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1. Опис практики 

 

 

Найменування показників 

Характеристика практики за  

формами навчання 

денна 

Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика 

Вид дисципліни обов’язкова 

Загальний обсяг кредитів/годин 5,5 / 165 

Курс 4 

Семестр 7 8 

Кількість змістових компонентів з розподілом   

Обсяг кредитів 1 4,5 

Обсяг годин 30 135 

Тривалість (у тижнях) безвідривна безвідривна 

Форма семестрового контролю залік залік 

Мовний компонент 

Загальний обсяг кредитів / годин 4,5 / 135 

Курс 4 

Семестр 7 8 

Обсяг кредитів - 4,5 

Обсяг годин - 135 

Тривалість (у тижнях) - безвідривна 

Форма семестрового контролю - залік 

 

2. Бази практик 

Іспанська мова:  

1. Навчально-виховний комплекс (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим 

вивченням іспанської мови - суспільно-гуманітарна гімназія) № 176 імені Мігеля де 

Сервантеса Сааведри міста Києва; 

2. Спеціалізована школа № 64 міста Києва; 

Італійська мова: 

1. Спеціалізована школа І - ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської та 

італійської мов № 130 імені Данте Аліг’єрі міста Києва. 

2. Спеціалізована школа № 118 «Всесвіт» з поглибленим вивченням іноземних мов 

Французька мова: 

1. Спеціалізована школа № 216 з поглибленим вивченням англійської мови 

2. Спеціалізована школа № 20 з поглибленим вивченням французької мови міста 

Києва. 
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3. Мета та завдання практики 

 

Мета виробничої педагогічної практики – формування у майбутніх учителів 

іноземної мови професійних компетенцій та компетентностей; формування готовності 

майбутніх учителів  до професійної педагогічної діяльності; оволодіння студентами 

сучасними методами, формами та засобами навчання іноземної мови, формування в них 

на базі одержаних знань основ методичної теорії, професійних умінь та навичок для 

вирішення конкретних методичних задач в умовах реального педагогічного процесу, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності.  

В результаті проходження педагогічної практики у студентів повинні бути 

сформовані конструктивні, організаторські, комунікативні й дослідницькі вміння вчителя 

іноземної мови, необхідні для забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: 

освітньої (класної та позакласної) й дослідницької роботи. 

 

Основними завданнями виробничої  практики на IV курсі є: 
‒ закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань в галузі психології та 

педагогіки; 

‒ закріплення, поглиблення та систематизація теоретичних знань в галузі фахових 

дисциплін; 

‒ поглиблення знань та формування умінь щодо самоорганізації та самовдосконалення в 

майбутній професійній діяльності; 

‒ ознайомлення студентів зі специфікою майбутньої професійної діяльності; 

‒ адаптація до вимог професійної діяльності в галузі освіти; 

‒ вивчення питань організації освітнього процесу у закладі загальної середньої освіти; 

‒ спостереження психолого-педагогічних умов здійснення освітнього процесу в школі; 

‒ ознайомлення з нормативними документами, що регламентують освітній процес у 

школі; 

‒ спостереження уроків досвідчених вчителів з метою навчання прийомів реалізації 

основних дидактичних принципів, методів та засобів у ході навчального процесу; 

‒ формування професійно-педагогічної спрямованості студентів (активного, емоційно-

позитивного та ціннісного ставлення до майбутньої професійної діяльності; стійкої 

мотивації на досягнення успіху у майбутній професійній діяльності; цінності 

самореалізації та самовдосконалення у майбутній професійній діяльності); 

‒ формування у студентів культури педагогічного спілкування; 

‒ формування рефлексивних умінь студентів. 

Під час проходження виробничої педагогічної практики, індивідуальної навчально-

дослідницької та самостійної роботи студенти, майбутні бакалаври філології, набувають 

таких програмних компетентностей: ЗК1, ЗК3, ЗК4, ЗК5, ЗК6, ЗК7, ЗК8, ЗК9, ЗК10, 

ЗК11, ЗК12, ЗК13, ЗК14, ЗК15 (загальні компетентності); ФК2, ФК3 (фахові 

компетентності спеціальності). 

- ЗК1: здатність усно й письмово спілкуватися українською мовою як державною в усіх 

сферах суспільного життя, зокрема у професійній діяльності. 

- ЗК3: здатність до критичного мислення й ціннісно-світоглядної реалізації особистості. 

- ЗК4: уміння застосовувати отримані теоретичні знання у практичних ситуаціях. 

- ЗК5: здатність учитися впродовж життя  й оволодівати сучасними знаннями, уміння 

ефективно планувати й розподіляти свій час. 

- ЗК6: здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

- ЗК7: здатність проведення досліджень на належному рівні. 

- ЗК8: уміння виявляти, ставити та вирішувати професійні проблеми. 

- ЗК9: навички використання інформаційних і комунікаційних технологій, зокрема для 

вирішення стандартних завдань професійної діяльності. 
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- ЗК10: здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

- ЗК11: здатність діяти із соціальною відповідальністю, розуміти основні принципи буття 

людини, природи, суспільства. 

- ЗК12: здатність адаптуватися до нових ситуацій та генерувати нові ідеї. 

- ЗК13: здатність працювати в команді та автономно. 

- ЗК14: формування лідерських якостей. 

- ЗК15: толерантність, увага до відмінностей та впливу різних культур і традицій інших 

країн. 

- ФК2: психолого-педагогічна компетентність: володіння знаннями щодо 

закономірностей розвитку людини, формування психічних процесів пам’яті, мислення, 

уяви, почуттів і психічних якостей особистості. 

- ФК3: методична компетентність: володіння лінгво-дидактичними уміннями, 

необхідними для ефективної роботи в освітніх закладах. 

 

4. Результати проходження виробничої педагогічної практики 

 

По завершенні практики студенти повинні мати такі програмні результати 

професійної підготовки:  

ПРН6, ПРН8, ПРН 9, ПРН10, ПРН11, ПРН12, ПРН13, ПРН14 (застосування знань 

та розумінь); 

ПРН17, ПРН18, ПРН19, ПРН20 (формування суджень). 

- ПРН6 – уміння застосовувати мовні знання на всіх рівнях сучасної іноземної 

літературної мови з дотриманням стилістичних, лексичних, орфоепічних та граматичних 

норм та застосування мовленнєвих умінь у педагогічній практиці. 

- ПРН8– володіння педагогічною технікою, прийомами професійно-педагогічного 

самовдосконалення, культурою педагогічного спілкування.  

- ПРН 9 - здатність вибудовувати прогностичні сценарії і моделі розвитку 

комунікативних і соціокультурних ситуацій. 

- ПРН10 – володіння практичними навичками проектування, конструювання, 

моделювання освітнього процесу. 

- ПРН11– здатність реалізовувати основні управлінські функції аналізу, організації, 

контролю, самоконтролю в процесі організаційно-методичної, навчально-методичної, 

науково-дослідної, виховної та інших видів діяльності. 

- ПРН12– здатність складати різні види планів для організації процесу навчання 

іноземною мовою. 

- ПРН13– здатність конструювати особистий освітній продукт. 

- ПРН14 – застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для 

успішного й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості 

наукового дослідження. 

- ПРН17 – оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення. 

- ПРН18 – цінувати різноманіття та мультикультурність світу й керуватися у своїй 

діяльності сучасними принципами толерантності, діалогу та співробітництва. 

- ПРН19 – оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно 

значущі проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення, аргументуючи власну точку зору. 

- ПРН20 – дотримуватися правил академічної доброчесності.  

 

 

 

 

5. Структура практики 
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Етапи проходження практики 
 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів Розподіл годин 

між видами робіт 

Етап 1. Підготовчий 

1) Ознайомлення з програмою практики; 

2) Вивчення вимог щодо оформлення результатів практики; 

3) Вирішення організаційних питань. 

4 

Разом: 4 

Етап 2. Виконавчий 

1) Знайомство з умовами та базою проходження практики; 

2) Вивчення змісту та організації роботи закладу середньої освіти.  

8 

Навчально-виховна робота студента-практиканта:  

1) Підготовка до проведення пробних занять; 

2) Проведення пробних занять; 

3) Проведення залікових занять. 

85 

Позакласна робота з учнями школи. 26 

Разом: 119 

Етап 3. Підсумковий 

1) Підготовка звітної документації; 10 

2) Участь у підсумковій конференції з проходження практики. 2 

Разом: 12 

Усього за семестр: 135 

 

План проходження практики 

 

І. Підготовчий етап практики включає в себе вирішення всіх організаційних 

питань. На цьому етапі представники баз практики знайомляться з її програмою, 

узгоджують з керівниками практики від університету  вимоги до діяльності студентів, 

режиму роботи, форм звітності. Проводиться настановна конференція, на якій присутні 

студенти, керівники практики від університету та баз практики. Студенти 

ознайомлюються з завданнями та  програмою практики, зразками оформлення звітної  

документації. 

