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ВСТУП 

Наскрізна програма практики студентів за напрямком підготовки 

«6.020303 Філологія (англійська)» (освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр) 

є основним навчально-методичним документом, який визначає усі аспекти 

проведення практик. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації 

практик, їх системність, неперервність і послідовність навчання студентів. 

Студенти Інституту Філології Чорноморського національного 

університету імені Петра Могили проходять наступні практики:  

 Педагогічна практика проводиться на 3 курсі (VI семестрі, 

тривалість 4 тижня) 

Базаю для проведення навчальних практик є Інститут Філології 

Чорноморського націоноального університету імені Петра Могили. 

Педагогічну практику проводять у середніх загальноосвітніх школах, гімназіях, 

ліцеях, коледжах міста, а саме СЗОШ №22, СЗОШ №2, ЗОШ №38 та 

Юридичний ліцей. Вона є завершальним етапом у практичній підготовці 

студентів до роботи вчителями. 

Студенти зобов'язані пройти практики у встановлені навчальним планом 

терміни, виконати програму практик, скласти визначений програмою звіт. Під 

час практики студенти повинні дотримуватися встановлених правил техніки 

безпеки. 

Керівники практики від кафедр забезпечують організацію і проведення 

практик відповідно до навчального плану, наскрізної і робочих програм 

практик, проводять інструктажі студентів та контролюють дотримання ними 

правил техніки безпеки, контролюють проходження практики, оцінюють її 

результати відповідно до поданих студентами звітів. 

 

 

 

 

 



 

1. МЕТА ПРАКТИК 

1.1.  Навчальна практика  

 Навчальна практика проводиться на 1-3 курсах і має на меті узагальнити, 

систематизувати набуті студентами теоретичні знання, виробити вміння та 

навички застосування їх на практиці. Мета навчальної практики реалізується 

шляхом ознайомлення зі змістом і формами роботи на базі практики та 

виконання конкретних завдань, передбачених програмою практики. Навчальна 

практика є частиною освітньо-професійної програми підготовки бакалавра. 

Метою навчальної практики є: 

 узагальнити, систематизувати набуті студентами теоретичні знання 

 виробити вміння та навички застосування їх на практиці 

У результаті проходження практики студенти повинні: 

З н а т и : 

 теоретичний матеріал з методики викладання іноземних мов та 

літератури 

 специфіку та особливості викладання  іноземних мов та літератури 

в загально середніх та спеціалізованих шкіл. 

В м і т и : 

 складати конспект уроку 

 знаходити додаткову інформацію з іноваціїних методів викладання 

іноземних мов та літератури 

 застосовувати сучасне технічне обладнання під час викладання 

іноземних мов та літератури 

Н а б у т и      н а в и ч о к :  

 вміти проводити уроки з використанням сучасних методів і 

прийомів навчально-пізнавальної діяльності. 

 вміти здійснювати виховну роботу на базі вивчення іноземної мови. 

 вміти проводити науково-дослідницьку роботу. 

 



 

1.   Мета педагогічної практики (VI семестр) 

 

Головна мета педагогічної практики – формування у студентів системи 

необхідних педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-

індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для майбутньої 

професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; вдосконалення 

і втілення на практиці знань і вмінь, набутих в курсах педагогіки, психології, 

методик викладання іноземних мов. Студенти практично знайомляться з усіма 

напрямами навчально-виховного процесу, його специфічною своєрідністю в 

різних вікових групах учнів  і типах освітніх закладів, набувають досвід 

самоорганізації педагогічної діяльності. 

Під час педагогічної практики студенти: 

1) знайомляться: 

 з навчальним закладом, його особливостями і традициями; 

 шкільною документацією: класним журналом, календарним і 

тематичним планами роботи вчителів і планом роботи класного керівника; 

 із специфікою методики роботи вчителів (відвідують навчальні 

заняття і позакласні заходи); 

2) вчаться: 

 планувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, організовувати 

її різноманітні види; 

 аналізувати педагогічні ситуації, способи взаємодії з учнями; 

 визначати психологічні, вікові та індивідуальні особливості учнів, 

їх інтереси й уподобання; 

 організовувати і регулювати дисципліну в класі, формувати 

позитивні міжособистісні стосунки учнів. 

3) формують навички й уміння майбутньої педагогічної діяльності: 

 розробляють розгорнуті конспекти навчальних занять з ангійської 

мови та літератури відповідно до навчальної програми; 



 застосовують різні типи методів і прийомів навчання, форми 

організації навчально-пізнавальної діяльності учнів; 

 беруть участь в обговоренні уроків своїх колег, пишуть аналіз 

(рецензію) навчального заняття; 

 організовують позакласні заходи; 

 проводять психолого-педагогічні дослідження для вивчення 

особливостей учнів, їхньої поведінки. 

 

2. ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Зміст і завдання всіх практик визначає керівник практики на основі даної 

наскрізної програми і робочих програм практик. Робочі програми практик 

складаються кафедрами англійської філології та англійської мови. 

 

3. КОНТРОЛЬ ЗА ПРОХОДЖЕННЯМ ПРАКТИКИ 

Контроль за роботою студентів під час практики здійснює керівник 

практики від кафедри англійської філології. 

Поточний контроль педагогічної практики здійснюється методистами 

шляхом аналізу та оцінки систематичної роботи і залікових навчальних занять 

студентів. Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики 

шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності студентів 

протягом конкретного періоду. При виставленні диференційованої оцінки 

студенту враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього викладача, 

якість виконання завдань практики, рівень оволодіння педагогічними вміннями 

і навичками, ставлення до учнів, акуратність, дисциплінованість, якість 

оформлення документації та час її подання. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

По закінченні практики студенти оформляють звіт, зміст якого 

визначається програмами практик. До звіту можуть входити визначені 

програмами матеріали. 



1. звітні матеріали з педагогічної практики: 

- звіт про роботу ; 

- повний конспект одного уроку з ескізами допоміжних засобів навчання; 

- один наочний посібник з методичною запискою до його застосування; 

- методичний аналіз уроку студента практиканта; 

- індивідуальне завдання на практику. 

2. звітна документація надається керівнику педагогічної практики 

для перевірки та оцінювання. 

3. звіт з педагогічної практики студент захіщає на засіданні 

педколективу школи та комісії, яка затверджується наказом ректора. 

4.  участь в підсумкових заходах з педагогічної практики, 

засіданнях "круглого столу", науково-практичній конференції тощо. 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКи 

Підсумки навчальних, навчально-виробничої та педагогічної практик 

підводяться груповими керівниками практики і обговорюються на засіданні 

кафедри, яка її забезпечує, або на педагогічній звітній конференції. 

Зміст критеріїв оцінювання результатів педагогічної практики: 

Проведення практичних занять – 40 б 

Проведення позакласних заходів – 20 б 

Позакласна робота – 20 б 

Виступ на конференції – 10 б 

Документація – 10 б 
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