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ЧАСТИНА ПЕРША 
Педагогічна практика на IV курсі 

 
 
 

І. Мета, зміст і завдання педагогічної  
практики на IV курсі 

 
 
Мета педагогічної практики 
Педагогічна практика у бакалавраті спрямована на те, щоб забезпечити 

Вас комплексом навичок та вмінь, необхідних для здійснення всіх 
видів навчально-виховної роботи у школі. 

Метою педагогічної практики є: 
– оволодіння майбутніми педагогами-вихователями формами, 

засобами, технологіями навчально-виховної роботи в різних типах 
загальноосвітніх навчальних закладів; 

– розвиток умінь застосовувати у практичній діяльності знання з 
основ теорії педагогіки, психології та методики навчання іноземної 
мови; усвідомлення Вами професійної значущості цих знань, виховання 
потреби постійного удосконалення професійних знань, навичок, умінь 
та педагогічної майстерності; 

– розвиток творчої ініціативи, реалізація особистісного творчого 
потенціалу кожного з Вас; 

– подальший розвиток дослідницьких умінь у конкретній 
професійній діяльності [8, с. 215–216]. 

Завдання педагогічної практики 
Завдання педагогічної практики зумовлені особливостями професійної 

підготовки майбутніх учителів-вихователів. Провідними є: 
– виховання у Вас любові до професії вчителя, прагнення до 

постійного професійного розвитку; 
– забезпечення умов для Вашої професійної адаптації, залучення 

Вас до активної діяльності в учнівських колективах; 
– закріплення і поглиблення знань з психолого-педагогічних і 

фахових дисциплін, оволодіння засобами та методами застосування 
цих знань для розв’язання педагогічних завдань; 

– ознайомлення із специфікою діяльності сучасних загальноосвітніх 
навчальних закладів (середня загальноосвітня школа, спеціалізована 
школа, гімназія, ліцей, колегіум); 
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– формування вміння проводити уроки з використанням сучасних 
технологій навчання; 

– розвиток уміння здійснювати виховну роботу, в тому числі на 
базі іноземної мови, що вивчається; 

– формування творчого, дослідницького підходу до організації 
педагогічної діяльності, набуття вмінь проводити наукові дослідження 
з використанням ефективних методів і методик педагогічних досліджень, 
а також умінь здійснювати самоконтроль, самоаналіз та об’єктивну 
самооцінку власної педагогічної діяльності та діяльності вчителів і 
колег-практикантів; 

– оволодіння вміннями спілкування з вихованцями, їхніми 
батьками та педагогами; 

– вироблення у Вас – як майбутніх педагогів – навичок самостійності 
у підготовці та проведенні різних форм і видів навчально-виховної 
роботи з вихованцями та особистої відповідальності за їх якість та 
ефективність; 

– сприяння розвитку і закріпленню особистісних властивостей, 
які є передумовою формування Вашої педагогічної майстерності, 
індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх фахівців. 

Зміст педагогічної практики 
Педагогічна практика органічно поєднується з вивченням 

педагогічних, психологічних та спеціальних дисциплін [7]. Тривалість 
практики – 4 тижні. 

Практика проходить у початковій (1-4 класи) та основній школах 
(5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів (школи, гімназії, 
ліцеї). Для проведення навчальної роботи ви направляєтесь у мовні 
групи тих класів, що входять до навантаження вчителя, за яким Вас 
закріпить керівник Вашої практики від школи. Для проведення 
виховної роботи з учнями за кожним класом закріплюється один або 
два студенти. Керівництво практикою з навчальної, виховної та 
науково-дослідної роботи здійснює викладач кафедри романо-
германської філології ЧДУ ім. Петра Могили (груповий методист). 

Педагогічна практика на IV курсі передбачає: 
– ознайомлення з напрямами, формами, методами навчально-

виховної роботи загальноосвітніх закладів (бесіди з адміністрацією 
школи, вчителями, класними керівниками; знайомство з організацією 
та змістом роботи методичного об’єднання вчителів іноземної мови; 
вивчення шкільної документації: планів роботи навчального закладу, 
планів виховної роботи класних керівників, вимог до ведення класного 
журналу, ознайомлення з тематичними та поурочними планами вчителів 
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іноземної мови, планами роботи гуртків, з обладнанням навчальних 
кабінетів); 

– планування Вами навчально-виховної роботи на весь період 
педагогічної практики; 

– роботу на посаді вчителя іноземної мови початкової або 
основної школи;  виконання обов’язків помічника класного керівника;  

– проведення науково-дослідної роботи; 
– підготовку звітної документації та участь у робочих нарадах, 

інших підсумкових заходах з педпрактики в загальноосвітніх закладах 
та університеті (Інституті). 

До змісту практичної діяльності студента-практиканта IV курсу як 
учителя іноземної мови входить: 

а) Навчальна робота: 
– планування окремих уроків та серій уроків спільно з методистом 

(учителем) або спираючись на їх консультації; 
– проведення уроків; 
– відвідування уроків учителів та студентів-практикантів; 
– проведення аналізу відвіданих уроків за схемою;  
– виготовлення наочних посібників, роздавального дидактичного 

матеріалу;  
– дотримання психолого-педагогічних та гігієнічних вимог до 

уроку;  
– перевірка учнівських зошитів; 
– проведення додаткових занять із невстигаючими учнями. 
б) Позакласна робота з іноземної мови: 
– спостереження та аналіз окремих видів позакласної роботи, що 

проводять учителі школи; 
– планування окремих видів групових та масових форм роботи, 

які відповідають особливостям навчання у початковій та основній 
школі, спільно з учителем або з опорою на готові зразки;  

– підготовка та проведення запланованої позакласної роботи;  
– відвідування позакласних заходів, які проводять студенти, та 

їх аналіз. 
в) Дослідна робота: 
– проведення тестування учнів з метою виявлення рівня володіння 

іноземною мовою:  
– проведення методичного аналізу навчального матеріалу з 

метою прогнозування можливих труднощів його засвоєння учнями;  
– вивчення наукової методичної літератури з метою удосконалення 

своєї роботи, теоретичного осмислення реального навчального процесу;  
– виступи на методичних семінарах; 
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– проведення спостережень з метою вивчення та узагальнення 
досвіду вчителів у викладанні іноземної мови;  

– проведення досліджень, необхідних для написання бакалаврської 
роботи з методики навчання іноземних мов. 

