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1. Мета та завдання кредитного модуля «Педагогічна практика» ЗВ9  для 

студентів освітнього ступеня «Бакалавр» кафедри ТПП ФМ КПІ ім. Ігоря 

Сікорського. 

Метою педагогічної практики є формування у студентів здатностей: 

- апробація набутих теоретичних знань на практиці навчально-виховного процесу; 

- опанування сучасних форм, методів та прийомів організації викладацької 

діяльності у середній школі. 

- до поєднання теоретичних знань з методики викладання іноземної мови з 

практичною діяльністю навчання студентів; 

- логічного планування та організації заняття з іноземної мови; 

- вирішення конкретних методичних, навчальних та виховних завдань згідно з 

умовами педагогічного процесу; 

- до методико-дидактичного аналізу заняття з іноземної мови за критерієм 

ефективності;  

- формування творчого ставлення майбутнього фахівця до педагогічної діяльності, з 

визначенням ступеню його професійної придатності і рівня педагогічної підготовки; 

 

Основні завдання навчальної дисципліни: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти після проходження 

педагогічної практики повинні: 

Знати: 

- вимоги до складу і змісту навчально-методичної документації зі спеціальності та 

дисципліни; 

- сучасні форми, методи та прийоми організації навчання у середній школі; 

- фактори, які необхідно враховувати під час планування та організації заняття з 

іноземної мови; 

- критерії оцінки успішності заняття; 

- основні правила педагогічної етики. 
 

Уміти: 

- планувати і проводити заняття з іноземної мови; 

- планувати навчальні заняття згідно з навчальним планом та програмою 

дисципліни; 

- аналізувати   навчальну та навчально-методичну літературу і використовувати її в 

педагогічній практиці; 

- оперувати методичними, психолого-педагогічними принципами та категоріями в 

практичній фаховій діяльності; 

- організовувати педагогічну діяльність; 

- використовувати різні методико-дидактичні підходи та прийоми для досягнення 

поставленої мети заняття; 

- реалізовувати сучасні форми, методи і прийоми організації навчання у середній 

школі; 

- утримувати увагу аудиторії;  

- організовувати навчально-педагогічну взаємодію для розв’язання завдань 

навчально-виховної діяльності;  

- аналізувати заняття з іноземної мови відповідно до критеріїв успішності; 



- активувати творчі здібності учнів різними типами навчальних вправ та занять. 

 

Досвід:  

- планування та підготовки до заняття з іноземної мови; 

- організації навчального заняття відповідно до підготовленого плану; 

- розробки та проведення всіх видів занять і контрольних заходів у середній школі; 

- вибору оптимальних прийомів та засобів для їх досягнення на кожному етапі 

роботи;  

- внесення змін у хід заняття (за необхідності) зі збереженням його ефективності; 

- практичного використання різних навчальних методик та дидактичних прийомів;  

- впровадження інноваційних методів проведення навчальних занять; 

- спілкування з аудиторією в ролі викладача. 
 

 

2. СТРУКТУРА КРЕДИТНОГО МОДУЛЯ 
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3. Календарно-тематичний план 

Тиждень Зміст навчальної роботи 

Рекомендо

-ваний час 

СРС 

 1.  Етап педагогічного спостереження  

1 1.Ознайомлення з програмою практики, видача документації 

(щоденника, звітів).  

2 

 2.Ознайомлення з навчально-методичними матеріалами к-ри,  з 

фаховою літературою, яка пов’язана зі спеціальністю студентів. 

10 

 3.Ознайомлення із навчальними матеріалами, які використовує 

керівник практики у навчальному процесі 

10 

 4.Відвідування занять керівника практики, написання власних 

коментарів до кожного етапу заняття (кількість поурочних 

конспектів відповідає кількості відвіданих за перший тиждень 

занять)  

10 

 5.Заповнення щоденника (1 тиждень педагогічної практики). 4 

 Розділ 2. Практично-діяльнісний етап    



2 1.Відвідування занять керівника практики з проведенням 

фрагменту заняття 

4 

 2.Укладання індивідуального графіку проведення практичних 

занять та взаємовідвідувань 

1 

 3.Підбір та методична організація студентами навчального 

матеріалу для проведення занять. 

 

20 

 4.Проведення практичних занять та взаємовідвідувань, 

укладання розгорнутого плану-конспекту. 

14 

 5.Обговорення рівня проведення  занять.  2 

 6.Заповнення щоденника (2 тиждень педагогічної практики). 4 

 Розділ 3. Етап  звітності  

 1.Підготовка звітів, підведення підсумків 3 

 Залік  6 

 Всього годин 90 

 

4. Оцінювання результатів навчання 

Рейтинг студентів з дисципліни складається з балів, що він отримує на : 

 Етапі педагогічного спостереження (на виконання першої частини педагогічної 

практики робочою програмою кредитного модуля передбачено у цілому 36 годин.). 

