 

– своєчасне оформлення документації. 

Загальним підсумком асистентської практики повинно стати уявлення 

студентів про зв‘язки розділів програми з відповідними вузівськими 

дисциплінами, методичні аспекти української мови або літератури  в цілому, 

окремих тем і понять, а також можливості застосування комп‘ютерної 

техніки та інноваційних технологій у навчальному процесі. 

Оцінки виставляються, виходячи з розглянутих критеріїв.  

Порядок перерахунку рейтингових показників нормованої 100-балної 

університетської шкали оцінювання в традиційну 4-бальну шкалу та 

європейську шкалу ЕСТS: 

 

ЗА 

ШКАЛОЮ 

ЕСТS 

За шкалою університету За національною шкалою 

Екзамен Залік 

А 90-100 

(відмінно) 

5 (відмінно) зараховано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 85-89 

(дуже добре) 

4 (добре) 

С 75-84 

(добре) 

D 70-74 

(задовільно) 

3 (задовільно) 

E 60-69 

(достатньо) 

FX 35-59 

(незадовільно – з 

можливістю повторного 

складання) 

2 (незадовільно) не зараховано 

F 1-34 

(незадовільно – з 

обов‘язковим повторним 

курсом) 

 «Відмінно» (90-100 балів) виставляється за умови, коли студент-

магістр відповідально поставився до практики, провів на високому 

науково-методичному рівні необхідну за програмою асистентської 

практики кількість занять; відвідував й аналізував заняття своїх колег; 

виконав усі види запланованих робіт, а також виявив самостійність, 

активність, установив контакт зі студентами, викладачами, адміністрацією 
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університету та кафедр, методистами; використовував можливості 

застосування комп‘ютерної техніки в навчальному процесі; вчасно 

оформив документацію. 

«Добре» (75-89 балів) передбачає також високий рівень володіння 

вміннями й навичками в проведенні занять та виконанні поставлених 

завдань. При цьому наявне сумлінне ставлення до практики, але в її 

процесі виникали певні труднощі у спілкуванні, налагодженні контакту зі 

студентами та проведенні навчальних занять. Можлива недостатня чіткість 

у визначенні понять. 

«Задовільно» (60-74 бали) передбачає наявність лише основних 

умінь у підготовці завдань та проведенні занять. Студент дає недостатньо 

правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, 

відчуває труднощі, застосовуючи знання під час вирішення практичних 

завдань. Практикант бере участь у процесі проведення занять, але не 

цікавиться комунікативними аспектами своєї діяльності на кафедрі, 

недостатньо відповідально ставиться до оформлення звітної документації. 

«Незадовільно» (35-59 балів) отримує студент, який  не володіє 

знаннями, вміннями й навичками, необхідними для проведення навчальних 

занять, не виконує заплановані види робіт, безвідповідально ставиться до 

проходження асистентської практики та оформлення звітної документації, 

не з‘являється на залікову співбесіду. 

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

Анкетний метод. Один із методів збирання діалектного матеріалу, який 

полягає в доборі фактажу за допомогою анкет-питальників. Спеціальні анкети-

питальники розсилають у населені пункти. Їх заповнюють жителі і надсилають 

адресатові. Цей метод використовують тоді, коли за нетривалий час треба 

зібрати діалектний матеріал на певну тему з великої території, що не під силу 

одній людині чи групі наукових працівників. Hедоліком методу є те, що він не 

забезпечує точності і повноти зібраного матеріалу. 

 

Атлас діалектологічний. Систематизоване зібрання діалектологічних карт 

однієї території, на яких показано поширення діалектних особливостей однієї 

або кількох мов. За територією охоплення розрізняють реґіональні, національні 

та міжнаціональні атласи. За об'єктом картографування атласи можуть бути 

фонетичні, лексичні, морфологічні, політематичні. 

 

Експедиційний метод.  Один із основних методів добору діалектних 

матеріалів. Його проводять спеціально підготовлені люди, вони опитують 

носіїв говірки безпосередньо, використовуючи питальники. Цей метод значно 

ефективніший від анкетного, бо забезпечує найбільшу точність діалектних 

даних. Hим найчастіше користуються при збиранні матеріалів для особливо 
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важливих наукових праць, наприклад, для діалектологічних атласів, 

монографічних досліджень тощо. 

 

Етапи уроку. Існують різні погляди на структурування уроку. Дискусія 

точиться переважно з питання першоелементу уроку. Традиційно вважалося, 

що ним є етап. Такими етапами називалися: організація класу, опитування 

учнів, засвоєння нових знань, закріплення, завдання додому. 

 

Інтерактивні технології. Слово ―інтерактив‖ походить від англійського слова 

―interakt‖, де ―inter‖ – взаємний і ―act‖ – діяти. Таким чином, інтерактивний – 

здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне навчання – це спеціальна форма 

організації пізнавальної діяльності, яка має створити комфортні умови 

навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну 

спроможність. Суть інтерактивного навчання у співнавчанні, взаємонавчанні 

(колективному, груповому, у співпраці), де і учень і вчитель рівноправні, 

рівнозначні суб‘єкти навчання. При інтерактивному навчанні не може бути 

домінування одного учасника навчального процесу над іншими, однієї думки 

над іншою, а учні вчаться бути демократичними, критично мислити, приймати 

продумані рішення, спілкуватися з іншими людьми.  

Віділяють чотири групи інтерактивних технологій: 

1. технології кооперативного навчання; 

2. технології колективно-групового навчання; 

3. технології ситуативного моделювання; 

4. технології опрацювання дискусійних питань. 

 

Інформатор. Постійний носій діалектної системи, в якого за спеціальними 

питальниками відбирається необхідна дослідникові інформація. 

 

Карта діалектологічна. Карта, на якій показано поширення діалектних явищ. 

 

Картотека. Сукупність діалектних матеріалів, записаних на картках і 

систематизованих відповідним чином для потреб дослідника. 