ІІ. Виконавчий етап практики включає ознайомлення студентів з базами практики,  

складання кожним практикантом індивідуального плану роботу, практичну діяльність 

відповідно до плану, планування, підготовку та проведення пробних  уроків,  консультації 

з керівниками практики. Студенти під час проходження практики виконують завдання та 

поступово завантажують в ЕНК у Word та PDF форматі, готують виступи, презентації, 

виставку стендів, газет, що відображають хід та результати практики, аналізують та 

обговорюють з керівниками практики отримані результати, визначають тему свого 

виступу на підсумковій конференції. 

ІІІ. Підсумковий етап практики включає оформлення студентом звітної 

документації з практики, отримання письмової характеристики (відгуку) з місця 

проходження практики, в яку вноситься оцінка роботи практиканта. Всі звітні матеріали 

здаються для здійснення контролю керівникові практики від університету. Завершує 

практику звітна конференція, на якій студенти звітуються про виконання програми 

практики. Керівники практики від університету та баз практики підводять підсумки 

роботи студентів, оголошують оцінки, а також зауваження та побажання. На звітну 

конференцію приходять з портфоліо підготовлених документів. 

 

Перелік видів діяльності здобувачів вищої освіти/ практикантів 
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1. Участь у настановній конференції з виробничої педагогічної практики. 

2. Вивчення вимог навчальної програми до змісту виробничої педагогічної практики і 

укладання індивідуального плану виконання програми. 

3. Ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку школи, розкладом уроків, 

режимом дня учнів. 

4. Вивчення питань організації освітнього процесув школі, основних напрямів її роботи.  

5. Ознайомлення з навчальними програмами з педагогічної практики. 

6. Ознайомлення зі змістом, призначенням та правилами заповнення шкільної 

педагогічної документації (календарно-тематичного плану, плану виховної роботи 

класного керівника, журналу класу, щоденників учнів тощо). 

7. Ознайомлення з обладнанням та навчально-методичним забезпеченням класу, 

кабінету, у якому проходить практика. 

8. Здійснення допомоги вчителю у виготовленні дидактичних матеріалів до уроків, у 

проведенні виховних заходів, надання індивідуальної допомоги учням. 

9. Складання планів-конспектів пробних та залікового уроків. 

10. Самостійне проведення пробних та залікового уроків. 

11. Проведення самоаналізу залікового уроку, заповнення діагностичної карти 

самоаналізу уроку. 

12. Укладання звітної документації з виробничої педагогічної практики. 

13. Участь у звітній конференції з виробничої педагогічної практики. 

 

Тематичний план всіх змістових компонентів практики 

Використані скорочення: 

- проходження практики (П); 

- настановна конференція (НК). 

- звітна конференція (ЗК). 

 

Теорія і методика навчання мови в 5-12 класах ЗНЗ 

 

№ 

з/п 
Назви розділів проходження практики 

Р
аз

о
м

 Кількість годин 

П 
НК, 

ЗК 

Змістовий модуль І 

 

Організація проходження практики 

Вивчення змісту та організації роботи ЗНЗ 

Підготовка до проведення тренувальних занять 

Проведення тренувальних занять 

  2 

  68 66  

Змістовий модуль IІ  

 

Підготовка до проведення тренувальних і 

контрольних занять 

Проведення тренувальних і контрольних занять 

Оформлення навчальної документації з практики.  

Участь у звітній конференції 

  2 

 Разом за другий семестр 67 65  

Разом за навчальним планом: 135 131 4 

 

6. Зміст практики 
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6.1. Особливості організації та проведення практики 

 

Організація та проведення виробничої педагогічної безвідривної практики визначається 

Законом України «Про вищу освіту» та Положенням про проведення практики студентів 

закладів вищої освіти України.  

Виробнича педагогічна практика на четвертому курсі денної форми навчання 

проводиться у двох семестрах без відриву від навчання і складається з двох змістовних 

компонент: 

7 семестр – Літературна компонента, 30 годин; 

8 семестр – Мовна компонента, 135 годин. 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи та/ або перелік індивідуальних завдань для 

студентів 

 

Навчально-виховна робота студентів-практикантів з іноземної мови проходить у 

три етапи. 

У процесі проходження педагогічної практики на підготовчому етапі студенти 

здійснюють таку діяльність: 

1. Беруть участь у настановних зборах i в організаційних заняттях в університеті та у 

школі. 

2. Знайомляться з класом, вивчають навчальний план, журнал, розклад уроків та інші 

документи. 

3. Визначають тематику i форми проведення виховних заходів. 

4. Складають індивідуальний план роботи та подають його на підпис керівникам 

педпрактики. 

5. Відвідують уроки вчителів, позакласні заходи, що проводяться вчителями, 

студентами-практикантами, беруть участь в їх аналізі. 

6. Складають тематичний план серії уроків. 

Протягом перших п’яти днів педпрактики керівники від кафедри і бази практики 

разом зі студентами складають загальний розклад :  

‒ відвідування занять вчителів школи; 

‒ уроків, що проводитимуться студентами; 

‒ взаємовідвідування студентами уроків колег-практикантів; 

‒ позакласних заходів. 

 

На виконавчому етапі педагогічної практики студент здійснює таку діяльність:  

1. Відвідує уроки і бере участь у їх аналізі (не менше 10 уроків), що проводять 

вчителі та студенти-практиканти згідно з розкладом відвідувань та 

взаємовідвідувань. 

2. Планування освітнього процесута проведення пробних уроків іноземною мовою (8 

уроків); 

3. Готуючись до уроків, студент розробляє i виготовляє необхідні для їх проведення 

допоміжні засоби навчання. 

4. Проводить 2 залікових уроки з іноземної мови; 

5. Розробляє і проводить 1виховний або 1 профорієнтаційний захід; 

6. Бере участь у методичних та педагогічних семінарах i виступає на них з 

доповідями. 
 

На підсумковому етапі педагогічної практики студенти здійснюють таку 

діяльність: 

- оформлення студентом звітної документації з практики; 
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- отримання письмової характеристики (відгуку) з місця проходження 

практики, в яку вноситься оцінка роботи практиканта; 

- участь у звітній конференції, на якій студенти звітуються про виконання 

програми практики, керівники практики від університету та баз практики підводять 

підсумки роботи студентів, оголошують оцінки, а також зауваження та побажання. На 

звітну конференцію приходять з портфоліо підготовлених документів. 

Усі звітні матеріали студенти завантажують поступово в ЕНК у Word та PDF 

форматі, а на звітну конференцію подають у папці, яка має назву «Звітна документація 

виробничої (педагогічної / безвідривної)  практики». Зразки оформлення звітної 

документації додаються. 

 

Обов’язки студентів під час проходження практики 

 

Студенти закладів вищої освіти при проходженні практики зобов’язані:  

- відвідати настановну конференцію з практики;  

- отримати від керівника практики від кафедри програму, щоденник, індивідуальне 

завдання, методичні матеріали;  

- скласти індивідуальний план виробничої практики, який включає етапність та термін 

виконання її завдань; 

- проконсультуватися з керівником щодо оформлення документів;  

- затвердити графік консультацій із керівником; 

- дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки та внутрішнього розпорядку 

базової установи;  

- у повному обсязі та своєчасно виконувати завдання практики, передбачені програмою;  

- виявляти високу відповідальність, старанність, творчу ініціативу, наполегливість, 

організованість, дисциплінованість;  

- своєчасно звітувати про виконання програми практики, подавши керівнику від кафедри 

необхідну документацію; 

- взяти участь у роботі підсумкової конференції з практики. 

Студенти-практиканти мають право:  

- вносити пропозиції щодо вдосконалення організації виробничої педагогічної практики;  

- отримувати консультації викладачів та представників бази практики з усіх питань 

проходження практики;  

- на кафедрі отримати повну інформацію про форму звітності та термін проходження 

виробничої педагогічної безвідривної практики. 

 

Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики 

 

Керівники практики проводять настановну конференцію, на якій ознайомлюють 

студентів із основними завданнями практики, умовами організації та порядком 

проходження практики, вимогами до оформлення її результатів і формою звітності.  

Керівниками практики призначаються провідні фахівці кафедри романської 

філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології. Діяльність 

керівників виробничої педагогічної практики від кафедри здійснюється у три етапи: 

підготовчий, основний та підсумковий.  

На підготовчому етапі керівники практики від кафедри зобов’язані:  

• взяти участь у настановній конференції; 

• провести інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки; 

• у перший день провести розмову зі студентами стосовно організації проведення 

практики: ознайомити студентів з програмою проведення практики, призначити 
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консультаційні дні, видати завдання практики, проконсультувати студентів стосовно 

правильності заповнення щоденника; 

• порекомендувати студентам необхідну наукову-методичну літературу та словники. 

На основному етапі керівники практики від кафедри зобов’язані: 

• за графіком проводити консультації, на яких студенти зможуть отримати рекомендації 

щодо подолання труднощів пов’язаних з виконанням завдань практики;  

• перевіряти виконання індивідуального завдання студентом-практикантом; 

• інформувати завідувача кафедри про порушення правил проходження виробничої 

педагогічної практики. 

На підсумковому етапі керівники практики зобов’язані: 

• перевірити наявність, правильність оформлення та якість складання звітної 

документації, оцінити кожну складову звітної документації; 

• скласти характеристику роботи студента-практиканта, виставити підсумкову оцінку за 

проходження мовної компоненти виробничої практики; 

• скласти і подати на розгляд завідувачу кафедри звіт про проведення виробничої 

педагогічної практики студентів із зауваженнями та пропозиціями. 