Діяльність студента-практиканта  
Навчально-виховна робота студентів-практикантів проходить у три 

етапи.  
На початковому етапі педагогічної практики Вами здійснюється 

така діяльність: 
1. Берете участь у настановчих зборах і в організаційних заняттях в 

університеті та у школі. 
2. Знайомитесь із класом, вивчаєте навчальний план, журнал, 

розклад уроків та інші документи. 
3. Визначаєте тематику і форми проведення виховних заходів 

рідною та/або іноземною мовами. Увага! Вже на цьому етапі слід 
обговорити з вчителем німецької мови/класним керівником, який 
позакласний захід Ви будете проводити: виховний чи позакласний 
захід з іноземної мови. Це пов’язано з тим, що вказано в планах 
виховної роботи вчителя на той період, коли відбуватиметься Ваша 
педагогічна практика.  

4. Визначаєтесь із науково-дослідною роботою. 
5. Складаєте індивідуальний план роботи, подаєте його на підпис 

керівникам педпрактики. 
6. Відвідуєте уроки вчителів, позакласні заходи, що проводяться 

вчителями іноземної мови, класними керівниками, студентами-
практикантами, берете участь у їх аналізі. 

Протягом перших п’яти днів педпрактики керівник від кафедри 
разом із старостами групи з педпрактики складають загальний розклад: 

– уроків, що проводитимуться студентами; 
– взаємовідвідувань студентами уроків колег-практикантів, де 

вказуються студенти –  основні рецензенти уроків; 
– методико-педагогічних семінарів із зазначенням їх тематики; 
– позакласних заходів, що проводяться іноземною мовою, із 

зазначенням студентів, які готують захід; позакласних заходів, що 
проводяться рідною мовою, із зазначенням студентів, які готують 
захід. 

На основному етапі педагогічної практики Ви здійснюєте таку 
діяльність: 

1. Проводите не менше п’яти уроків на тиждень. Вас допускають до 
проведення уроків тільки за наявності повного конспекту уроку (5 х 4 = 
20). 
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2. Готуючись до уроків, розробляєте і виготовляєте необхідні для їх 
проведення допоміжні засоби навчання. 

3. Відвідуєте уроки і берете участь у їх аналізі: не менше 8 уроків 
на тиждень, що проводять учителі іноземної мови та студенти-
практиканти (8 на тиждень взагалі, 8 х 4 = 32, з них 16 – у вчителів, 16 – в 
інших студентів). 

4. За час педпрактики готуєте і проводите не менш ніж один 
позакласний захід рідною або іноземною мовою, маєте конспект його 
проведення. 

5. Відвідуєте позакласні заходи, здійснювані рідною та іноземною 
мовами, які проводять учителі, класні керівники та практиканти, і 
берете участь у їх аналізі (не менше трьох заходів). 

6. Берете участь у методичних семінарах кафедри романо-германської 
філології і виступаєте на них з доповідями. 

7. Проводите дослідну роботу за темою бакалаврської роботи, якщо 
це робота у галузі методики або педагогіки. 

На заключному етапі педагогічної практики Ви виконуєте таку 
роботу: 

1. Готуєте звітні матеріали з педагогічної практики:  
– індивідуальний план роботи з відмітками про виконання; 
– звіт про роботу; 
– повні конспекти трьох уроків, проведених Вами, з ескізами 

допоміжних засобів навчання; 
– повні конспекти трьох уроків, проведених учителем, з ескізами 

допоміжних засобів навчання; 
– два аналіза уроків інших практикантів; 
– методичну розробку одного виховного заходу, проведеного 

рідною або іноземною мовами; 
– характеристику із школи з оцінкою вчителя за педагогічну 

практику (за дванадцятитибальною шкалою) та печаткою школи. 
2. Здаєте звітну документацію керівнику педагогічної практики для 

перевірки та оцінювання. 
3. Берете участь у підсумкових заходах з педагогічної практики: 

засіданнях «круглого столу», науково-практичній конференції тощо. 



 

10 
 

ІІ. Права та обов’язки студента-практиканта 
 

Студент-практикант має право: 
1. Вносити пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного 

процесу, організації педагогічної практики. 
2. Одержувати консультації учителя та керівників практики з усіх 

питань проведення педагогічної практики. 
3. Користуватися бібліотекою школи, навчальними кабінетами, 

навчальними посібниками. 
4. Мати один день на тиждень для самостійної роботи (суботу). 
Студент-практикант зобов’язаний: 
1. Брати участь у настановчій та підсумковій конференціях, а 

також нарадах з питань педагогічної практики. 
2. Працювати у школі не менше п’яти днів на тиждень. 
3. Сумлінно виконувати завдання педагогічної практики, передбачені 

програмою. Виявляти високу відповідальність, старанність, творчу 
ініціативу, наполегливість, організованість, дисциплінованість, 
педагогічний такт і гуманність. 

4. Допомагати класному керівникові у проведенні виховної 
роботи серед учнів, організації їх суспільно-корисної праці та чергування 
по школі, проведенні роботи з батьками, перевірці щоденників тощо. 

5. Виконувати правила внутрішнього розпорядку загально-
освітнього навчального закладу, в якому проходить практику, 
розпорядження адміністрації школи, вчителів та керівників педагогічної 
практики, а також старости групи. 

6. Вживати необхідних заходів щодо дотриманням вимог 
шкільної гігієни в повсякденній роботі з учнями. 

7. Звітувати про виконання програми педагогічної практики, 
подавши керівникові від кафедри романо-германської філології необхідну 
документацію. 