 

Методика викладання літератури – це самостійна педагогічна наука, яка 

окреслює коло проблем, безпосередньо пов‘язаних з викладанням літератури в 

школі як навчальної дисципліни, займається їх дослідженням і пошуком 

найбільш ефективних шляхів їх вирішення, а також відкриттям 

закономірностей навчання школярів літератури з метою більш правильного 

керівництва цим процесом.  

 

Методи дослідження в методичній науці. Специфічними методами 

дослідження в галузі методики можна назвати:  

а)Критичне засвоєння досвіду зарубіжної й вітчизняної методики;  

б)Метод масового усного й письмового опитування учнів;  
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в)Метод цілеспрямованого спостереження;  

г)Метод педагогічного експерименту.  

 

Методи навчання в літературній освіті. Слово метод походить з грецької 

мови і в перекладі означає спосіб дослідження явищ, шлях пізнання істини. 

Існує кілька визначень методу навчання, які в основному зводяться до способу 

дидактичної взаємодії вчителя й учнів, що спрямовані на розв‘язання тих 

навчальних, освітніх і виховних завдань, які реалізуються на уроках. 

Дидактичні методи визначаються насамперед змістом навчання, який залежить 

від самого предмета, його специфіки. Так, методика літератури розглядає 

методи і прийоми викладання цього предмета, визначає їх характерні 

особливості, досліджує найефективніші шляхи та способи їх засосування під 

час вивчення літератури. Методи відображають логіку пізнавальної діяльності 

учнів, яку спямовує і якою керує учитель. Він добирає завчасно відповідні 

методи й форми роботи, що допомагають йому здійснювати вплив на учнів, які 

також є активною силою педагогічного процесу. Отже, методи передбачають 

способи керування розумовою діяльністю школярів з боку вчителя і способи 

учіння – з боку учнів. Методи навчання забезпечують не лише набуття учнями 

знань, а й формування їхнього світогляду, розвиток творчих здібностей, 

готовність до самостійного життя. 

 

Навчальна ситуація - першоелемент уроку літератури, який є кроком до 

досягнення його мети. Є. Пасічник порівнює урок з виставою, що є поєднанням 

окремих яв і сцен. Можливість використання не тільки етапної, але й 

ситуативної структури уроку зростає у зв‘язку з необхідністю орієнтуватися на 

багатоманітність видів діяльності на уроці й на поєднанні колективної, групової 

та індивідуальної робіт. 

Hаріччя. Hайширше діалектне угруповання певної мови, до складу якого 

входять однотипні діалекти цієї мови, що мають цілий ряд спільних мовних 

рис, якими вони виразно відрізняються від інших наріч цієї самої мови. 

Південно-західне наріччя. Поліське наріччя. 

 

Hародна етимологія. Переосмислення в народній мові етимологічного складу 

незвичних слів (частіше запозичених) і зближення їх з відомими словами рідної 

мови за значенням на основі зовнішньої подібності. Таке зближення часто 

призводить до спотворення переосмислюваного слова. Hаприклад, слово 

коклюш (від фр. cogueluche) часом у говорах вимовляють як кашлюк унаслідок 

зближення зі словом кашель. Це явище надзвичайно поширене в діалектному 

мовленні. 

 

Народна творчість, народна поезія, народна словесність чи фольклор (англ. 

— мудрість народу) — колективна уснопоетична творчість, що у  

досконалій мистецькій формі відображає життя, працю, боротьбу за кращу 
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долю, історію, побут, думки, прагнення й погляди трудового народу, а 

також побутує в його середовищі. 

 

Hорма діалектна. Сукупність найбільш стійких явищ діалектної системи, 

відібраних у процесі суспільної комунікації. Hа відміну від літературної норми, 

– не закріплена. Діалектна норма створюється традицією життя говору, 

сприймається як природна. Якщо розглядати говірку як самостійну мовну 

систему, то діалектне явище, їй притаманне, виконує таку ж нормативну 

функцію, як і в літературніймові. 

 

Об’єкт дослідження методики викладання літератури - процес професійної 

підготовки майбутнього вчителя до викладання української літератури в школі. 

Педагогічна інформатика - це наука, яка вивчає використання в освіті ЕОМ, 

комунікативних мереж, різних інформаційних технологій. Інформатизація 

освіти - це процес впровадження в освіту інформаційних знань, методів, 

технологій. 

 

Підготовка до сприйняття художнього твору в школі. Роботі над художнім 

твором, що вивчається текстуально, передують вступні заняття, завданням яких 

є активізація й збагачення знань учнів певного змісту, відновлення відповідних 

життєвих вражень, пробудження потрібного настрою, інтересу до твору, 

бажання його прочитати, розібратись у ньому, а також привернути увагу 

школярів до таких важливих моментів тексту, які під час читання можуть бути 

не помічені ними. Тільки внаслідок такої підготовки твір буде сприйнятий у 

процесі першого читання зі жвавою цікавістю, його зміст засвоюватиметься 

свідомо, збудить відповідні переживання, дасть нові знання, виховуватиме 

морально й естетично. 

 

Предмет дослідження методики викладання літератури – це  зміст, методи, 

прийоми, види і форми навчальної діяльності, спрямовані на реалізацію 

навчально-виховних завдань шкільної дисципліни «Українська література». 

 

 

Прийоми навчання літератури нерозривно пов‘язані з методами, виступають як 

їх деталі, їх складові частини й елементи, як окремі кроки в пізнавальній роботі 

учнів під час застосування певних методів. Прийоми – це також способи 

навчальної діяльності, але на відміну від методів, вони мають значно вужчу 

сферу дії.  