 

 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1. Cистема оцінювання навчальних досягнень студентів з іноземної мови 

 

 

 

 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
м
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ь
н

а 
к
-с

ть
 

б
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ів
 з

а 
о
д

и
н

и
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ю
 

модуль 1 модуль 2  
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іл
ь
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о
д

и
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и
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ь
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си
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ь
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а 
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іл

ь
к
іс
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о
д

и
н
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ц

ь
 

М
ак

си
м
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ь
н

а 

к
іл
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іс
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ал
ів

  

 

Щоденник практики 3 1 3 - - 

Аналіз відвіданих уроків 1 10 10 - - 

Підготовка й проведення пробних занять  5 8 40 - - 

Оформлення розгорнутих планів-конспектів  3 1 3 1 3 

Проведення залікового заняття  10 - - 2 20 

Самоаналіз проведеного заняття 3 - - 1 3 

Підготовка й проведення позааудиторного або 

профорієнтаційного заходу 

15 - - 1 15 

Звіт-самоаналіз про проходження практики 3 - - 1 3  

Усього: 100 балів - - 56 - 44  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Перелік звітної документації (зразки містяться в додатках) 
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1. Щоденник виробничої практики, який відображає роботу студента за весь період 

практики та містить наступні розділи: 

‒ Титульна сторінка. 

‒ Відомості про заклад загальної середньої освіти, в якому проходить практика. 

‒ Індивідуальний план роботи студента-практиканта. 

‒ Перелік нормативних документів, які регламентують роботу освітнього закладу. 

2. Розгорнуті плани-конспекти 2 залікових уроків із іноземної мови, що  проводив 

студент.  

3. План-конспект одного виховного заходу або звіт одного профорієнтаційного 

заходу. 
4. Діагностична карта самоаналізу одного залікового уроку, заповнена та підписана 

студентом (схема додається). 

5. Аналіз відвіданих уроків (схема додається). 

6. Відгук керівника від бази практики (з рекомендованою оцінкою та  печаткою 

освітнього закладу). 

7. Звіт-самоаналіз  студента-практиканта з виробничої педагогічної практики,  

 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику 

 

Після закінчення терміну мовної компоненти виробничої педагогічної безвідривної 

практики студенти звітують про виконання програми практики і протягом трьох днів 

надають звітну документацію керівникам практики від кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства. Керівники перевіряють звітні документи та 

оцінюють результати виконання програми. 
Кількість балів залежить від дотримання таких вимог: 

‒ своєчасність виконання навчальних завдань; 

‒ повний обсяг їх виконання; 

‒ якість виконання навчальних завдань; 

‒ самостійність виконання; 

‒ творчий підхід у виконанні завдань; 

‒ ініціативність у навчальній діяльності. 

 

 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання 

 

Керівники практики від кафедри у тижневий термін перевіряють звітну документацію 

студента, оформлену в окрему папку з файлами за кожним компонентом звітної 

документації або завантажену в електронному вигляді на вказані ресурси, підраховують 

кількість балів і виставляють загальну оцінку у відомість та залікову книжку студента. 

Оцінка може бути знижена на 10 балів, у разі якщо звітна документація подається 

студентом після вказаного кінцевого терміну. 

 

 

 

 

 

 

Критерії оцінювання проведених студентом уроків 
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№  

п/п 

Критерії   Максимальна кількість балів за 

кожним критерієм 

1. Наявність розгорнутого  плану-конспекту  

уроку  та його дотримання  

4 

2. Змістовність, чіткість, мовна правильність 

проведення уроку 

2 

3.  Наявність самостійно  розробленого 

роздаткового матеріалу та унаочнення 

2 

4.  Залучення всіх учнів до активної роботи на 

уроці 

2 

                                                                Разом 10 

 

Критерії оцінювання проведеного студентом позакласного заходу 

 

№  

п/п 

Критерії   Максимальна кількість 

балів за кожним критерієм 

1. Наявність розгорнутого  плану-конспекту   заходу  та 

його дотримання  

5 

2. Змістовність, чіткість, мовна правильність 

проведення заходу та наявність  самостійно  

розробленого  унаочнення  

3 

3.  Залучення всіх учнів до активної участі у заході 2 

                                                                         Разом 10 

 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 
90-100 

балів 

Відмінно ― відмінний рівень знань/ умінь/ 

навичок  у межах обов’язкового матеріалу з 

можливими незначними недоліками 

B 
82-89 

балів 

Дуже добре ― достатньо високий рівень знань/ 

умінь/ навичок у межах обов’язкового матеріалу без 

суттєвих (грубих) помилок 

C 
75-81 

балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань/  умінь/ 

навичок з незначною кількістю помилок 

D 
69-74 

балів 

Задовільно ― посередній рівень знань/ умінь/ 

навичок із значною кількістю недоліків, достатній 

для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 
60-68 

балів 

Достатньо ― мінімально можливий допустимий 

рівень знань/ умінь/ навичок 

F, FX 
1-59 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

проходженням ― досить низький рівень знань/ 

умінь/ навичок, що вимагає повторного 

проходження   
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8. Рекомендовані джерела 

І. Основна література 
 

1. Методика формування міжкультурної іншомовної комунікативної компетенції: Курс 

лекцій: [навч.-метод. посібник для студ. мовн. спец. осв.-квал. рівня «магістр»] / Бігич О. 

Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за ред. С. Ю. Ніколаєвої – К. : Ленвіт, 2011. – 344 

с.  

2. Ніколаєва С. Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): 

Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008. – 285 с. 

3. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика: підручник для студ. 

класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., 

Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. – 590 c. 

 

ІІ. Додаткова література 
1. Бориско Н. Ф. Сам себе методист или советы изучающему иностранные языки / Н. Ф. 

Бориско. – К.: „Фирма ИНКОСˮ, 2001. – 267с. 

2. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / 

Наук. ред. укр. видання С.Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К.: Ленвіт, 2003. – 273 с. 

3. Квасова О. Г. Основи тестування іншомовних навичок і вмінь / О. Г. Квасова. – К.: Ленвіт, 

2009. – 119 с. 

4. Гальскова Н. Д. Современная методика обучения иностранным язикам / Н. Д. Гальскова. – 

М.: Аркти, 2003. – 192 с. 

5. Гальскова Н. Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика / Н. 

Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М.: Изд. центр „Академияˮ, 2008. – 336 с. 

6. Іноземні мови в навчальних закладах: Науково-методичний журнал. – Київ. 

7. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. – Київ. 

8. Конышева А. В. Игровой метод в обучении иностранному язику / А. В. Конышева. – СПб.: 

Каро, 2006. – 192 с. 

9. Конышева А. В. Контроль результатов обучения иностранному язику / А. В. Конышева. – 

СПб: Каро, 2004. – 144 с. 

10. Конышева А. В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному язику / 

А. В. Конышева. – СПб.: Каро, 2005. – 208 с. 

11. Копылова В. В. Методика проектной работы на уроках английского язика / В. В. 

Копылова. – М.: Дрофа, 2004. – 96 с. 

12. Коряковцева Н. Ф. Современная методика организации самостоятельной работы 

изучающих иностранный язик / Н. Ф. Коряковцева. – М.: АРКТИ, 2002. – 176 с. 

13. Ніколаєва С. Ю. Типова програма навчальної дисципліни „Методика навчання іноземних 

мов і культур у загальноосвітніх навчальних закладахˮ (Бакалаврат) / Ніколаєва Софія 

Юріївна. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2011. – 52 с. 

14. Нормативно-методичні документи кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу в Київському національному лінгвістичному університеті у 2010-2011 н.р./ 

Уклад:Соловей М.І., Шутов О.Г., Сорокін С.В., Максименко А.П. – К.: Вид. центр КНЛУ, 

2010. – 83 с. 

15. Пассов Е. И. Методика как теория и технология иноязычного образования / Е. И. Пассов. – 

Елец: ЕГУ им. И.А.Бунина, 2010. – 543 с. 

16. Практикум з методики викладання французької мови / Кол. авторів під керівн. 

С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2006. – 432 с. 

17. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов: Іноземні мови. 2-12 класи. – ВТФ „Перунˮ, 2005. 

– 208 с. 

18. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным язикам / Е. Н. Соловова. – М.: 
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Просвещение, 2002. – 239 с. 

19. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови / Укл. Г.І. Артемчук, С.Ю. Ніколаєва та ін. – К.: 

Ленвіт, 2003. – 168 с. 

20. Харченко Т. Г. Гуманізація сучасної педагогічної освіти у Франції: теорія і практика : 

монографія / Тетяна Гадульзянівна Харченко. – Луганськ : Вид-во ДЗ „ЛНУ імені Тараса 

Шевченка”, 2013. – 560. 