8. Староста групи з педпрактики веде облік відвідування 
студентами школи, несе відповідальність за дотримання ними 
дисципліни, вчасно інформує керівника педагогічної практики про 
зміни у розкладі уроків, у графіку проведення виховних заходів, про 
відсутність студентів у школі (з поважних чи неповажних причин), про 
стан взаємовідвідування практикантами уроків, позакласних заходів та 
ін. [8, с. 219]. 
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ІІІ. Навчально-виховна робота 
 

Одним із завдань педагогічної практики є навчитися застосовувати 
знання з педагогіки, психології та методики навчання іноземної мови у 
навчально-виховному процесі. Добираючи зміст, форми, методи 
навчання, Ви повинні врахувати, якою мірою вони будуть сприяти 
більш ефективному сприйманню, глибині розуміння і засвоєнню знань 
учнями. 

Загальні психолого-педагогічні вимоги до уроку 
1. Організаційні: 

– наявність продуманого плану уроку; 
– організованість учнів; 
– вчасна підготовка навчально-матеріального забезпечення уроку 

(ТЗН, наочність, дошка тощо). 
2. Дидактичні: 
– організаційна чіткість проведення уроку, правильна постановка 

теми, зрозумілої і досяжної мети і конкретних завдань, раціональне 
використання часу;  

– уміле володіння методикою навчання і виховання – досконала 
організація навчальної праці учнів на уроці, продумана і майстерно 
реалізована, гнучка й різноманітна, динамічна й емоційна тактика 
управління навчально-виховним процесом, форми та прийоми якої різні; 

– раціональне управління пізнавальною і практичною діяльністю 
учнів, їх вихованням та інтелектуальним розвитком; 

– комплексна реалізація на уроці загальноприйнятих, а також 
специфічних дидактичних принципів навчання. 

3. Виховні: 
– постановка виховної мети уроку і відповідних завдань щодо 

розумового виховання учнів, виховання в них високих моральних 
якостей – національної самосвідомості, формування естетичних смаків, 
культури поведінки і праці тощо; 

– відповідність мети, змісту, методів і засобів уроку загально-
людським цінностям, ідеям педагогіки співробітництва;  

– забезпечення тісного зв’язку змісту уроку з життям, його 
потребами і вимогами, формування в учнів прагнення до активної 
діяльності;  

– врахування індивідуальних особливостей учнів з метою 
забезпечення різнобічного розвитку на основі їхніх нахилів, інтересів 
та обдарування. 
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4. Психологічні: 
– вивчення і врахування на уроці вікових та психологічних 

особливостей кожного учня ; 
– реалізація особистісно-гуманного підходу до дитини, що є 

основою педагогіки співробітництва; 
– дотримання педагогічного такту; 
– уміння володіти собою, здатність за допомогою вербальної 

комунікації здійснювати інтелектуальний, емоційно-вольовий та 
моральний вплив на учнів;  

– уміння збуджувати і підтримувати увагу та інтерес дітей до 
навчання. 

5. Гігієнічні: 
– дотримання температурного режиму, норм освітлення, чистоти 

приміщення тощо;  
– уникнення одноманітності у навчальній роботі з метою 

запобігання перевтоми школярів. 
 
Умови забезпечення ефективності уроку 
1. Комплексне вирішення завдань навчання, виховання і розвитку 

школярів з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів 
класу. 

2. Високе наукове обґрунтування стратегії і тактики управління 
пізнавальною діяльністю учнів на основі закономірностей і принципів 
навчання. 

3. Напружена, посильна, досконало організована й результативна 
пізнавальна праця усіх учнів. 

4. Озброєння учнів глибокими й міцними знаннями, загально-
навчальними, спеціальними і трудовими навичками та вміннями, 
формування способів діяльності (осмислене сприймання, застосування 
знань за зразком, творче застосування знань у нових ситуаціях). 

5. Діагностика факторів, що впливають на якість уроку, 
прогнозування ходу й наслідків навчально-виховного процесу, вибір на 
цій основі досконалої технології досягнення запроектованих результатів, 
оптимальний вибір і поєднання організаційних форм, методів і засобів 
навчання. 

6. Творчий, нестандартний підхід до вирішення конкретних 
завдань відповідно до наявних умов і можливостей. 

7. Здійснення міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків. 
8. Повторення і закріплення знань. 
9. Систематичний контроль за якістю знань, навичок та вмінь учнів. 
10. Диференціація та індивідуалізація навчання. 
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11. Організація самостійної навчальної діяльності учнів. 
12. Наявність свідомої робочої дисципліни школярів. 
13. Раціональне використання кожної робочої хвилини уроку. 
14. Атмосфера демократизму, змагання, діловитості, стимулювання 

дружнього спілкування, висока відповідальність усіх учасників 
навчально-виховного процесу за результати спільної праці. 

Підготовка і проведення ефективного уроку вимагає високих 
професійно-педагогічних знань, навичок та вмінь, бажання працювати 
з учнями, відповідального ставлення до своїх учительських обов’язків, 
нового рівня педагогічного мислення. 

 
Планування уроків іноземної мови 
Успішність планування уроків зумовлена такими факторами: 
– знанням цілей навчання та програмних вимог до мовленнєвих 

навичок і вмінь учнів у кожному класі;  
– знанням змісту навчально-методичного комплексу; 
– знанням умов навчання: вікових особливостей учнів, специфіки 

конкретного класу; 
– знанням основних методичних вимог до сучасного уроку 

іноземної мови; 
– урахуванням дидактичних і методичних принципів навчання.  
Відповідно до програми [2], навчання іноземної мови передбачає 

комплексне досягнення практичної, виховної, освітньої та розвиваючої 
цілей. 

Практична мета передбачає навчання учнів говоріння, аудіювання 
(усне мовлення), письма, читання (писемне мовлення) іноземною 
мовою в межах тематики і мовного матеріалу, визначених програмою. 

Освітня мета сприяє розширенню загального та філологічного 
кругозору учнів. 

Розвиваюча мета спрямована на розвиток інтелектуальної, 
пізнавальної діяльності учнів, їх мовних здібностей. 

Виховна мета забезпечує моральне, естетичне, екологічне, трудове 
та інші напрями виховання учнів засобами іноземної мови. 