 

Принципи аналізу художнього твору в школі – це найзагальніші правила, що 

випливають з розуміння природи й суті художньої літератури і якими керується 

вчитель-словесник, проводячи аналітичні операції з твором. 
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Принципи вивчення біографії письменника. Вивчення біографії 

письменника повинне викликати у школярів інтерес до його особистості, його 

естетичних пошуків, які відобразились в його творчості. Біографія й творчий 

шлях письменника – ключ до складних моментів вивчення художнього твору зі 

шкільної програми. Думка про єдність естетичної сили твору письменника й 

моральної сторони його біографії повинна стати основою переконань учнів. З 

цією метою вивчення життєвого шляху письменника слід об‘єднати з 

характеристикою його творчих шукань.  

 

Проблема класифікації методів навчання літератури як одне з 

кардинальних питань методичної науки з давніх-давен привертала увагу 

відомих педагогів. Проте і до цього часу вона остаточно не розв‘язана. У 

книгах з дидактики, педагогіки можна знайти неоднаковий підхід до 

класифікації методів навчання, різну наукову термінологію. Одні вчені надають 

перевагу класифікаціям на основі джерел знань учнів, інші – на основі 

внутрішніх рівнів їх пізнавальної самостійності, логічних форм мислення тощо. 

У наукових працях часто в один ряд ставляться методи навчання, що мають 

різну логічну основу виділення. Слово ―метод‖ нерідко виступає в них як 

синонім до слів ―прийом, форма навчальної діяльності учнів‖. Такий різнобій у 

визначенні методів має місце і в методичних працях, присвячених вивченню 

літератури в школі. 

Проблемні методи навчання літературі дають змогу встановити причинно-

наслідкові зв‘язки, зіставляти, порівнювати і робити висновки, здійснювати 

аналіз і синтез в їх єдності, долаючи ситуації утруднення, формувати в учнів 

уміння виконувати мислительні операції. Б.Степанишин виділяє такі проблемні 

методи: вристична бесіда; проблемний виклад; проблемна дискусія; створення 

проблемної ситуації за допомогою відповідного завдання. 

Словник діалектний. Різновид тлумачного словника, в якому з'ясовується 

значення і вживання слів того чи іншого діалекту або групи діалектів. 

Розрізняють словники реґіональні і загальні. Реґіональні словники фіксують 

лексику одного діалекту чи говірки (навіть одного села), наприклад, "Словник 

діалектизмів українських говірок Одеської області" А.А.Москаленка (1958), 

"Словник поліських говорів" П.С.Лисенка (1974). Синтетичної 

лексикографічної праці, тобто загального словника, який би охоплював 

діалектну лексику української мови в цілому, поки що не створено. 

 

Сприйняття художнього твору – етап вивчення художнього твору в школі, в 

процесі якого здійснюється читацька діяльність. Сучасне вивчення читацької 

діяльності вказує на її специфіку як особливого діалогічного процесу, який 

передбачає  два види активності – автора і читача. Під час цього діалогу учень-

читач усвідомлює твір у його ідейно-художній цілісності. 
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Структура уроку літератури – це його форма. Саме в ній видно почерк 

учителя, як він будує урок, з яких елементів і в якому їх поєднанні. Кожна 

структура має свій розвиток подій з кульмінацією та запланованою вчителем 

розв‘язкою. Момент непередбачуваності залишається – вчитель завжди 

повинен бути готовим до імпровізації, прагнути, щоб вона ―оживила‖ урок, 

посилила його ефект. Структура уроку залежить від матеріалу, який вивчається, 

поставленої мети, класу, з одного боку, і віку конкретного колективу 

індивідуальностей – з другого. 

 

Урок – це основна ланка навчально-виховного процесу, де вчитель щоденно 

здійснює освіту, виховання і всебічний розвиток учнів засобами мистецтва 

слова. 

 

Технічні засоби навчання (ТЗН). Основними функціями ТЗН є забезпечення 

інформаційної насиченості навчально-виховного процесу, усвідомленого 

засвоєння науково-теоретичних знань. ТЗН мають змогу долати часові і 

просторові межі, проникати у глибинну сутність явищ і процесів; показувати 

явища у розвитку, динаміці; реалістично відображати дійсність; емоційно 

забарвлювати інформацію. За способами впливу на учнів ТЗН поділяються на 

три групи: візуальні (зорові), аудіальні (звукові), аудіовізуальні (звукозорові). 

 

Тип уроку літератури – це така його модель, яка відповідає певній групі вимог 

стосовно його змісту і форми.  

 

Транскрипція діалектологічна. (лат. transcriptio – переписування). Особлива 

система письма, яка застосовується для точного відтворення слів і текстів 

певного діалекту. 

 

Фольклористика — наука про уснопоетичну народну творчість (фольклор), 

що вивчає значення словесного мистецтва народних мас і його специфіку, 

особливості й закономірності розвитку в різні періоди історії,  

співвідношення колективного й особистого творчих начал у фольклорі, 

його взаємозв'язки з художньою літературою та іншими видами мистецтва, 

досліджує походження, зміст і форму фольклорних жанрів, окремих  

творів, їх варіанти і т. д. 

 

Шкільний аналіз художнього твору  - це його осмислення, розгляд його 

складових елементів, визначення тем, ідей, мотивів, способу їх образного 

втілення, а також дослідження засобів творення образів, це уявна (мислительна) 

операція над твором, яка передбачає членування його на частини (складники 

змісту і форми), виділення певних частин, дослідження їхніх особливостей, 

визначення місця й функціональної ролі в загальній системі твору, 

встановлення характеру взаємодії з іншими його частинами. Мета шкільного 

аналізу – розкрити ідейно-художнє багатство літературного твору, навчити 
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школярів самостійно розбиратись у ньому, розвивати читацький талант, 

підносити рівень читацької культури. Компоненти аналізу художнього твору в 

школі: аналітико-синтетична робота над текстом; визначення теми, ідеї, змісту 

й характеру конфлікту; з‘ясування особливостей композиції, сюжету; 

характеристика персонажів; виявлення національного та загальнолюдського у 

творі, використання в ньому традицій, рис новаторства, виявлення автора, 

визначення роду і жанру; виразне читання; встановлення 

внутрішньопредметних та міжпредметних зв‘язків. 