21. Харченко Т.Г. Розвиток післядипломної педагогічної освіти у Франції в другій половині 

ХХ століття / Т. Г. Харченко // Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка, 2015. – № 1. – 

212 с. – С. 155 – 162. Харченко Т.Г. Проблемно-ситуативне навчання як засіб розвитку 

особистості вчителя у Франції / Т. Г. Харченко // Науковий вісник Чернівецького 

університету : зб. наук. пр. – Вип. 742. Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький 

нац. у-т, 2015. – 208 с. – С. 176 – 186. 

22. Харченко Т.Г. Приклади використання проблемних ситуацій у процесі навчання вчителів 

у Франції / Т. Г. Харченко // Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук. пр. – Вип. 44 / 

за заг. ред. проф. З. П. Бакум. – Друкарня Романа Козлова, 2015. – 391 с. – С. 281 – 289. 

23. Харченко Т. Г. Учитель-дебютант у Франції: особливості організації педагогічного 

супроводу входження в професію наприкінці ХХ століття / Т. Г. Харченко // Šola in Družba 

Znanja: Univerza na Primorskem Pedagoška fakulteta Koper. – 2011. – P. 47 –54. 

24. Щукин А.Н. Лингводидактический энциклопедический словар / А. Н. Щукин. – М.: 

Астрель: АСТ Хранитель, 2007. – 746 с. 

25. Hadfield J. Introduction to Teaching English / О. Hadfield, Ch. Hadfield. – Oxford, 2010. – 

176p. 

26. Harmer J. The Practice of Language Teaching / J. Harmer. – Longam, 2004. – 370 p. 

27. Kharchenko Т. G. L’engagement de l’enseignant français dans la construction de son „soi social” 

/ L. Basco, Т. Kharchenko // Eduquer en Europe à l’heure de la postmodernité. – Lyon : 

Chronique Sociale. Pédagogie – Formation, 2011. – 186 p.  Slattery M. Introduction for Primary 

Teachers / M. Slattery, J. Willis. – Oxford, 2009. – 148p. 

 

ІІІ. Інформаційні ресурси 

Матеріали міністерства освіти і науки України 
1. Іноземні мови. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів: 1-4 

класи (режим доступу: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-

shkola.html) 

2. Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим 

Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти) (режим доступу: 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html) 

3. Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 

2015/2016 навчальному році (режим доступу: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodi

chni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf) 

4. Про переліки навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і 

науки України, для використання у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 

навчальному році (режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47781/) 

 

Загальноєвропейські рекомендації з навчання мов 
1. European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (режим доступу: 

http://www.ecml.at/) 

2. Council of Europe, Education and Languages, Language  Policy  (режим доступу: 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/default_fr.asp 

 

 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/pochatkova-shkola.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0/metodichni-rekomendacziyi-2015-2016.pdf
http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/47781/
http://www.ecml.at/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/
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Корисна інформація 
1. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського // Режим 

доступу:http://www.nbuv.gov.ua/ 

2. Французький культурний центр // http://www.ifu.com.ua/ 

3. Український центр оцінювання якості освіти // http://www.testportal.org.ua/ 

4. Професійний журнал для вчителів «Відкритий урок» // http://osvita.ua/ 

5. Професійний журнал для вчителів «Иностранные языки в школе»  

http://www.flsmozaika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=8 

6. Інтернет-видання для вчителя «Иностранные языки» // http: //iyazyki.ru/redsovet-

kollegiya/ 

 

Безкоштовні Інтернет-ресурси на допомогу майбутньому вчителю/викладачу 

іноземної мови 
1. Онлайн-словник методичних термінів (теорія і практика викладання мов). Автори – 

Е.Г Азімов, А.І.Щукін, 1999 р. (російською мовою) // 

http://www.gramota.ru/slovari/info/az/ 

 

Безкоштовні Інтернет-ресурси на допомогу майбутньому вчителю/викладачу 

французької мови 
 

1. http://institutfrancais-ukraine.com/ 

2. http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger/ressources-pedagogiques 

3. http://www.onyva.es/PORTAILS_PEDAGOGIQUES_RESSOURCES_PEDAGOGIQUES_

VIRTUELLES.html 

4. http://blog.univ-provence.fr/wordpress/guide-fle/category/ressources-pour-enseignants-f-l-e/ 

5. http://www.leplaisirdapprendre.com/ 

6. http://enseigner.tv5monde.com/ 

7. http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/ 

8. http://tenseignes-tu.com/ressources-en-ligne/10-sites-fle-indispensables-au- 

9. http://www.bonjourdefrance.com/ 

10. http://www.francofil.net/fr/fle_fr.html 

11. http://www.lepointdufle.net/ticecreation.htm 

12. http://home.sandiego.edu/~mmagnin/SitesPeda.html 

13. https://www.pinterest.com/parlefr/fle-ressources-pour-les-profs 

14. http://cartables.net/ressources/Francais/FLE 

15. https://leszexpertsfle.com/toutes-les-ressources-fle 

16. http://laprofdefle.blogspot.com/p/materiels-pour-les-cours.html 

17. http://www.netvibes.com/tomlaigle#Musique_Radio_Audio 

18. http://fle.asso.free.fr/liens/ 

19. http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr20.htm 

20. http://www.flevideo.com/ 

21. http://www.fdlm.org/ 

22. http://www.pearltrees.com/lyli.pearls/ressources-enseignant/id13475228#l526 

23. www.editionsdidier.com/collection/saison/ressources/ 

 

Безкоштовні Інтернет-ресурси на допомогу майбутньому вчителю/викладачу 

іспанської мови 
1. http://ave.cervantes.es 

2. http://www.hispanicus.com/drle/portada.htm 

3. http://lomastv.com/land.php 

4. http://www.geocities.com/szamora.geo/index.htm 

5. http://wwwsispain.org 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.ifu.com.ua/
http://www.testportal.org.ua/
http://osvita.ua/
http://www.flsmozaika.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=10&Itemid=8
http://www.gramota.ru/slovari/info/az/
http://institutfrancais-ukraine.com/
http://www.ciep.fr/assistants-francais-a-letranger/ressources-pedagogiques
http://www.onyva.es/PORTAILS_PEDAGOGIQUES_RESSOURCES_PEDAGOGIQUES_VIRTUELLES.html
http://www.onyva.es/PORTAILS_PEDAGOGIQUES_RESSOURCES_PEDAGOGIQUES_VIRTUELLES.html
http://blog.univ-provence.fr/wordpress/guide-fle/category/ressources-pour-enseignants-f-l-e/
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://enseigner.tv5monde.com/
http://lewebpedagogique.com/ressources-fle/
http://tenseignes-tu.com/ressources-en-ligne/10-sites-fle-indispensables-au-
http://www.bonjourdefrance.com/
http://www.francofil.net/fr/fle_fr.html
http://www.lepointdufle.net/ticecreation.htm
http://home.sandiego.edu/~mmagnin/SitesPeda.html
https://www.pinterest.com/parlefr/fle-ressources-pour-les-profs
http://cartables.net/ressources/Francais/FLE
https://leszexpertsfle.com/toutes-les-ressources-fle
http://laprofdefle.blogspot.com/p/materiels-pour-les-cours.html
http://www.netvibes.com/tomlaigle#Musique_Radio_Audio
http://fle.asso.free.fr/liens/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/ressources/recurfr20.htm
http://www.flevideo.com/
http://www.fdlm.org/
http://www.pearltrees.com/lyli.pearls/ressources-enseignant/id13475228#l526
http://www.editionsdidier.com/collection/saison/ressources/
http://ave.cervantes.es/
http://www.hispanicus.com/drle/portada.htm
http://lomastv.com/land.php
http://www.geocities.com/szamora.geo/index.htm
http://wwwsispain.org/
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Формування іспаномовної комунікативної компетентності 
 

1. Bibliografia Española // http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 

2. Biblioteca Nacional de España // http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat 

3. Bibliotecas AECID // http://www.aecid.es/04bibliotecas/catalogos.htm 

4. Bibliotecas Públicas (REBECA) // 

http://www.mcu.es/rebeca/cargarFiltro.do?cache=init&layout=rebeca&language=es 

5. Bibliotecas Universitarias (REBIUN) // http://rebiun.crue.org/cgi-

bin/rebiun/O7217/ID3a4c6936/NTI?ACC=111&:ANG=en 

6. Catálogo colectivo de las bibliotecas del Instituto Cervantes // 

http://absysnet.cervantes.es/abnetopac03/abnetcl.exe/O7055/ID30f95353?ACC=101 

7. Diplomas de español // http://diplomas.cervantes.es/index.jsp 

8. Instituto Servantes // http://www.cervantes.es 

http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://catalogo.bne.es/uhtbin/webcat
http://www.aecid.es/04bibliotecas/catalogos.htm
http://www.mcu.es/rebeca/cargarFiltro.do?cache=init&layout=rebeca&language=es
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7217/ID3a4c6936/NTI?ACC=111&:ANG=en
http://rebiun.crue.org/cgi-bin/rebiun/O7217/ID3a4c6936/NTI?ACC=111&:ANG=en
http://absysnet.cervantes.es/abnetopac03/abnetcl.exe/O7055/ID30f95353?ACC=101
http://diplomas.cervantes.es/index.jsp
http://www.cervantes.es/
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9. Додаткові ресурси 

 

Додаток 1 

 

Програма дистанційного проходження виробничої (педагогічної/безвідривної) 

практики з іноземної мови в умовах пандемії COVID-19 

 

      Дистанційне проходження виробничої (педагогічної/безвідривної) практики 

студентів-практикантів з іноземної мови проходить у три етапи (підготовчий, 

виконавчий і підсумковий). 