Виходячи із загальних кінцевих цілей навчання, вчитель визначає 
конкретні цілі уроку: практичну, освітню, розвиваючу, виховну. 

Формулюючи практичну мету, вчитель визначає, чого конкретно 
він буде навчати учнів на цьому уроці. Доцільно починати формулювання 
практичної мети словами «вчити...» або «навчити...» [5, с. 235]. 

Наприклад: 
– навчити учнів вживати ГС ... на рівні однієї фрази;  
– навчити учнів вживати нові ЛО ... на рівні понадфразової єдності;  
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– вчити учнів розуміти незнайомі слова на основі контексту; 
– вчити учнів розповідати про ... в обсязі 7-8 фраз на основі 

мовленнєвої ситуації з опорою на логіко-синтаксичну схему;  
– вчити учнів обмінюватися репліками на рівні діалогічної 

єдності «твердження-твердження» на основі мовленнєвої ситуації; 
– вчити учнів одержувати основну інформацію з прочитаного 

(прослуханого) тексту. 
Якщо подається новий мовний матеріал, то формулювання практичної 

мети може бути таким: 
– ознайомити учнів із функцією, формою, особливостями 

вживання ГС ... та вчити правильно її використовувати на рівні фрази;  
– ознайомити із значенням, формою, особливостями вживання 

ЛО ... та вчити їх правильно використовувати у знайомих ГС на рівні 
фрази; 

– ознайомити з правилом читання літери ... і вчити правильно 
читати слова згідно з правилом. 

Плануючи досягнення розвиваючої, виховної, освітньої цілей, 
учитель повинен чітко визначити відповідний потенціал навчального 
матеріалу уроку і своїх дій на ньому. 

Наприклад: 
– розвивати кмітливість учнів (учитель на уроці використовує 

безперекладні способи семантизації або ребуси, кросворди тощо);  
– розвивати інтелектуальну гнучкість учнів (учитель пропонує 

вправу на трансформацію діалогу-зразка на основі змінних ситуацій); 
– виховувати гарний смак (навчаючи учнів правильно вживати 

прикметники, вчитель планує використання ситуації вибору одягу, 
який створює гармонійні за кольором ансамблі тощо). 

Формулювання освітньої мети можна починати словами: 
«розширити уявлення» або «формувати уявленню...».  

Наприклад: 
– розширити уявлення учнів про традиції... (учні на уроці будуть 

читати текст, де є відповідна додаткова інформація, обговорення якої 
планується учителем);  

– формувати уявлення учнів про національний костюм (учитель 
планує подачу або тренування ЛО за темою «Одяг» на основі предметів 
національного костюма, про який учні ще не мають уявлення). 

З урахуванням специфіки іноземної мови як навчального предмета 
у процесі планування і складання плану-конспекту кожного конкретного 
уроку тематичного циклу необхідно пам’ятати, що: 

– на уроці іноземної мови формуються мовленнєві навички і 
вміння; 
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– змістом уроку є певний комплекс вправ, що виконуються в 
чіткій послідовності; 

– завдання кожного уроку визначаються в залежності від його 
місця в тематичному циклі; 

– організація мовного матеріалу повинна бути комплексною; 
– для формування конкретних аспектних мовленнєвих навичок 

та для розвитку вмінь у різних видах мовленнєвої діяльності повинен 
виконуватись відповідний комплекс вправ; 

– мовленнєва практика (вправи) повинна імітувати процес 
мовленнєвого спілкування, тобто мати комунікативну спрямованість, 
вмотивованість та ситуативну зумовленість; 

– ефективність уроку визначається ступенем мовленнєвої 
активності учнів; 

– урок повинен передбачати систематичний і планомірний 
контроль рівня сформованості мовленнєвих навичок і вмінь учнів та 
сприяти здійсненню диференційованого підходу до їх навчання; 

– зміст уроку повинен готувати учнів до виконання домашнього 
завдання; 

– урок повинен проводитись іноземною мовою в доступних для 
розуміння учнями формах; 

– діяльність учителя повинна викликати інтерес і пізнавальну 
активність учнів; 

– у процесі планування необхідно враховувати вікові особливості 
учнів. 
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Зразок оформлення плану-конспекту уроку 
 

Урок № ______________ Клас _____________ Дата ________________ 
Тип уроку ___________________________________________________ 
Тема уроку ___________________________________________________ 
 
Цілі: 
Практична/ні:________________________________________________ 
Освітня/ні:___________________________________________________ 
Розвиваюча/чі:________________________________________________ 
Виховна/ні:___________________________________________________ 
Обладнання уроку:___________________________________________ 
 

Схематичний план уроку 
 Час 

 
Початок уроку  
1. …. 
2. …. 

2 хв. 

Основна частина уроку 
3. …. 
4. …. 
5. …. 

3 хв. 
…. 
…. 
…. 

Заключна частина уроку 
6. …. 
7. …. 

 
…. 
…. 

 

Хід уроку 
 

Етап. Мета. Прийом Зміст роботи 
Початок уроку.  
1. Мовленнєва зарядка. 
Мета: Вчити учнів розуміти на слух поданий учителем текст, 

побудований на знайомому мовному матеріалі.  
Прийоми: Активне слухання, виконання тесту 

альтернативного вибору. 
2. …… 
Основна частина уроку. 

3. ….. 
4. ….. 
5. ….. 
Заключна частина уроку 
6. Домашнє завдання. 
7. Підсумки роботи. Оцінювання учнів. 
Методична література: 

Учитель: ……. 
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З готовими планами-конспектами уроків учителів німецької мови 
Ви можете ознайомитись у Додатку 1. 