 

Шляхи аналізу художнього твору в школі – це вибір учителем певних 

складників твору для докладного розгляду. Коли принципи й види (методи) 

спрямовують роботу дослідника й учителя немовби ―зсередини‖ їхнього 

літературознавчого досвіду, то шляхи спонукають до конкретних дослідницькиї 

і організаційно-навчальних дій. У процесі викладання літератури сформувався 

цілий набір шляхів аналізу, хоча неодноразово спалахували дискусії про їх 

оновлення. І справді, коли вчитель обмежується двома-трьома шляхами аналізу 

( найчастіше це бувають пообразний і проблемний), то одноманітність не може 

не ―пригнічувати‖ живої душі учня й літератури, гарячого пульсування думки й 

почуття, якими сповнене художнє слово. Пообразний аналіз віддавна 

використовується на уроках літератури. І він не викликав би ніяких заперечень 

(адже людина – основний предмет зображення в літературі), якби вчителі 

розглядали весь спектр засобів творення образу героя, а не обмежувалися 

переказом вчинків персонажа та переліком рис його характеру. До пообразного 

аналізу доцільно вдаватися тоді, коли у творі яскраві характери персонажів 

знаходяться на першому плані. Ідейно-тематичний аналіз також дуже 

поширений у шкільній практиці. Його ще називають проблемним, що звужує 

обсяг місткого поняття «зміст твору» лише до одного його складника – 

проблеми. Вибираючи цей шлях аналізу, варто розглянути й особливості 

життєвого матеріалу, його зв‘язок з проблемами та ідеями. Часто на цьому й 

зупиняється словесник. А треба йти далі: проаналізувати особливості 

композиції і сюжету, систему образів, схарактеризувати найважливіші художні 

деталі й словесні засоби.(В.Марко) На думку З.Я.Рез, проблемний аналіз – це 

своєрідна ―ланцюгова реакція‖ питань, розборів, побудов на об‘єднання 

проблемних ситуацій, які не обмежуються одним уроком. На кожному з них 

нові ситуації виявляються розвитком загальної, вихідної. Таким чином, 

проблемна ситуація збуджує в учнів потребу в аналізі, веде до поглиблення 

пошукових мотивів у ньому, створює безперервність розбору. Цілісний аналіз 

або аналіз твору в єдності змісту і форми, має чимало прибічників серед 

методистів і вчителів. Проте з погляду строгої науки ці терміни, оксюморонні 

за своєю структурою, не можуть бути прийнятними. Цілісність, єдність змісту і 

форми – то ознака високохудожнього твору. У процесі аналізу ми свідомо 

порушуємо, ―руйнуємо‖ ту цілісність і єдність, виділяючи певні складники 

змісту та форми для уважного вивчення. Цей шлях доцільніше назвати б 

усебічним аналізом, а ще точніше – аналізом взаємодії змісту і форми, що 
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найбільше відповідає природі літературного твору. Аналіз твору ―за автором‖ у 

методичній літературі розроблений досить ґрунтовно. Однак не слід 

приписувати йому універсальних можливостей. Найбільший ефект він дає під 

час розгляду творів, де авторська позиція втілюється перш за все на рівні його 

фабули, розгортається самою структурою твору. До таких творів належить, 

скажімо, роман у віршах ―Маруся Чурай‖ Ліни Костенко. 
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3. Дей  О.І.  Сторінки  з історії української фольклористики. - К.: 

Наук.думка, 1975. - 271 c. 

4. Дмитренко Микола. Українська фольклористика: історія, теорія, 

практика. – К.: Редакція часопису ―Народознавство‖, 2001. – 425 с. 

5. Дмитренко М. Актуальні проблеми сучасної фольклористики: досвід і 

перспективи // Матеріали до української етнології.– С. 269-271. 

6. Дослідники українського фольклору: невідоме та маловідоме : 

колективна монографія / за ред. М.К.Дмитренка. – К.: Редакція часопису 

―Народознавство‖, 2008. – 350 с.  

7. Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України : сторінки історії. – 

Запоріжжя, 2008. – 346 с. 

8. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Пособие для студентов и 

преподавателей. -  М.: Изд – во МГУ, 1979.- 179 с. 

9. Круглов Ю.Г. Фольклорная практика: Учеб. пособие для студентов. 

Изд. 2-е. М.: Просвещение, 1986.- 76 с.  

10. Методические указания по собиранию русского фольклора. - М.: 

Флинта, 1994. – 92 с. 

11. Полад Н. Етнологія – дорога в майбутнє // Народна творчість та 

етнографя. – 1993. - № 1. – С. 91-111.  

12. Померанцева Э.В. Собирайте фольклор // Померанцева Э.В. О русском 

фольклоре. - М.: Просвещение, 1977. – С. 23 – 65. 

13. Савушкина Н.И. О собирании фольклора. - М.: Просвещение, 1979.- 

162 с. 

14. Селиванов Ф.М. Студенческая фольклорная практика: Учебно-метод. 

пособие. - М.: Изд-во МГУ, 1982.- 210 с. 

15. Фольклорная практика: Методические указания / Сост. К.Э. Шумов. -

Пермь, 1998. – 78 с. 
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ДІАЛЕКТОЛОГІЧНА ПРАКТИКА 

Основна  

1.  Залеський А.М. Діалектна основа фонологічної системи сучасної 

української літературної мови // Українська літературна мова в її взаємодії з 

територіальними діалектами.— К.: Наукова думка, 1977.— С.50-96. 

2. Атлас української мови: У 3 т.— К.: Наукова думка, 1984-2001. 

3. Михальчук К.П. Наречия, поднаречия и говоры Южной России в связи 

с наречиями Галичины // Труды этнографыческо-статистической экспедиции в 

Западнорусский край: Мат-лы и иссл. Под редакцией П.Чубинского.— СПб, 

1872.— Т.7, вып. 2.— С.453-512. 