 

У процесі проходження виробничої практики на підготовчому етапі студенти 

здійснюють таку діяльність: 

 

1. Беруть участь у дистанційно організованих настановчих зборах за участю 

керівників практики від університету. 

2. Ознайомлюються з правилами та вимогами щодо проходження практики та 

оформлення звітної документації. 

3. Знайомляться з керівником практики від кафедри романської філології та 

порівняльно-типологічного мовознавства на організованій онлайн-зустрічі і 

затверджують графік консультацій із керівником. 

4. Знайомляться з класом під час онлайн-уроків, вивчають навчальний план, журнал, 

розклад уроків та інші документи. 

5. Визначають тематику i форми проведення виховних заходів. 

6. Складають індивідуальний план роботи та подають його на підпис керівникам 

педпрактики. 

7. Відвідують онлайн-уроки вчителів, позакласні заходи, що проводяться вчителями, 

студентами-практикантами, беруть участь в їх аналізі. 

8. Складають тематичний план серії уроків. 

9. Протягом першого тижня студенти складають разом з керівником від бази 

практики і узгоджують з керівником від кафедри загальний розклад :  

 відвідування (очно або онлайн) занять вчителів школи; 

 уроків, що проводитимуться студентами  

 взаємовідвідування студентами уроків колег-практикантів очно або дистанційно з 

використанням цифрових платформ (Zoom, Google Classroom, WebEx…); 

 відвідування позакласних заходів (за наявності). 

 

На виконавчому етапі педагогічної практики студент здійснює таку діяльність:  

 

1. Відвідує онлайн-уроки і бере участь у їх аналізі (не менше 10 уроків), що 

проводять вчителі та студенти-практиканти згідно з розкладом відвідувань та 

взаємовідвідувань. 

2. Планування освітнього процесута проведення пробних уроків іноземною мовою (8 

уроків); 

3. Готуючись до уроків, студент розробляє i виготовляє необхідні для їх проведення 

допоміжні засоби навчання. 

4. Проводить 2 залікових уроки з іноземної мови (очно або дистанційно); 

5. Розробляє і проводить 1 виховний або1 профорієнтаційний захід; 

6. Бере участь у методичних та педагогічних онлайн-семінарах i виступає на них з 

доповідями. 
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На підсумковому етапі педагогічної практики студенти здійснюють таку діяльність: 

‒ оформлення студентом звітної документації з практики; 

‒ отримання письмової характеристики (відгуку) з місця проходження практики, в 

яку вноситься оцінка роботи практиканта; 

‒ участь у звітній онлайн-конференції, на якій студенти звітуються про виконання 

програми практики, а керівники практики від університету та баз практики 

підводять підсумки роботи студентів, оголошують оцінки, а також зауваження та 

побажання. До звітної онлайн-конференції студенти фіналізують портфоліо 

підготовлених документів. 

Усі звітні матеріали студенти завантажують в ЕНК у Word та PDF форматі, а на 

звітну конференцію подають у папці, яка має назву «Звітна документація виробничої 

(педагогічної / безвідривної)  практики». Зразки оформлення звітної документації 

додаються. 
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Додаток 2 
Зразок оформлення титульних сторінок  

 

Зразок оформлення титульної сторінки папки 

 

КИЇВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ 

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства /  

 

 

Виробнича (педагогічна / безвідривна) практика 

Мовна компонента 
 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ  

 

студента ІV курсу групи ____________   

 

спеціальності:             035  Філологія 

освітнього рівня:       першого (бакалаврського) 

освітньої програми:       035.05.01 Мова та література (іспанська) 

    035.05.02 Мова і література (італійська) 

    035.05.01 Мова і література (французька) 

 

________________ 

(ПІБ) 

 

 

Практика проходила у СШ № ________ м. Києва    

 з________ по________           

 

Керівник практики  від кафедри _____________________ (ПІБ ) 

___________________________________________________________________________ 

Зразок оформлення титульної сторінки щоденника 

 

КИЇВСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Інститут філології 

Кафедра романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства 

 

 

ЩОДЕННИК 

виробничої  практики зі спеціалізації  (без відриву від навчання) 

Педагогічна компонента 

 

студента ІV курсу групи ____________ 

 

 

ПІБ _______________________________________________________ 
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Додаток 3 

Зразок оформлення відомостей про ЗНЗ  

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ЗНЗ № _________м. Києва 

Адреса ЗНЗ № ___________________________ 

Телефон __________________________ 

Директор  школи_______________________ 

Заступник директора з навчально-виховної роботи_________________________________ 

Вчитель-методист (керівник від бази практики) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

Розклад дзвінків:  

 

 

 

Додаток 4 

Зразок оформлення індивідуального плану  

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИКАНТА 

1. Вивчити вимоги навчальної  програми до змісту  навчально-виробничої 

педагогічної практики  та скласти  індивідуальний план роботи. 

2. Ознайомитись з правилами внутрішнього розпорядку школи, розкладом 

уроків, режимом дня учнів. 

3. Вивчити питання  організації освітнього процесув школі, основні напрями  її 

роботи і т.д. 

 

 

Додаток 5 

Зразок оформлення сторінки спостереження та аналізу 

                      уроків вчителів (орієнтовно 2 -4 с.)  

 

СХЕМА СПОСТЕРЕЖЕННЯ ТА АНАЛІЗУ ВІДВІДАНОГО УРОКУ 

Загальні відомості про урок 

Дата ______       Предмет ________       Клас __________ 

Учитель _________________________________________ 

Тема уроку ___________________________________ 
Мета уроку: дидактична ________________________ 

                     виховна __________________________ 

                     розвивальна _______________________  

Тип уроку ________________________________ 
 

ХІД ТА ЗМІСТ УРОКУ 

 

1. Початок уроку: своєчасний  початок уроку, наявність організаційного моменту, 

налаштування учнів на роботу, організація уваги і готовності учнів до роботи,  

наявність необхідного  обладнання (крейда, ручки, зошити, підручники, наочні 

посібники та ін.). 

2.Санітарно-гігієнічні умови проведення уроку: дотримання гігієнічних вимог 

(повітряного, теплового, світлового режимів тощо). 
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3.Дотримання загальнопедагогічних вимог щодо уроку: дидактичних, виховних, 

розвивальних, психолого-фізіологічних тощо. 

4.Тип і структура уроку: доцільність обраного типу уроку з погляду вивчення теми,  

відповідність компонентів уроку обраному типу, логічність та послідовність окремих 

етапів уроку, розподіл часу на уроці, психолого-педагогічне забезпечення цілісності та 

завершеності уроку. 

5.Зміст уроку: відповідність теми уроку навчальній програмі; наявність чіткого, логічного 

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

досвідом учнів; доцільний відбір навчального матеріалу; актуалізація опорних знань 

учнів. 

6.Реалізація на уроці основних дидактичних принципів навчання (науковості, 

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

врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів, диференціації, міцності 

засвоєння знань, умінь, навичок, емоційності навчання та ін.). 

7.Раціональність і ефективність використання  різноманітних  методів та прийомів 

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

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

індуктивно-дедуктивні), за рівнем самостійної розумової діяльності (проблемний 

виклад, проблемні ситуації, частково-пошуковий метод, дослідний метод). 

8.Продуктивність та різноманітність видів навчально-пізнавальної діяльності учнів 

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

9.Раціональність та  ефективність  засобів навчання (слово вчителя, підручники, 

навчальні посібники, різні види наочності тощо). 

10. Особливості розумової діяльності учнів на уроці: а) формування уваги:  

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

учнів; навчання школярів методам і прийомам запам'ятання; використання  прийомів 

для активізації різних видів пам'яті (образної, словесно-звукової, емоційної, 

механічної) та видів запам'ятання. 

11. Формування пізнавального інтересу учнів на уроці: створення проблемних 

ситуацій, пізнавальні ігри, використання творів мистецтва і літератури, порівняння і 

аналогії, навчальні дискусії, ефект здивування, емоційність тощо. 

12. Реалізація на уроці основних  складових виховання (розумового, морального, 

фізичного, трудового, естетичного, екологічного, правового). 

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

навичок (усна перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка, практична перевірка 

тощо). 

14. Обґрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності учнів (відповідно 

до критеріїв оцінювання з навчального предмету за 12-бальною системою). 

15. Поведінка вчителя на уроці: вміння  організувати учнів на навчальну діяльність, 

забезпечити трудову дисципліну; уміння розподіляти та концентрувати увагу, діяти в 

публічній ситуації; уміння активного слухання; комунікативні вміння; володіння 

педагогічним тактом; володіння педагогічною технікою; культура педагогічного 

спілкування; толерантність; культура педагогічного мовлення; темп роботи; стиль і 

тон роботи (жвавий, рішучий, повільний, байдужий); спостережливість, 

винахідливість, емоційність. 