 
Схема поглибленого аналізу уроку 

 
І. Цілеспрямованість уроку: 
1. визначити практичну, освітню, розвиваючу, виховну цілі уроку; 
2. встановити відповідність цілей уроку його місцю в ситуативно-

тематичному циклі, типу уроку та ступеню навчання. 
ІІ. Структура і зміст уроку: 
1. назвати етапи уроку; 
2. співвіднести їх послідовність і розподіл часу з поставленими 

цілями та віковими особливостями учнів і конкретними умовами 
навчання; 

3. дати детальну характеристику зафіксованим етапам уроку.  
А. Початок уроку: 
1. визначити форму проведення, оцінити мотиваційний потенціал та 

відповідність віковим особливостям і рівню мовної підготовки учнів; 
2. сформулювати навчальні завдання початку уроку та визначити 

їх зв’язок з цільовою установкою уроку; 
3. обґрунтувати відповідність використаних прийомів поставленим 

цілям; 
4. оцінити ефективність використаних засобів навчання; 
5. охарактеризувати мовленнєву поведінку вчителя. 
Б. Основна частина уроку (з урахуванням наявності конкретних 

ланок уроку):  
а) подача нового мовного матеріалу: 
– визначити адекватність прийомів навчання етапам формування 

мовленнєвих навичок, труднощам засвоєння даного матеріалу і рівню 
підготовки учнів; 

– оцінити вмотивованість та мовленнєву спрямованість подачі 
мовного матеріалу, забезпеченість мовленнєвої та розумової активності 
учнів; 

– назвати застосовані прийоми поточного контролю й оцінити їх 
адекватність поставленим цілям; 

– визначити виховний, освітній, розвиваючий потенціал використаних 
прийомів та їх відповідність віковим особливостям учнів; 

– оцінити мовленнєву поведінку вчителя; 
б) активізація дій учнів з метою використання мовного матеріалу: 
– встановити відповідність мовленнєвих одиниць та послідовність 

вправ етапам формування мовленнєвих навичок; 
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– визначити співвідношення мовних та умовно-мовленнєвих 
вправ, оцінити його раціональність з урахуванням труднощів засвоєння 
мовного матеріалу; 

– обґрунтувати вмотивованість і мовленнєву спрямованість 
тренування; 

– визначити прийоми активізації роботи всіх учнів та оцінити їх 
ефективність з урахуванням вікових особливостей учнів; 

– встановити зв’язок тренувальних вправ уроку з виконаним 
домашнім завданням, оцінити ефективність форми його перевірки; 

– назвати використані допоміжні засоби навчання, оцінити їх 
ефективність та відповідність віковим особливостям учнів і рівню їх 
підготовки; 

– визначити прийоми поточного контролю та оцінити їх адекватність 
поставленим завданням; 

– визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал 
використаних прийомів навчання; 

– оцінити мовленнєву поведінку вчителя; 
в) практика учнів у спілкуванні: 
– оцінити вмотивованість та ситуативну забезпеченість іншомовного 

спілкування учнів; 
– визначити відповідність методичних прийомів етапам розвитку 

мовленнєвих умінь; 
– назвати прийоми активізації роботи всіх учнів; 
– визначити адекватність прийомів контролю його об’єктам; 
– встановити зв’язок урочної роботи з виконаним домашнім 

завданням та оцінити ефективність форм його перевірки; 
– визначити виховний, розвиваючий, освітній потенціал 

використаних прийомів навчання; 
– оцінити мовленнєву поведінку вчителя. 
В. Завершення уроку: 
– оцінити своєчасність і чіткість пояснення домашнього завдання, 

підготовленість до нього завдяки роботі на проведеному уроці; 
– визначити усвідомлення учнями досягнутого рівня практичного 

володіння мовою; 
– оцінити об’єктивність виставлених оцінок, їх мотиваційний та 

виховний потенціал. 
ІІІ. Результативність уроку: 
1. визначити ступінь успішності виконання плану уроку; 
2. встановити відповідність досягнутого на уроці рівня 

сформованості мовленнєвих навичок та вмінь поставленим цілям. 
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IV. Рекомендації щодо вдосконалення уроку. 
Залежно від результатів уроку сформулюйте конкретні поради щодо: 
– поліпшення вибору методичних прийомів навчання; 
– забезпечення вмотивованості і мовленнєвої спрямованості вправ; 
– вдосконалення організаційних форм уроку; 
– раціональності використання допоміжних засобів навчання; 
– поліпшення мовленнєвої поведінки вчителя [8, с. 226–227].  
 
Увага! Оформлюючи аналіз уроків студентів-практикантів, вкажіть 

наступну інформацію: 
 

Аналіз уроку німецької мови 
Урок № ____________ Клас ____________ Дата ___________________ 
ПІБ студента-практиканта ______________________________________ 
Після цього розміщується текст Вашого аналізу. 
 

Критерії оцінки уроків студентів-практикантів  
Методист-керівник педагогічної практики керується такими 

критеріями оцінки уроків студентів-практикантів IV курсу: 
Оцінка «відмінно» ставиться, якщо студент, враховуючи настанови 

методиста і вчителя, або, спираючись на зразки методичних 
матеріалів, грамотно в методичному та мовному аспектах спланував 
урок, намітив реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні 
прийоми для досягнення поставлених цілей на кожному з них з 
урахуванням ступеня навчання та місця даного уроку в серії уроків за 
темою і в результаті реалізації запланованих навчальних дій досягнув 
цілей уроку. При цьому: 

1) повністю реалізовано виховний, розвиваючий та освітній 
потенціал уроку; 

2) методичні прийоми відповідають цілям та етапу навчання; 
3) правильно встановлено послідовність та співвідношення 

тренувальних і мовленнєвих вправ; 
4) правильно намічено об’єкти контролю на уроці та критерії їх 

оцінювання, використано різноманітні прийоми контролю; 
5) дано чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, 

були встановлені і підтримані засобами іноземної мови різноманітні 
мовленнєві контакти; 

6) правильно розподілено час на мовлення учнів і вчителя на уроці; 
7) ведете урок іноземною мовою (раціонально користуєтесь 

рідною), практично не допускаєте помилок, помічаєте помилки учнів і 
володієте мовленнєвими способами їх виправлення; 
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8) володієте прийомами активізації всіх учнів класу і здійснюєте 
індивідуальний підхід до них; 

9) умієте викликати інтерес до навчальних дій, що виконуються 
на уроці; 

10) грамотно використовуєте технічні та інші допоміжні наочні 
засоби навчання як наявні, так і самостійно виготовлені; 

11) грамотно проводите дидактичні ігри; 
12) епізодично користуєтесь конспектом уроку і в ході уроку 

можете скоригувати свою заплановану діяльність. 
 