4. Бузук П. Діалектологічний нарис Полтавщини // Український 

діалектологічний збірник.— К., 1929.— Кн.2. Карти до с. 176, 188, 190. 

5. Панькевич І. Українські говори Підкарпатської Руси і сумежних 

областей.— Ч.І. Звучня і морфологія.— Прага, 1938.— 549 с. + 5 мап. 

6. Tarnacki J. Studia porownawcze nad geografia wyrazow (Polecie – 

Masowsze).— Warszawa, 1939.  

7. Dejna K. Gwary ukrainskie Tarnopolszczysny.— Wroclaw, 1957. 

8. Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних 

говорів Закарпатської області УРСР (України): Лексика.— Ч.І-ІІІ.— Ужгород, 

1958-1993. 

9. Ващенко В.С. Лінгвістична географія Наддніпрянщини.— 

Дніпропетровськ, 1968.; Його ж. З історії та географії діалектних слів.— 

Харків, 1962. 

10. Мельничук О.С. Еволюція мови // Українська мова: Енциклопедія.— 

К.: Українська енциклопедія, 2000.— С.153.; Там же, його: Мова.— С.319. 

11. Гриценко П.Ю., Малахівська О.А., Поістогова М.В. Український 

діалектний фонофонд.— К., 2004.— 167с. 

Додаткова 

1. Бевзенко С.П. Українська діалектологія.— К.: Наукова думка, 1980. 

Жилко Ф.Т. Нариси з діалектології української мови.— К.: Наукова думка, 

1966. 

2. Гриценко П.Ю. Ареальне варіювання лексики.— К.: Наукова думка, 1990. 

3. Дзендзелівський Й.О. Програма для збирання матеріалів до Лексичного 

атласу української мови.— К.: Наукова думка, 1987. 

4.Залеський А.М. Вокалізм південно-західних говорів української мови. –К.: 

Наукова думка.— К.: Наукова думка, 1973. 

5. Матвіяс І.Г. Українська мова і її говори.— К.: Наукова думка, 1990. 

6. Німчук В.В. Походження і розвиток мови української народності // 

Українська народність: нариси соціально-економічної та етнополітичної 

історії.— К., 1990.— С.190-227. 

7. Німчук В.В. До походження українських діалектів // Наука і культура.— 

К.: Наукова думка, 1993.— С.128-152. 

8. Німчук Василь. Проблема українського діалектогенезу // Проблеми 

сучасної ареалогії.— К.: Наукова думка, 1994.— С.25-47. 
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9. Півторак Г.П. Українці: звідки ми і наша мова.— К., 1994. 

10. Півторак Григорій. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. 

Міфи і правда про трьох братів словянських зі „спільної колиски‖.— К.: 

Видавничий центр „Академія‖, 2001.— 150с. 

11. Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа 

української мови.— К., 1949. 

12. Програма для збирання матеріалів до діалектологічного атласа 

українських говорів Закарпатської області УРСР.— Ужгород, 1960. 

 

ПЕДАГОГІЧНА  ТА АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА 

Основна 

1. Алексюк А. Загальні методи навчання в школі. – К.: Рад. школа, 1981.- 206 

с. 

2. Білоус Х. Нестандартні уроки в 5-6 10-11 кл. -Тернопіль: Навчальна книга - 

Богдан, 1998. – 32с 

3. Бєляєв О.М. Концепція інтенсивного навчання // Дивослово. – 1991. - №6. – 

С. 5-12. 

4. Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови. – К., 1981. 

5. Бєляєв О.М. Урок української мови у школі з російською мовою навчання 

// Дивослово. – 1990. - №9. 

6. Бєляєв О., Скуратівський Л., Симоненкові Л., Шелехова Г. Концепція 

навчання державної мови в школах України // Дивослово. – 1996. - №1. – 

16-22. 

7. Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання – у практиці. // Українська 

мова і літ-ра в школі. – 2003. - № 8. – С. 37 – 41. 

8. Варзацька Л., Кратасюк Л. Інтерактивні методи навчання: 

лінгводидактичні засади // Дивослово. – 2004. - №11. 

9. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. – М.: 

Просвещение, 1981. – 190 с. 

10. Мазуркевич О.Р. Метод і творчість. Удосконалення методів вивчення 

художньої літератури в процесі їх розвитку і творчого застосування. – К.: 

Радянська школа, 1973. – 255 с. 

11. Наукові основи методики літератури: Навчально-методичний посібник / За 

ред. Волошиної Н.Й. – К.: Ленвіт, 2002. – 344с. 

12. Онищук В.А. Типы, структура и методика урока в школе. – К.: Радянська 

школа, 1976. – 184с. 

13. Пасічник Є.А. Методика викладання української літератури в середніх 

навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів 

освіти. –  К.: Ленвіт, 2000. – 384 с. 

14. Степанишин Б.І. Викладання української літератури в школі. – К.: Проза, 

1995. – 255 с. 

Додаткова 

15. Гін А.О. Прийоми педагогічної техніки: Вільний вибір. Відкритість. 

Діяльність. Зворотний зв‘язок. Ідеальність: посібник для вчителів. – 
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Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. – 84 с. 

16. Гончаренко С. Український педагогічний словник. – Київ: Либідь, 1997. – 

376с. 

17. Донченко Т.К. Організація навчальної діяльності учнів на уроках рідної 

мови. - К., 1995.- С. 22-43, 65-86.   

18. Караман С.О. Методика навчання української мови в гімназії – К.: 2000. - 

С.78-99. 

19. Кубішин Л.В. Календарно-тематичне планування з української мови та 

літератури. 5-11кл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2006. – 80 с. 

20. Методика викладання української літератури: Навчально-методичний 

посібник для студентів спеціальності «Українська мова та література» / 

Укл. О.А.Слижук. – Запоріжжя: ЗДУ, 2005. – 97с. 

21. Методика навчання рідної мови в середніх навчальних закладах / За ред.      

М.І. Пентилюк. - К., 2000.- С.59-66. 