16. Завершення уроку: підсумок уроку, мотивоване виставлення оцінок, повідомлення 

домашнього завдання, проведення інструктажу щодо його виконання, запис на дошці 

та учнями у щоденниках. 

17. Результат уроку: досягнення мети; виконання плану уроку; якість знань, умінь і 

навичок учнів; освітнє, виховне, розвивальне  значення уроку. 
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Додаток 6 

Орієнтовний зразок оформлення плану-конспекту уроку (на прикладі 

комбінованого уроку) 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

студента(ки) ІV курсу ____________групи ____________ 

ПІБ _____________________________________________ 

КЛАС: 

ТЕМА УРОКУ: __________________________ 

Мета уроку: дидактична ________________ 

                    виховна ___________________ 

                   розвивальна _______________ 

 

Тип уроку: ____________________ 

Обладнання уроку: __________________ 

 

ХІД УРОКУ 

(із зазначенням усіх структурних компонентів уроку відповідно до типу уроку, детальним 

змістом кожного етапу, орієнтовним розподілом часу). 

 

1. Організаційний момент уроку (коротко зміст етапу, тривалість). 

2. Перевірка домашнього завдання ( детально описати завдання, питання, вправи для 

перевірки, види перевірки (наприклад, усне індивідуальне опитування, усне 

фронтальне опитування, комбінована перевірка, письмова перевірка, тестова перевірка 

тощо; тривалість етапу). 

3. Повідомлення теми, мети уроку, мотивація навчальної діяльності учнів ( зміст етапу, 

прийоми повідомлення, тривалість). 

4. Актуалізація опорних знань учнів (метод актуалізації (наприклад, бесіда), питання, 

завдання для актуалізації опорних знань учнів, тривалість етапу). 

5. Вивчення нового матеріалу (чітко і логічно  визначити план вивчення, детально 

розкрити зміст кожного пункту, методи навчання (бесіда, розповідь, пояснення та ін.), 

види навчально-пізнавальної діяльності учнів, тривалість етапу). 

6. Виконання вправ на формування практичних умінь і навичок (детально зазначити зміст 

вправ, № за підручником, послідовність,  орієнтований термін виконання). 

7. Узагальнення і систематизація знань щодо вивченого матеріалу (детально зазначити 

завдання, питання, вправи для узагальнення та систематизації, тривалість етапу). 

8. Підсумки уроку (короткий висновок, мотивоване виставлення та оголошення оцінок). 

9. Домашнє завдання (зміст домашнього завдання (№ вправи, сторінки тексту та ін.). 

 

Погоджено:          ПІБ вчителя-методиста, дата, підпис 
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Орієнтовний зразок плану-конспекту уроку (на прикладі комбінованого уроку) 

 

Зразок плану-конспекту уроку з іноземної мови (іспанська мова). 
(Бігич О. Б. Навчання іспанської мови школярів у контексті культурологічного підходу 

(тема "Las Navidades") / О. Б. Бігич // Іноземні мови. – 2015. – № 1. – С. 3–10. – Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2015_1_2.) 

 

ТЕМА УРОКУ: EL DÍA DE SVIATÝI MYKOLÁY Y EL DÍA DE LOS REYESMAGOS 
 

Цілі уроку:  

 Практичні: 
‒ формувати мовленнєві компетентності в аудіюванні, читанні, говорінні та письмі, 

‒ удосконалювати мовні (фонетичну, лексичну, граматичну, орфографічну) 

компетентності.  

 Освітні: 
‒ ознайомитися із традицією святкування El Día de Los Reyes Magos в іспаномовних 

країнах,  

‒ набути уявлення про листи волхвам – las cartas а Los Reyes Magos.  

 Розвивальні: 
‒ розвивати логіку мислення,  

‒ розвивати довільну увагу,  

‒ вчитися знаходити спільне й відмінне.  

 Виховні: 
‒ виховувати розуміння, повагу й толерантність до культури іншого народу,  

‒ виховувати вміння вести себе адекватно в типових ситуаціях спілкування.  

 Обладнання уроку:  

‒ ілюстрації волхвів, їхніх подарунків, листів волхвам і Святому Миколаю, 

‒ фонозапис аудіотексту «Los Reyes Magos» з Інтернет-ресурсу освітнього 

призначення з режимом доступу http:// static.donquijote.org/audios/culture/kings.mp3, 

вербальні та змішані опори-сінквейни. 

Схематичний план уроку 
1. Початок уроку – 3 хв. 

2. Аудіювання тексту – 7 хв. 

3. Читання листа – 7 хв. 

4. Граматична п’ятихвилинка – 5 хв. 

5. Діалогічне мовлення (розпитування) – 10 хв. 

6. Монологічне мовлення (опис) – 10 хв. 

7. Кінець уроку – 3 хв. 

ЕТАП 1. Початок уроку 
‒ Привітання 

‒ Перевірка присутніх 

‒ Повідомлення завдань уроку 

Прийом – навчальна розмова в режимі «вчитель – клас». 

Maestro: Сьогодні на уроці ви слухатимете й читатимете текст про одне з 

найцікавіших дитячих свят, навчитесь описувати (усно й письмово) його святкування у 

нашій країні вашим іспаномовним друзям і розпитувати їх про святкування аналогічного 

свята в їхніх країнах. 

Про яке свято мовиться? Послухайте пісню у виконанні дуету Tricolín і Tricolina 

(електронний ресурс з режимом доступу (www.youtube.com/watch?v=ZyqupqikUM) і 

визначте пору року, протягом якої воно святкується. 

 

 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/im_2015_1_2
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ЕТАП 2. Аудіювання тексту «Los Reyes Magos» 

Дотекстовий етап 
Мета 1 – зняття смислових труднощів. 

Прийом – лінгвокраїнознавчий коментар учителя. 

Maestro: Чи знаєте ви зимове свято, на яке слухняні діти отримують подарунки, а 

неслухняні – різочки? 

Так, це свято Святого Миколая – El Día de Sviatýi Mykoláy. На вашу думку, чи є 

аналогічне свято у ваших іспаномовних ровесників? Звичайно, є. Це свято волхвів – El Día 

de los Reyes Magos. 

Мета 2 – вчити учнів прогнозувати основний зміст аудіотексту за заголовком та 

ілюстрацією.  

Maestro: Текст, який ви будете слухати, називається «Los Reyes Magos». Уважно 

розгляньте ілюстрацію до аудіотексту (рис. 1). 

Скільки волхвів прийшли привітати новонародженого Ісуса? – Так, троє. 

А чи знаєте ви їхні імена? – Gaspar, Melchor, Baltasar.  

Наразі їх зображають порізному (рис. 2). 

А ось як їх описують: Мельхіор був літньою людиною із сивою бородою, Каспар – 

безбородим юнаком, Балтазар мав темну пишну бороду. Вважається, що вони уособлюють 

три частини світу: Європу, Америку, Африку чи білу, жовту й чорну раси.  

Волхви подарували маленькому Ісусові три подарунки: золото (el oro), ладан (el 

incienso) і миро (la mirra).  

Мета 3 – вчити учнів прогнозувати основний зміст аудіотексту за першим / 

останнім реченням.  

Maestro: Послухайте перше й останнє речення тексту.  

Протягом яких свят і в який день святкується день волхвів?  

– Los Reyes Magos es la traditiуn mбs querida entre los niсos durante la Navidad 

Espaсola. Los niсos comienzan a jugar, y a esperar a que el prуximo 5 de enero vuelva.  

Мета 4 – вчити учнів прогнозувати основний зміст аудіотексту за ключовими 

словами.  

Maestro: Аудіотекст містить слова, які підкажуть вам його зміст детальніше: regalo, 

travieso, estrella, seguir, carta, recibir, camello, visitar, trozo, dormir, carbon, encontrar, 

comportamiento. 

Розмістіть ці слова у три колонки:  

1) іменники (ключ – regalo, estrella, carta, camello, trozo, carbon, comportamiento),  

2) дієслова (ключ – seguir, recibir, visitar, dormir, encontrar) та  

3) прикметники (ключ – travieso).  

Мета 5 – зняття лексичних труднощів.  

Maestro: Волхвів Los Reyes Magos у тексті ще називають sus Majestades, а немовля 

Ісуса el niño Jesús – el Rey de Reyes та el recién nacido en Belén.  

Також у тексті крім імен волхвів згадуються такі власні назви: Belén, España, 

Latinoamérica.  

Ще одне слово, пов’язане зі святом волхвів – la Cabalgata (парад волхвів). Якщо ви 

надрукуєте це слово в пошуковику, через запропоновані гіперпосилання зможете 

ознайомитися зі святкуванням la Cabalgata в різних містах Іспанії.  

Текстовий етап 
Мета – вчити учнів слухати аудіотекст із повним розумінням його змісту.  

Прийом – активне слухання.  

Maestro: Слухаючи текст, продумайте відповіді на такі запитання:  

1. ¿Quiénes son las estrellas en España?  

2. ¿Qué hacen los niños cuando llega diciembre?  

3. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos?  

4. ¿Qué reciben los niños traviesos?  
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5. ¿Cuándo los niños reciben sus regalos?  