Оцінка «добре» ставиться, якщо студент, враховуючи настанови 

методиста і вчителя, або, спираючись на зразки методичних матеріалів, 
грамотно в методичному і мовному аспектах спланував урок, намітив 
реальні цілі, конкретні етапи уроку та методичні прийоми для досягнення 
поставлених цілей на кожному з них з урахуванням ступеня навчання 
та місця даного уроку в серії уроків за темою і в результаті реалізації 
запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті в цілому, але план 
виконано неповністю. При цьому: 

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній або розвиваючий 
потенціал уроку; 

2) методичні прийоми відповідають цілям та ступеню навчання; 
3) в основному правильно встановлено послідовність і співвідно-

шення мовних і мовленнєвих вправ; 
4) правильно намічаєте об’єкти контролю на уроці та критерії їх 

оцінювання, використовуєте різні прийоми контролю; 
5) даєте чіткі установки на виконання учнями мовленнєвих дій, 

встановлюєте і підтримуєте засобами іноземної мови різноманітні 
мовленнєві контакти; 

6) не завжди правильно розподіляєте час на мовлення учнів і вчителя; 
7) ведете урок іноземною мовою, але іноді робите несуттєві 

мовні помилки, які самі виправляєте, а також помічаєте і виправляєте 
більшість помилок учнів; 

8) володієте основними прийомами активізації всіх учнів класу, 
але не завжди здійснюєте індивідуальний підхід до них; 

9) умієте викликати інтерес до більшості навчальних дій, що 
виконуються на уроці; 

10) використовуєте наявні і самостійно виготовлені посібники, але 
методика їх використання не завжди раціональна; 

11) грамотно проводите дидактичні ігри; 
12) епізодично користуєтесь конспектом і в ході уроку в деяких 

випадках можете коригувати свою діяльність. 
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Оцінка «задовільно» ставиться, якщо студент, враховуючи 
настанови методиста і учителя, або, спираючись на зразки методичних 
матеріалів, в основному правильно в методичному і мовному аспектах 
спланував урок, намітив цілі, етапи уроку, методичні прийоми для 
досягнення цілей, що були поставлені на кожному з них, і в результаті 
реалізації запланованих навчальних дій цілі уроку досягнуті 
неповністю. При цьому: 

1) не до кінця реалізовано виховний, освітній, розвиваючий 
потенціал уроку; 

2) методичні прийоми не завжди раціональні і не відповідають меті; 
3) мають місце порушення послідовності вправ та співвідношення 

тренувальних і мовленнєвих вправ; 
4) неправильно намічено об’єкти контролю та критерії їх оцінювання, 

використовуються одноманітні прийоми контролю; 
5) недостатньо чітко даються установки на виконання учнями 

мовленнєвих дій, встановлюються засобами іноземної мови одноманітні 
мовленнєві контакти; 

6) протягом уроку значно порушується розподіл часу на мовлення 
учнів і вчителя; 

7) часто переходите на рідну мову під час проведення уроку, 
робите мовні помилки і не помічаєте в багатьох випадках помилок учнів; 

8) недостатньо володієте прийомами активізації всіх учнів на 
уроці, не здійснюєте індивідуальний підхід до них; 

9) вмієте викликати інтерес до деяких навчальних дій, що 
виконуються на уроці; 

10) мало і не завжди раціонально використовуєте наочні посібники, 
не виготовляєте їх самі; 

11) використовуєте дидактичні ігри, але не завжди грамотно їх 
проводите; 

12) постійно користуєтесь конспектом у ході уроку і не можете 
скоригувати свою діяльність у разі необхідності. 

 
IV. Позакласна робота 

 
Організація і проведення позакласних заходів іноземною мовою 
Мета позакласної роботи з іноземної мови має кілька аспектів: 
– виховувати і підтримувати у школярів мотивацію до оволодіння 

іноземною мовою як предметом;  
– сприяти підвищенню рівня володіння учнями іноземною мовою;  
– розширювати знання учнів про соціально-економічні особливості 

та культуру країни, мова якої вивчається;  
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– розвивати творчі здібності школярів; 
– здійснювати емоційний вплив на учнів;  
– здійснювати особистісне спілкування вчителя з учнями;  
– формувати лінгвокраїнознавчу компетенцію школярів. 
Особливості позакласної роботи з іноземної мови порівняно з 

класною роботою:  
– лабільність змісту та форм позакласної роботи зумовлена її 

проведенням за особистим планом учителя, складеним згідно з рівнем 
навченості, інтересами та здібностями учнів;  

– її нерегламентованість за місцем, часом і формами проведення;  
– емоційна насиченість, захоплюючий характер проведення 

виховних заходів;  
– добровільність і масовість участі школярів у позакласній роботі;  
– відсутність чітко визначених домашніх завдань; 
– відсутність чітко визначеної оцінки діяльності учнів. 

Основними вимогами організації позакласної роботи з іноземної мови є:  
– кореляція з класною роботою з іноземної мови; 
– організація колективної взаємодії учнів; велика кількість 

учасників позакласних заходів;  
– створення радісної ненапруженої атмосфери під час підготовки 

та проведення виховних заходів. 
Розрізняють індивідуальні, групові та масові форми позакласної 

роботи з іноземної мови, що проводяться у школі. 
Під час педагогічної практики у школі Ви можете брати участь у 

підготовці та проведенні масових загальношкільних заходів, у яких 
задіяно значну кількість учнів паралельних класів чи навіть усієї 
школи, або самостійно визначати, добирати відповідні матеріали та 
організовувати позакласні заходи малих форм, тобто з учнями однієї 
групи або класу, де ви працюєте протягом педпрактики. 