22. Методика викладання української мови в середній школі / За ред.. С.Х. 

Чавдарова, В.І. Масальського. -  К., - 1962. 

23. Олійник І.С., Іваненко В.К., Рожило Л.П., Скорик О.С. Методика 

викладання української мови в середній школі. – К., 1989. – С. 89-96. 

24. Плиско К.М. Принципи, методи і форми навчання української мови -X., 

1995.- С. 204-239. 

25. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: Наук.: метод. посібн. / 

Пометун О.І., Пироженко Л.В. За ред. О.І. Пометун. – К.: Видавництво 

А.С.К., 2004. – 192 с. 

 

З педагогіки та психології 

1. Немов Р.С. Психология: Учебник для студентов высших 

педагогических учебных заведений: в 3 кн. / Р.С. Немов. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

– Т.3: Психодиагностика. – 631 с. 

2. Практическая психодиагностика. Методики и тесты. Учебное 

пособие: [сост.: Райгородский Д.Я.]. – Самара: Издательский Дом „БАХРАХ-

М‖, 2003. – 672 с.  

3. Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога в 

образовании: Учебное пособие / Е.И. Рогов.– М.: ВЛАДОС,1995. – 529 с.  

4. Фетискин Н.П. Социально-психологическая діагностика развития 

личности малих групп / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. – М., Изд-

во Института Психотерапии, 2005. – 490 с.  

5. Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей / [ред.-

сост. Д.Я.Райгородский]. – Самара: Изд.Дом «Бахрах-М», 2008. – 624с. 

6. Психологічні тести он-лайн // http://azps.ru/tests/ 

7. Практикум із психодіагностики // http://psylist.net/praktikum/ 

http://azps.ru/tests/
http://psylist.net/praktikum/
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ДОДАТКИ 

 

Додаток А. Методики дослідження особистості. 

Дослідження пізнавальної сфери: 

Методики дослідження сприйняття: 

 методика «Годинники» (сприймання просторових ознак) 

 методика дослідження сприймання часу. 

Методики дослідження уваги: 

 методика «Коректурна проба»; 

 методика «Красно-чорні таблиці»; 

 методика Мюнстенберга; 

 методика «Розстановка чисел»; 

 методика «Відшукання чисел»; 

 методика «Відшукання чисел з переключенням». 

Методики дослідження пам’яті: 

 методика опосередкованого запам‘ятовування (Л.С. Виготський); 

 метод піктограм (А.Р. Лурія); 

 методика «Запам‘ятовування цифр»; 

 методика попарного відтворення. 

Методики дослідження мислення: 

 методика Векслера (дитячий варіант); 

 методика «Складні асоціації»; 

 методика «Матриці Равена»; 

 методика «Виявлення загальних понять»; 

 методика «Інтелектуальна лабільність». 

Методики дослідження пам’яті: 

 методика оцінки продуктивності вербального відтворення; 

 інтерпретація прислів‘їв. 

Дослідження мотивації навчання: 

 мотивація схвалення – шкала Марлоу-Крауна; 

 шкала локалізації контролю; 

 типологія мотивів навчання; 

 самооцінка мотиваційних станів школяра (О.С. Гребенюк).  

Дослідження особливостей розвитку особистості та її властивостей: 

 характерологічний питальник К.Леонгарда (для підлітків); 

 шкала оцінки тривожності Тейлора; 

 методика діагностики рівня шкільної тривожності Філіпса; 

 шкала оцінки тривожності Спілберга; 

 методика «Незавершені речення»; 

 методика «Неіснуюча тварина»; 

 методика Айзенка; 

 опитувальник структури темпераменту (ОСТ) В.М. Русалова; 
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 методика СЖО. 

Дослідження професійних інтересів: 

 методика «Карта інтересів»; 

 методика ДДО (Є.О. Клімов); 

 анкета Є.О.Клімова (побудова професійної перспективи); 

 методика Д.Голанда та ін. 

 

Додаток Б. Методи соціально-психологічної діагностики.  

 соціометрія (дослідження міжособистісних відносин); 

 референтометрія; 

 методика діагностики міжособистісних відносин Тімоті-Лірі; 

 тестова карта комунікативної діяльності; 

 шкала соціальної адаптації Холмса и Раге; 

 стиль поведінки в конфліктній ситуації (К. Томас); 

 експрес-діагностика організаторських здібностей; 

 експрес-діагностика рівня соціальної ізольованості особистості 

(Д.Рассел та М.Фергюсон); 

 тест комунікативних вмінь Міхельсона; 

 визначення ціннісно-орієнтаційної єдності групи (ЦОЄ); 

 дослідження психологічного клімату класного колективу; 

 типологія мотивів навчання.  

 

 

 

 

 

http://psylist.net/praktikum/00269.htm
http://psylist.net/praktikum/00197.htm
http://psylist.net/praktikum/00081.htm
http://psylist.net/praktikum/ados.htm
http://psylist.net/praktikum/adusil.htm
http://psylist.net/praktikum/adusil.htm
http://psylist.net/praktikum/00267.htm
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Додаток В. Звіт з профорієнтаційної роботи 

ЗВІТ 

з профорієнтаційної роботи 

 

Студент(ка)_________________________курсу_________________факультету 

__________________________________________________________________ 

проходив(ла) педагогічну практику в 

ЗОШ______________________________________________________________й 

виконав таку  профорієнтаційну роботу: 

 

БЕСІДИ 

Проведено всього бесід в____________________________________ класах 

                                             
№ 

п/п 

Тема бесіди Клас Кіль-

кість 

учнів 

Примітки 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

Проведено _____ анкетувань з вибору майбутньої професії, результати 

анкетувань___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 Заняття предметного гуртка в  _______ кл. __________ разів на теми: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Предметний вечір на тему____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Інша позакласна робота, яка включала профорієнтаційні питання 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

Погоджено 

Класний керівник ____________________________________________________________ 

 

Директор школи __________________________________________________ М. П 

 

Загальний рейтинг за профорієнтаційну роботу_____________________________________ 
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Додаток Г. СХЕМА АНАЛІЗУ УРОКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
 

І. Загальні відомості про урок. 