Фонозапис тексту розміщено на Інтернет-ресурсі освітнього призначення з 

режимом доступу (http:// static.donquijote.org/audios/culture/kings.mp3);  

графічний варіант аудіотексту – на Інтернет-ресурсі з режимом доступу 

http://www.donquijote.org/cultura/espana/sociedad/fiestas-y-celebraciones/los-reyes-magos.  

La tradición más querida entre los niños durante las Navidades es Los Reyes Magos. 

Santa Claus es muy conocido por dar regalos, pero las estrellas en España son Los Reyes. Son 

aquellos que siguieron una estrella para conocer al Rey de Reyes (el niño Jesús) y ofrecerle tres 

presentes: oro, incienso, y mirra al recién nacido en Belén.  

Cuando llega diciembre, todos los niños de España y Latinoamérica empiezan a escribir 

sus cartas a los Reyes o a su Rey favorito: Gaspar, Melchor o Baltasar. Les piden las cosas que 

les gustaría recibir la mañana del & de enero (día en que se reparten los regalos) y también 

cuentan su comportamiento durante el año. Si los niños han sido buenos, reciben regalos, pero si 

han sido malos reciben un trozo de carbón.  

Sus Majestades viajan en camellos y debido a esto cuando vienen del este, tardan en 

llegar a España. Una vez: aquí, visitan todas las ciudades y pueblos, y escuchan las peticiones de 

los niños, después de la Cabalgata. En la noche del día 5, los niños ponen sus zapatos en la 

puerta antes de ir a dormir, así los Reyes saben cuantos niños viven allí. También ponen algo 

para que los Reyes coman y beban, así como agua y hierba para los camellos (es verdad, pueden 

pasar un mes o más sin beber agua, pero esa noche tienen mucho que hacer, así que necesitan un 

extra).  

La mañana del 6 de enero los niños encuentran sus regalos dentro y fuera de sus zapatos 

(no es habitual que sus Majestades dejen carbón, porque ningún niño se porta tan mal, y mucha 

gente dice que no es verdad que los niños traviesos reciban sólo carbón. La comida y la bebida 

de los platos ha desaparecido. Los niños comienzan a jugar, y a esperar a que el próximo 5 de 

enero vuelva. 

Післятекстовий етап 
Мета – перевірити детальне розуміння змісту аудіотексту.  

Прийом 1 – відповіді на дотекстові запитання:  

1. ¿Quiénes son las estrellas en España?  

2. ¿Qué hacen los niños cuando llega diciembre?  

3. ¿Cómo se llaman los Reyes Magos?  

4. ¿Qué reciben los niños traviesos?  

5. ¿Cuándo los niños reciben sus regalos?  

Прийом 2 – виконання тесту альтернативного вибору.  

Verdadero – Falso 
1. La tradición más querida entre los niños durante las Navidades es Santa Claus.  

2. Los Reyes son aquellos que siguieron una estrella para conocer al Rey de Reyes y ofrecerle 

tres presentes.  

3. Los niños piden las cosas que les gustaría recibir la mañana del 6 de diciembre.  

4. Sus Majestades viajan en renos y debido a esto cuando vienen del este, tardan en llegar a 

España.  

5. Los niños también ponen algo para que los Reyes coman y beban, así como agua y hierba para 

los camellos. 

Прийом 3 – виконання тесту перехресного вибору. 

1. Santa Claus es muy conocido por dar regalos 

2. Cuando llega diciembre, todos los niños de 

España y Latinoamérica empiezan a escribir.  

3. Si los niños han sido buenos reciben regalos 

4. En la noche del dia 5, los niños ponen sus 

zapatos en la puerta antes de ir a dormir. 

5. No es habitual que sus Majestades dejen 

a. porque ningún niño se porta tan mal.  

b. sus cartas a los Reyes o a su Rey favorito: 

Gaspar, Melchor o Baltasar.  

c. pero las estrellas en España son los reyes.  

d. pero si han sido malos reciben un trozo de 

carbón.  

e. así los Reyes saben cuantos niños viven 
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carbón. 

 

ЕТАП 3. Читання листа 
Прийом 1 – лінгвосоціокультурний коментар учителя.  

Maestro: У тексті, який ви щойно слухали, мовиться про листи – las cartas, які пишуть 

діти a los Reyes magos o a su Rey favorito: Gaspar, Melchor o Baltasar. Ось як виглядають ці 

листи: Рис. 3. Листи волхвам. 

Зверніть увагу, що попри різні формати листів на кожному з них є зображення los 

Reyes magos.  

Deberes de casa: 
А це лист a los Reyes Magos хлопчика, який поки що погано говорить і пише 

іспанською мовою. Es que hace unos años él vino con sus padres a España de Francia. 

Допоможіть йому дописати листа (рис. 4-5). 

Рис. 4. Інструкція до вправи. 

Рис. 5. Власне вправа. 

Прийом 2 – Читання листа і пошук конкретної інформації.  

Maestro: Прочитайте лист Isabel, в якому вона описує своїй українській подрузі 

Тетяні святкування El Día de Los Reyes Magos в Іспанії. Що хоче отримати Isabel у 

подарунок від los Reyes Magos?  

Alicante, 2 de enero, 2014.  

Querida Tetiana!  

Te escribo sobre unà tradición de España, la fiesta de los Reyes Magos.  

En las escuelas, las vacaciones de invierno empiezan el 24 de diciembre y duran dos 

semanas. Los niños esperan la noche del 5 al 6 de enero. Esta noche los Reyes Magos traen los 

regalos.  

Unos días antes, los niños escriben cartas a los Reyes Magos y les piden regalos. Si el 

niño es muy pequeño, sus padres escriben la carta. La noche del 5 de enero, los niños limpian 

muy bien sus zapatos y los ponen junto a la puerta. Por la mañana, encuentran los regalos. Los 

niños que estudian mal, se portan mal y los que no limpian sus zapatos no reciben regalos. Los 

Reyes Magos les ponen el carbón en sus zapatos.  

Yo espero muchos regalos, porque estudio bien, me porto bien y siempre limpio mis 

zapatos. Este año yo pido un libro electrónico y un juguete de peluche, el caracol.  

Te abrazo.           Isabel. 

 

Ось так виглядають los regalos de los Reyes Magos та el carbуn de los Reyes Magos, про які 

мовиться у листі Isabel: 

los regalos de los Reyes Magos;    el carbón de los Reyes Magos 

 

Прийом 2 – повторне читання листа і виконання клоуз-тесту. 

Maestro: Вдруге прочитайте листа Isabel. Completad las frases según el texto de la 

carta.  

El 24 de diciembre, en España empiezan ____________ .  

Los niños esperan la noche _______________________ .  

El 5 de enero, los Reyes Magos ___________________.  

Unos días antes, los niños escriben _________________ .  

La noche del 5 de enero, los niños _________________.  

Los niños que estudian mal _______________________ .  

Isabel pide a los Reyes Magos _____________________ .  

А чи пишете ви листи Святому Миколаю? Який подарунок ви просите у нього? 
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Додаток 7 

ПЛАН-КОНСПЕКТ ВИХОВНОГО ЗАХОДУ 

Тема: «День Колумба» 

Клас 8 

Тип уроку: урок-бесіда 

Цілі: 

1. Ознайомитись з біографією Христофора Колумба. 

2. Дізнатися більше про відкриття Америки. 

3. Дізнатися більше про культуру інших країн. 

План проведення заходу: 

1. Вступне слово (5 хв.) 

2. Проведення заходу (30 хв.) 

3. Підведення підсумків, завершальне слово. (5 хв.) 

Сценарій заходу: 

1. Організація класу 

2. Вступ: 

Для подорожі до Індії я не використав розвідку, математику або карти. 

Christopher Columbus 

 

Учитель: Сьогодні ми поговоримо з вами про такий день, як День Колумба. 

 

День Колумба — традиційне свято в США. Він проводиться на честь Христофора 

Колумба, що відкрив 12 жовтня 1492 року Новий Світ.  

Саме 12 жовтня 1492 року експедиція Христофора Колумба досягла острова Сан-

Сальвадор у Багамському архіпелазі, що згодом було прийняте за офіційну дату відкриття 

Америки. 

У 1937 році президент Рузвельт оголосив 12 жовтня Днем Колумба, а пізніше, з 1971 

року він відзначається кожен другий понеділок жовтня.  

У Іспанії 12 жовтня являється святковим днем і називається «День Іспанідад». Хоча у 

більшості інших американських країн День Колумба відзначається 12 жовтня, в 

Сполучених Штатах він відзначається, як говорилося раніше, в другий понеділок жовтня. 

Але суперечка про того, ким був за походженням Христофор Колумб і чи дійсно він, а 

не вікінги відкрив Америку, напевно, триватиме нескінченно. 

Хто ж такий Колумб? 

Христофор Колумб, всесвітньо відомий своїм відкриттям Америки, народився 9 жовтня 

1451 року на острові Корсіка (за однією з версій). Особа і доля Колумба туманні, 

неоднозначні і схожі на роман. Про його походження і місце його народження йшли довгі, 

пристрасні вчені спори. Досі шість міст Італії і Іспанії сперечаються за право бути його 

батьківщиною. Навколо багатьох подій його життя виросли легенди, розвінчати які і до 

цих пір не цілком удалося. 