Індивідуальна позакласна робота проводиться з окремими учнями, 
які готують повідомлення і доповіді, розучують вірші, пісні, уривки з 
літературних творів іноземною мовою, виготовляють наочні посібники, 
оформлюють стіннівки, альбоми, стенди тощо. Здебільшого індивідуальна 
позакласна робота організується на підготовчому етапі до проведення 
масових заходів. 

 
Масові загальношкільні заходи: 
– Місячник іноземної мови  
– Тиждень іноземної мови  
– Олімпіада з іноземної мови 
– Олімпіада з іноземної мови у 5-х (6-х, 7-х та ін.) класах 
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– Вечір, що проводиться іноземною мовою у 9-х (10-х, 11-х) класах 
– Ранок, що проводиться іноземною мовою у 1-х (2-х, 3-х та ін.) 

класах (Тематика: «Моя дорога матуся» «Ранок ABC», «Ми знаємо 
алфавіт» тощо) 

– Конкурс на кращу постановку п’єс або інсценівок 
– Конкурс на кращого читця прози (поезії) 
– Конкурс на краще виконання пісні 
– Конкурс на кращого читця поезії одного поета 
– Конкурс на кращий переклад поезії з іноземної мови на рідну  
– Конкурс на краще володіння іноземною мовою (аудіювання, 

говоріння, читання) 
– Конкурс стіннівок 
– Конкурс монтажів 
– Конкурс на кращу рекламу 
– Радіогазета 
– Демонстрація відеофільмів іноземною мовою з частковим 

синхронним перекладом викладача 
– Засідання малої Академії наук: учні виступають з доповідями 

(старші класи) 
– Ділова гра. Наприклад: «Вступний екзамен до ВНЗ» (11-ті класи) 
– Концерт, що проводиться іноземною мовою 
– Концерт-бесіда (Тематика: «Рок-музика і молодь», «Музика 

країни, мова якої вивчається» тощо) 
– Засідання Клубу веселих і кмітливих 
– Гра: «Поле чудес», «Що? Де? Коли?» тощо 
– Зустріч з носієм мови, що вивчається, і концерт, що проводиться 

іноземною мовою 
– Дискусія (Тематика: «У гостях добре, а вдома краще», «Ким 

хочеш бути?», «Ми відрізняємось від них?» тощо) 
– Бесіда (Тематика: «Австрія та австрійці», «Подорожування 

країною, мова якої вивчається», «Свята німців», тощо). 
 
 
Позакласні заходи малих форм, що проводяться з однією групою 

або класом: 
– Спектакль (п’єса, інсценівка) 
– Відгадування загадок 
– Відгадування кросвордів 
– Відгадування шарад 
– Вікторина (Тематика: «Історія (культура) країни, мова якої 

вивчається», «Чудовий світ тварин», «Традиції’ тощо) 
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– Конкурс (Тематика: «Хто краще знає іноземну мову?») 
– Дискусія (Тематика: «Хороші люди – де ти їх зустрічаєш?», 

«Для чого потрібно знати іноземну мову?») 
– Гра. Наприклад: «Поле чудес», «Відгадай, кого (що) я задумав», 

«Подорожування країною, мова якої вивчається», «Лото» на іноземній 
мові тощо 

– Прес-конференція. Проводить носій мови, що вивчається, 
викладач, студент-практикант; запитання ставлять усі учні класу або 
групи  

– Бесіда про країну (Тематика: «Традиції та свята у країні, мова 
якої вивчається», «Мій друг по листуванню», «Рух скаутів», «Гарні 
манери», «Шлюб у країні, мова якої вивчається», «Міста Швейцарії», 
«Міський пейзаж Берліна», «Ґете і Веймар», «Моцарт та Австрія», 
«Школа в Дюсельдорфі», «Жестикуляція німців» тощо) 

– Випуск тематичної стіннівки.  
– Випуск тематичного монтажу  
– Створення тематичного альбому. 
– Відзначення дня народження учня (поздоровлення, вірші, пісні на 

іноземній мові). 
 
Аналіз позакласного заходу, проведеного іноземною мовою 
1. Тема позакласного заходу. 
2. Мета виховного заходу і ступінь її досягнення. 
3. Методична організація виховного заходу: 

 
Підготовчий етап 
а) якість підготовленого текстового матеріалу та його пізнавально-

емоційна цінність; 
б) кількість школярів, залучених до участі в заході; 
в) рівень володіння іноземною мовою учасниками заходу. 
 
Проведення заходу 
а) оформлення приміщення, де проводиться захід; 
б) прийоми, що забезпечують емоційний характер заходу; 
в) якість підготовки учасників до заходу; 
г) форми зворотного зв’язку; 
д) наявність запрошених гостей. 
 
Підсумковий етап 
а) якість підбиття підсумків практикантом; 
б) відзначення учасників заходу [8, с. 236]. 
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V. Науково-дослідна робота 

 
Під час педагогічної практики кожний студент бере участь у 

методичних семінарах кафедри романо-германської філології. З 
орієнтовною тематикою доповідей з методики викладання іноземних 
мов Ви можете ознайомитись у Додатку 2. 

Якщо студент пише дипломну роботу з педагогіки чи методики, то 
у ході педагогічної практики він робить апробацію системи вправ, що 
була розроблена ним у практичній частині його кваліфікаційної роботи. 

 
VI. Підбиття підсумків педагогічної практики 

 
За наслідками педагогічної практики Ви готуєте і подаєте 

керівнику педагогічної практики такі звітні матеріали: 
– індивідуальний план роботи з відмітками про виконання; 
– звіт про роботу; 
– повні конспекти трьох уроків, проведених Вами, з ескізами 

допоміжних засобів навчання; 
– повні конспекти трьох уроків, проведених вчителем, з 

ескізами допоміжних засобів навчання; 
– два аналіза уроків інших практикантів; 
– методичну розробку одного виховного заходу, проведеного 

рідною або іноземною мовами; 
– характеристику зі школи з оцінкою вчителя за педагогічну 

практику (за дванадцятитибальною шкалою) та печаткою школи. 
 