1. Мета відвідування уроку. 

2. Дата, клас, прізвище, ім‘я, по-батькові вчителя; обладнання, підготовка до 

уроку (наявність на столах зошитів, підручників, словників та ін.). 

3. Мета уроку (навчальна, виховна, розвиваюча). Інформація вчителя про мету 

уроку. Правильність вибору мети відповідно до програмових вимог. 

 

ІІ. Тип і структура уроку. Відповідність типу уроку темі і дидактичній меті. 

Логічний взаємозв‘язок і послідовність структурних частин уроку. 

 

ІІІ. Аналіз змісту уроку. 

1. Відповідність уроку, його змісту теоретичному матеріалу програми. 

2. Самостійна творча пошукова робота учнів. 

3. Урізноманітнення методичних прийомів, органічний зв‘язок навчальних 

ситуацій. 

4. Виразне читання на уроці. 

5. Докладне визначення основного змісту опорних знань. 

6. Повторення і його зв‘язок з поясненням нового матеріалу. 

 

ІV. Аналіз методів організації навчання. 

1. Прийоми організації перевірки домашнього завдання, вивчення нового 

матеріалу, узагальнення і систематизація знань (види робіт, що 

використовуються для формування вмінь і навичок). 

2. Види робіт над мовою художнього твору (збагачення словника учнів, 

розвиток усного монологічного і діалогічного мовлення, робота над 

підвищенням мовної культури школярів; швидке і виразне осмислене читання, 

уміння вибирати в тексті виучуваного твору уривки для підтвердження думок, 

цитати і т.д.). 

3. Використання наочності, доцільність застосування технічних засобів 

навчання. Уміння школярів користуватися навчальними приладами. 

4. Шляхи підвищення творчої активності учнів (формування вмінь аналізувати, 

порівнювати, зіставляти, доводити, відстоювати свої думки, досліджувати, 

робити висновки і узагальнення, відпрацювання навичок самоконтролю, 

самовдосконалення, взаємодопомоги, уміння ставити запитання). 

5. Індивідуальні й диференційовані завдання залежно від їх можливостей, 

вікових особливостей і підготовки. 

6. Виховна спрямованість уроку (виховання високоморальної людини, 

активного, свідомого читача). Емоційно-естетичний вплив твору на учнів 

(зв‘язок з життєвою практикою, аналіз твору в органічній єдності змісту і 

форми, використання краєзнавчого матеріалу та ін.). 

7. Нове у роботі вчителя і творчості школярів. 
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8. Педагогіка співробітництва, співдружності і співтворчості вчителя й учнів, а 

також школярів між собою. 

9. Прийоми підготовки учнів до виконання домашнього завдання як творчого 

продовження уроку. 

10. Підведення підсумків уроку. Правильність оцінки знань, умінь і навичок. 

11. Грамотне, акуратне оформлення всіх записів. 

12. Розподіл і раціональне використання часу на уроці. 

 

V. Загальний підсумок уроку. 

1. Реалізація мети, завдань курсу, програмових вимог. 

2. Якість знань, умінь і навичок учнів. 

3. Пропозиції щодо вдосконалення роботи педагога і поради учням. 

 

Додаток Д 

 

Індивідуальний план 

проходження асистентської практики 

студента-магістра філологічного факультету ЗНУ  ________________________ 
                 (П.І.Б.) 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО        УЗГОДЖЕНО 

     керівником практики     з викладачем-методистом 

______________________     _______________________ 

(підпис, ініціали, прізвище)            (підпис, ініціали, прізвище) 

«____» ______________     «____» ______________ 

 

 

 

№ 

п/п 

Види робіт Термін проведення Відмітка 

про 

виконання 

1    

2    
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Додаток Е 

Державний вищий навчальний заклад 

Запорізький національний університет 

Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України 

 

 

План-конспект 

лекції з курсу (назва) 

 на тему: … (вказати тему) 

проведеної в групі … (вказати групу, курс) філологічного факультету ЗНУ 

Дата: 

Час проведення: 

Місце проведення: 

 

Розробив: 

студент-магістр … (прізвище, ім‘я, по батькові) 

Перевірив: 

викладач-методист… 

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові) 

 

Запоріжжя, 2012 

 

Орієнтовна схема лекції 

Мета й завдання (вказати, виходячи зі змісту робочої програми курсу, 

конкретний результат, який планується досягти). 

Наочність: схеми, таблиці тощо. 

Основні питання лекції (не більше чотирьох на одну лекцію) 

Рекомендована література: основна й додаткова (конкретно вказати 

автора, назву, видавництво, рік видання, сторінки). 

Хід лекції 

І. Вступна частина 

–   повідомлення теми лекції; 

– постановка мети й завдань;  

– визначення основних питань лекції, повідомлення рекомендованої 

літератури. 

ІІ. Основна частина 

– логічне й послідовне висвітлення кожного питання лекції окремо; 

– подання коротких висновків після розгляду кожного окремого 

питання; 

– виокремлення основних елементів, питань для бесіди, дискусії чи 

діалогу, для отримання зворотнього зв‘язку. 

ІІІ. Заключна частина 
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– подання логічних висновків, які дають змогу осмислити лекцію в 

цілому, виділити її основну ідею, роль, відповідність завданням 

гуманізації та гуманітаризації освіти. 

 

Додаток Є 

Державний вищий навчальний заклад 

Запорізький національний університет 

Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України 

 

 

План-конспект 

практичного заняття на тему: … (вказати тему) 

проведеного в групі … (вказати групу, курс) філологічного факультету ЗНУ 

 

Дата: 

Час проведення: 

Місце проведення: 

 

 

Розробив: 

студент-магістр … (прізвище, ім‘я, по батькові) 

Перевірив: 

викладач-методист… 

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові) 

 

Запоріжжя, 2012 

 

Орієнтовна схема проведення практичного заняття 

Вказати: 

– назву навчальної дисципліни; 

– навчальну, виховну та розвивальну мету; 

– навчально-методичне забезпечення заняття (наочність, роздатковий 

матеріал: таблиці, схеми тести, картки контролю й таке інше, що 

використовується на занятті); 

– рекомендовану літературу. 