3. Робота з класом 

Обговорюється підготовлена заздалегідь учнями інформація: 

Більше про самого Христофора Колумба нам розкажуть……… 

1. Про дитинство великого мореплавця практично нічого не відомо. Немає єдиної 

думки і відносно утворення Колумба. Відомо лише, що досить рано Колумб почав 

ходити на торгових судах по Середземному морю. У 1470-х роках Колумб 

поселяється в Португалії, в Лісабоні. Тепер він ходить на португальських судах, 

запливаючи далеко на північ. Відомо, що саме тоді йому вдалося побувати на 

Британських островах, а можливо, і в Ісландії. Каравели під португальським 

прапором ходили і на Канарські острови, а також уздовж західного узбережжя 

Африки. "Нинья", "Пінта", "Санта-Марія" - імена легендарних кораблів першої 
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експедиції Христофора Колумба до берегів Нового Світу міцно увійшли до історії, 

потрапили в усі енциклопедії і шкільні підручники географії. 

2. Він першим офіційно перетнув Атлантичний океан в тропічній і субтропічній смузі 

північної півкулі, першим серед європейців ходив в Карибському морі. Він проклав 

початок відкриттю Південної Америки і перешийків Центральної Америки. Він 

відкрив центральну частину Багамського архіпелагу, Великі і Малі Антільські 

острови, ряд дрібних островів в Карибському морі і острів Тринідад біля берегів 

Південної Америки. Але першовідкривачем Америки Колумба можна назвати 

лише з обмовками - на території Північної Америки європейці в особі ісландських 

вікінгів бували ще в 11 столітті.  

Він помер 20 травня 1506 року в повній упевненості, що відкрив тільки новий 

шлях в давно відому Індію, і в повному невіданні того, що зробив насправді. 

Про саме ж свято, прошу _______________________ 

3. Довгий час День Колумба не був офіційним святом; з часом він ставав таким 

спочатку в одному штаті країни, потім в іншому, поки в 1937 році не був 

оголошений офіційним державним святом по всій країні. Довгі роки свято 

відзначалося 12 жовтня, але в 1971 році американським Конгресом було вирішено 

про святкування його в другий понеділок жовтня. 

На відміну від, наприклад, Різдво, багато хто працює в день Колумба, зате ті, у 

кого вихідний, сповна можуть насолодитися святковими заходами. Однією з 

найважливіших складових святкування Дня Колумба в США є паради - починаючи 

від невеликих парадів в маленьких містечках до глядачів барвистих представлень, 

що збирають тисячі, у великих містах на зразок Нью-Йорка і Сан-Франциско. 

Варто відмітити, що не усі американці відмічають це свято; так, в Південній 

Дакоте замість Дня Колумба відмічають День корінних американців (Native 

American's Day), а на Гаваях - День першовідкривача (Discoverer's Day). 

 

4. Відео матеріал. Про відкриття Америки 

5. Робота з класом  

- маленький тест на уважність 

1. У якому році Колумб відкрив Новий світ? 

2. Коли День Колумба став офіційним святом? 

3. Чи усі американці відмічають це свято? 

4. Як називався корабель Христофора Колумба (хоч 1 з трьох)? 

- плакат  

Учитель:Які плюси або мінуси ви бачите у відкритті Америки? Зараз я роздам 

вам маленькі сліди (як слід людини на Новій Землі), в яких ви можете написати 

свою думку, і ми всі разом приклеїмо їх на наш плакат. 

6. Підведення підсумків (бесіда) 

1. Чи дізналися ви для себе щось нове сьогодні? 

2. Що з розказаного вам показалося найцікавіше? 

7. Висновки 
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Додаток 8 

Зразок оформлення діагностичної карти самоаналізу уроку 

 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА САМОАНАЛІЗУ ЗАЛІКОВОГО УРОКУ 

Дата -------------   Предмет --------------------------   Клас---------------- 

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

Тема уроку____________________________________ 

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

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

 

Показники Бали (0,1,2,3) 

1. Своєчасний початок  уроку, наявність організаційного моменту  

2. Дотримання загальнопедагогічних вимог щодо уроку (гігієнічних, 

дидактичних, виховних, психолого-фізіологічних) 

 

3. Відповідність типу і структури  уроку  темі та меті   

4. Послідовність та логічність  етапів уроку  

5. Раціональний  розподіл часу на уроці   

6. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності та завершеності 

уроку 

 

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

життям і досвідом учнів  

 

8.Доцільний відбір навчального матеріалу  

9. Реалізація на уроці основних дидактичних принципів  

10.  Раціональне та ефективне використання методів, прийомів, 

засобів навчання 

 

11.  Продуктивність  та різноманітність видів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроці 

 

12. Формування пізнавального інтересу учнів на уроці  

13. Реалізація на уроці основних  складових виховання  

14. Реалізація на уроці різних видів запам’ятовування  

15. Врахування вікових особливостей учнів  

16. Раціональне  та ефективне застосування  методів і прийомів 

контролю знань, умінь, навичок учнів 

 

17. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці  

18. Обгрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності  

учнів на уроці 

 

19.  Уміння  організувати учнів на навчальну діяльність, забезпечити 

трудову дисципліну 

 

20. Культура мовлення (розвиток літературного монологічного й 

діалогічного, усного та писемного мовлення) 

 

21. Культура педагогічного спілкування (дотримання норм 

педагогічного такту та  етики, толерантність) 

 

22. Уміння розподіляти та концентрувати увагу,  діяти в публічній 

ситуації. 

 

23. Реалізація мети та плану уроку  

Загальна кількість балів  

Самооцінка за проведення уроку (за десятибальною шкалою)  



 

31 

 

Додаток 9 

Зразок оформлення діагностичної карти експертної оцінки залікового уроку 

ДІАГНОСТИЧНА КАРТА ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ ЗАЛІКОВОГО УРОКУ 

студента(ки)(ПІБ)____________________________________________________________ 

Дата ____________Предмет ________________________Клас_____________ 

Експерт(ПІБ)_______________Посада_______________Підпис _____________ 

Тема уроку ---------------------------------------------------------------------- 

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

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

повній мірі. 

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

2. Дотримання загальнопедагогічних вимог щодо уроку (гігієнічних, 

дидактичних, виховних, психолого-фізіологічних) 

 

3. Відповідність типу і структури  уроку  темі та меті   

4. Послідовність та логічність  етапів уроку  

5. Раціональний  розподіл часу на уроці   

6. Психолого-педагогічне забезпечення цілісності та завершеності уроку  

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

досвідом учнів  

 

8. Доцільний відбір навчального матеріалу  

9. Реалізація на уроці основних дидактичних принципів  

10.  Раціональне та ефективне використання методів, прийомів, засобів 

навчання 

 

11.  Продуктивність  та різноманітність видів навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроці 

 

12. Формування пізнавального інтересу учнів на уроці  

13. Реалізація на уроці основних  складових виховання  

14. Реалізація на уроці різних видів запам’ятовування  

15. Врахування вікових особливостей учнів  

16. Раціональне  та ефективне застосування  методів і прийомів 

контролю знань, умінь, навичок учнів 

 

17. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці  

18. Обгрунтоване та мотивоване оцінювання навчальної діяльності  

учнів на уроці 

 

19.  Уміння  організувати учнів на навчальну діяльність, забезпечити 

трудову дисципліну 

 

20. Культура мовлення (розвиток літературного монологічного й 

діалогічного, усного та писемного мовлення) 

 

21. Культура педагогічного спілкування (дотримання норм 

педагогічного такту та  етики, толерантність) 

 

22. Уміння розподіляти та концентрувати увагу,  діяти в публічній 

ситуації. 

 

23. Реалізація мети та плану уроку  

Загальна кількість балів  

Оцінка за проведений уроку (за десятибальною шкалою)  



 

32 

 

Додаток 10 

ЗВІТ-САМОАНАЛІЗ  ПРО ПРОХОДЖЕННЯ  

ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  
(ПІБ студента-практиканта) 

_______________курс________________________група 
 

1. За період виробничої педагогічної практики мною  виконані такі завдання 

індивідуального плану роботи: 

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

завдання індивідуального плану роботи: 

3.  Під час виробничої педагогічної практики мною реалізовані такі види 

професійної педагогічної діяльності:  

4. Найбільше сприяв формуванню моєї готовності до майбутньої професійної 

діяльності такий практичний  досвід: 

5. Виробнича  педагогічна практика продемонструвала недостатню 

сформованість у мене таких професійних умінь: 

6. Виробнича  педагогічна практика найбільше сприяла формуванню у мене 

таких професійних умінь: 

7. Я оцінюю свою діяльність під час практики як: 

8. Найбільше під час практики мені сподобалося: 

9. Найбільше під час практики мені не сподобалося: 

10. Мої пропозиції щодо вдосконалення виробничої педагогічної практики: 

 

 

Дата                                                                 Підпис студента 
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Додаток 11 

Зразок оформлення відгуку керівника від бази практики 

 

ВІДГУК 
 

з_________________________________________________________практики 

студента(ки)_______________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оцінка___________________________________________ 

 

Керівник практики  

від бази практики        ________________/______________________________/ 

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

 

Місце печатки установи 

 

 