Критерії оцінювання студентів за підсумками педагогічної 

практики 
За результатами практики студентам виставляються оцінки 

«відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». Оцінка виставляється 
окремо за кожен вид роботи, а саме: 

– за навчальну роботу (враховується кількість і якість 
проведених Вами уроків; кількість відвіданих уроків учителів та колег-
практикантів, участь у їх аналізі; якість поданих конспектів уроків з 
ескізами допоміжних засобів навчання. Береться до уваги також оцінка 
вашої діяльності учителем іноземної мови);  

– за позакласну роботу з іноземної мови; 
– за виконання обов’язків помічника класного керівника –  

враховується вся Ваша позакласна робота; якість проведеного 
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виховного заходу і оформлення його конспекту; кількість позакласних 
заходів рідною та іноземною мовами, які проводились учителями, 
класними керівниками та практикантами, участь у їх аналізі); 

– за участь у наукових психолого-педагогічних та методичних   
семінарах. 

При оцінюванні вашої роботи береться до уваги також культура 
оформлення звітної документації. 

Загальна оцінка виставляється керівником практики від кафедри 
романо-германської філології як середня за вищеназвані види роботи. 
Якщо Ви не виконали хоча б одного виду завдань педпрактики, 
позитивна загальна оцінка Вам не може бути виставлена. 

Підсумки педагогічної практики студентів підбиваються під час 
групових зборів.  

 
Зразки оформлення документації з педагогічної практики 

 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Керівник педпрактики від кафедри  

романо-германської філології 
«___»_______ 201_ року 

 
 
 

 
Індивідуальний план роботи 

 
 

студента-практиканта_________групи Інституту філології  
Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
__________________________________________________________ 

(призвіще, імя, по батькові) 
 
 
 
 

на період педпрактики з____ до________року. 
Школа № ___ м. ________.  
Навчальна робота проводиться в ____________________класах. 
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Розділ Зміст роботи Термін 

виконання
Відмітка про 
виконання

1. Початковий етап педагогічної практики 
1) Участь у настановчій конференції, у груповій 
роботі з керівником педпрактики. 
2) Знайомство зі школою, директором, завучем, 
заступником директора з виховної роботи, 
вчителями школи. 
3) Ознайомлення з планом роботи вчителя 
іноземної мови, конспектами його уроків. 
4) Знайомство з учнями класу, з планом роботи 
класного керівника, особовими справами учнів. 
5) Ознайомлення з порядком ведення класного 
журналу. 
6) Складання індивідуального плану та його 
затвердження. 

  

II. Навчально-виховна робота з іноземної мови 
1) Відвідування уроків учителів німецької мови, їх 
аналіз. 
2) Проведення уроків німецької мови. 
3) Відвідування уроків студентів-практикантів, їх 
аналіз. 
4) Відвідування позакласних заходів з іноземної 
мови, які проводять учителі, їх аналіз. 
5) Проведення позакласного заходу з іноземної 
мови. 
6) Відвідування позакласних заходів з іноземної 
мови, які проводять студенти-практиканти, їх 
аналіз. 
7) Виготовлення наочних посібників. 
8) Перевірка зошитів учнів. 
9) Проведення додаткових занять. 

  

III. Позакласна виховна робота 
1) Ознайомлення з системою навчально-виховної 
роботи у школі та класі (за яким закріплений 
студент). 
2) Ознайомлення з системою роботи класного 
керівника. 
3) Вивчення учнів класу (за яким закріплений 
студент). 
4) Виконання функцій та обов’язків помічника 
класного керівника.  
5) Підготовка та проведення позакласних виховних 
заходів. 
6) Відвідування позакласних виховних заходів, які 
проводять учителі, їх аналіз. 
7) Відвідування позакласних виховних заходів, які 
проводять студенти-практиканти, їх аналіз. 

  

IV. Науково-дослідна робота 
1) Підготовка доповідей на методичних семінарах 
кафедри (вказати тему виступу). 
2) Проведення експериментальної частини 
дипломної роботи на тему: «           » 
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Схема звіту студента-практиканта з педагогічної практики 
 

студента-практиканта______групи Інституту філології  
Чорноморського державного університету імені Петра Могили 
____________________________________________________________ 

(призвіще, імя, по батькові) 
у школі № __ м. ____________________________________________ 
Керівник від кафедри романо-германської філології_______________ 
 

1. Кількісні результати педагогічної практики: 
а) кількість проведених уроків; 
б) кількість відвіданих уроків учителів; 
в) кількість відвіданих уроків практикантів; 
г) кількість виступів на семінарах; 
д) кількість проведених позакласних заходів з іноземної мови/виховних 

заходів; 
е) кількість відвіданих виховних заходів; 
є) кількість відвіданих позакласних заходів з іноземної мови. 
2) Початковий етап педагогічної практики (участь у настановчій 

конференції; знайомство з керівництвом школи та вчителями; 
ознайомлення з планом роботи вчителя іноземної мови; знайомство з 
учнями). 

3) Навчально-виховна робота з іноземної мови (відвідування 
уроків учителів іноземної мови – загальна коротка характеристика 
уроків; проведення уроків іноземної мов у закріплених групах та під 
час замін; виготовлення наочних посібників та інших допоміжних 
матеріалів студентами-практикантами та їх загальна коротка характе-
ристика). 

4) Проведення позакласної роботи з іноземної мови (відвідування 
позакласних заходів з іноземної мови, що проводяться вчителями та 
студентами-практикантами, їх загальна коротка характеристика; опис 
підготовки до самостійного проведення позакласного заходу іноземною 
мовою на тему «…»; самоаналіз проведеного заходу). 

5) Проведення виховної роботи з учнями (ознайомлення з 
системою роботи класного керівника; вивчення учнів класу, за яким 
закріплений студент; виконання функцій та обов’язків помічника 
класного керівника (IV курс); відвідування виховних заходів проведених 
учителями та студентами-практикантами, їх загальна коротка характе-
ристика; кількість проведених виховних заходів, їх тематика; аналіз їх 
проведення). 

6) Науково-дослідна робота (опис спостережень (експериментів) 
за темою дипломної роботи; теми виступів на методичних семінарах). 

 