Хід заняття 

І. Організаційна частина 

– привітання викладача; 

– виявлення відсутніх. 

ІІ. Мотивація та стимулювання навчальної діяльності студентів 

– повідомлення теми, мети та завдань заняття; 

– мотивація вивчення теми, бесіда, що передбачає з‘ясування 

значущості теми і її професійну спрямованість; 

– повідомлення плану заняття. 
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ІІІ. Обговорення навчальних питань плану 

Вказати поетапно: 

– питання, що обговорюватимуться на практичному занятті для 

виявлення ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними 

положеннями;  

– завдання різної складності для виконання їх студентами;  

– моделі проблемних ситуацій, які пропонуються студентам. 

 Зазначити методи, прийоми та засоби навчання, що 

використовуватимуться в процесі обговорення кожного питання плану 

практичного заняття (розповідь, повідомлення, бесіда, порівняння, дискусія; 

виконання індивідуальних, практичних завдань). 

ІV. Підбиття підсумків заняття 

Коротке повідомлення про досягнення запланованої мети, виконання 

завдань заняття (аналіз того, що було розглянуто). 

Мотивація діяльності групи й окремих студентів, оцінювання їхньої 

роботи. 

V. Повідомлення домашнього завдання 

 

Додаток  Ж 

 

Державний вищий навчальний заклад 

Запорізький національний університет 

Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України 

 

 

 

Аналіз 

 

навчального заняття з … (назва предмету) 

проведеного у групі … (вказати групу, курс) філологічного факультету ЗНУ  

магістром  … (прізвище, ім‘я, по батькові) 

 

Дата: 

Час проведення: 

Місце проведення: 

 

Виконано: 

студентом-магістром … (прізвище, ім‘я, по 

батькові) 

Перевірив: 

викладач-методист… 

(посада, прізвище, ім‘я, по батькові) 

 

Запоріжжя, 2012 
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Схема аналізу навчального заняття 

1. Загальні відомості про навчальне заняття 

– тема навчального заняття, зв‘язок з попередніми й наступними, місце 

у відповідному розділі; 

– форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та 

поставленій меті; 

– рівень досягнення мети та отримані результати; 

– сильні та слабкі сторони досягнення, загальні враження. 

2. Зміст навчального заняття 

– мета та спрямованість заняття; 

– використання наукових методів пізнання суті явищ, що вивчаються, й 

положень науки;  

– розкриття на конкретних прикладах органічної єдності теорії та 

практики;  

– відповідність змісту навчального матеріалу рівню розвитку студентів, 

їхнім пізнавальним можливостям; 

– інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами, 

навчальними курсами й спецкурсами; 

– наявність понятійного апарату, висновків із кожного питання. 

3. Підготовка викладача до організації навчального заняття: визначення 

структури, використання фахової та методичної літератури, підготовка 

дидактичного  матеріалу.  

4. Застосування методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-

пізнавальної діяльності студентів і їх творче, цілеспрямоване поєднання, 

активізація думки студентів, стимулювання їх до критичного та творчого 

мислення, вияву власної позиції, поглядів, самостійного пошуку й 

дослідження. 

5. Діяльність викладача: 

– ставлення до студентів, наявність позитивної установки; 

– стиль діяльності та поведінки викладача, його комунікативні вміння, 

відкритість, щирість, знаходження  контакту зі студентами, вияв 

педагогічного такту в організації взаємодії зі студентом. 

6. Організація міжособистісної взаємодії студентів та розвиток їхніх 

взаємин: 

– створення психологічно комфортного середовища на занятті; 

– застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної 

взаємодії студентів (дискусії, діалоги, колективна робота). 

7. Форма контролю знань: 

– об‘єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної 

діяльності студентів; 

– мотивація оцінок студентів без елементів критики особистості. 

8. Оцінка рівня проведення навчального заняття. 

9.  Поради щодо вдосконалення підготовки й проведення наступних 

навчальних занять. 
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Додаток З 

Заліковий лист 
результатів асистентської практики 

студента-магістра філологічного факультету ЗНУ  ________________________ 
(П.І.Б.) 

Місце проходження практики _________________________________ 

(назва кафедри) 

 

Пасивна практика 

 

№ 

п/п 

Дата 

відвіда-

ного 

заняття 

Курс, 

група 

Тип  

та тема заняття 

Викладач 

(П.І.Б.) 

Підпис 

викладача, 

заняття якого 

відвідано 

1      

2      

 

 

Активна практика 

 

№ 

п/п 

Дата 

прове-

дення 

заняття 

Курс, 

група 

Тип та тема 

заняття 

Оцінка Викладач, 

який 

оцінював 

(П.І.Б.) 

Підпис  

 

1       

2       

 

 

АСИСТЕНТСЬКА ПРАКТИКА ОЦІНЕНА на « ___________» «__________» 

         (оцінка)  (дата) 

Викладач-методист кафедри ____________________ 

_______________________________ 

 (підпис, посада, прізвище, ініціали) 
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Навчально-методичне видання 

(українською мовою) 

 

Бакаленко Ірина Миколаївна, Мосол Наталія Олександрівна,  

Павленко Ірина Яківна, Проценко Оксана Анатоліївна,  

Слижук Олеся Алімівна, Шевченко Тарас Григорович 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА ТА ЛІТЕРАТУРА 

 

 

Наскрізна програма практики та методичні рекомендації до неї  для студентів 

освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рецензент О.А.Каніболоцька 

Відповідальний за випуск  В.А.Чабаненко 

Коректор  Л.П. Огіренко 

 