Практично-діяльнісному етапі (на даний етап робочою програмою кредитного 

модуля передбачено 45 год.). 

Етапі звітності (на звітній етап робочою програмою кредитного модуля 

передбачено 3 год). 

 а) Етап педагогічного спостереження. 

   «відмінно» -              39 – 43 балів;   

   «добре» -                   32 – 38 балів;   

   «задовільно» -           26 – 31 балів;  

    «незадовільно» -      0 балів. 

б) Практично-діяльнісний етап. 

   «відмінно» -              49– 54 бал;   

   «добре» -                   41 – 48 балів;   

   «задовільно» -           32 –  40 балів;  

   «незадовільно» -       0 балів. 

в) Етап звітності  

   «відмінно» -              2,7– 3 бал;   

   «добре» -                   2,3 – 2,6 балів;   

   «задовільно» -           1,8 –  2,2 балів;  

   «незадовільно» -       0 балів. 
Система рейтингових балів та  критерії оцінювання 

Оцінювання етапу педагогічного спостереження = 43 бали   

 Рівень засвоєння навчального 

матеріалу 

Значення Rk Опис критеріїв 

«Відмінно» 39-43 балів  
 

Вчасне і коректне виконання 

завдань  

«Добре» 32-38 балів 
 

Вчасне виконання з незначними 

недоліками 

«Задовільно» 26-31 балів Виконання 60% завдань 



 

«Незадовільно» 0 балів  

 

Виконання менше 60 % завдань 

Оцінювання практично-діяльнісного етапу = 54 балів 

Рівень засвоєння 

навчального матеріалу 

Значення Rk Опис критеріїв 

«Відмінно» 49-54 бали 

 

Проведення занять на творчо-

пошуковому рівні, креативний підхід до 

організації і проведення занять з 

урахуванням сучасних вимог методики 

навчання іноземних мов  

«Добре» 41 - 48 балів 
 

Проведення занять на рівні, що 

відповідає сучасним вимогам до навчання 

іноземних мов  

«Задовільно»  32 - 40 балів  
 

Проведені заняття в цілому 

відповідають вимогам до навчання іноземних 

мов, проте допущені помилки в організації 

комунікативної діяльності учнів. Цілі й 

завдання заняття виконано на 60 %  

«Незадовільно» 0 балів 
 

Завдання практичних занять не виконано або 

виконано в недостатньому обсязі 

Оцінювання етапу звітності = 3 балів  

Рівень засвоєння навчального 

матеріалу 

Значення Rk Опис критеріїв 

«Відмінно»    2,7-3 балів 
 

Звіт підготовлено в повному 

обсязі. До розгорнутих планів і 

методичних розробок 

зауважень немає. 

«Добре» 2,3-2,6 балів 
 

Звіт підготовлено в повному 

обсязі. Є незначні зауваження 

до розгорнутих планів і 

методичних розробок  

«Задовільно» 1,8-2,2 балів 
 

Звіт підготовлено в не в 

повному обсязі. Є значні 

зауваження до розгорнутих 

планів і методичних розробок 

«Незадовільно» 0 балів 
 

Завдання заключного 

етапу практики не виконано 

 

Умовою допуску до заліку є:  

- ознайомлення з науково-методичною літературою, фаховою літературою, відвідання 

студентом занять керівника практики з аналізом форм, методів, прийомів організації 

його викладацької діяльності; 

- проведення чотирьох занять; 

- наявність звітної документації. 
 

Таким чином, для отримання заліку з кредитного модуля студентові потрібно мати рейтинг не менш ніж 60 

балів.  

Рейтинг з кредитного модуля складає 100 балів. Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та 

традиційних) його рейтингова оцінка переводиться відповідно до таблиці:   

 

 

Рейтингова Оцінка ECTS Традиційна оцінка  



оцінка 

95-100 відмінно  

Зараховано 

85-94 дуже добре 

75-84 добре   

65-74 задовільно 

60-64 

достатньо  

(задовольняє мінімальним 

критеріям)    

менше 60 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

Незараховано 

менше 40 

незадовільно 

(з обов’язковим повторним 

курсом) 

Не допущено 

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відомості та  

проставляється в залікову книжку студента за підписами членів комісії.  Оцінка 

складання заліку з педагогічної практики враховується нарівні з іншими оцінками, 

які характеризують успішність студента.  

Підсумки педагогічної практики є предметом розгляду на засіданнях кафедри: 

керівники практики звітують про результати проходження студентами практики, 

обговорюються претензії та побажання студентів, висловлюються пропозиції щодо 

поліпшення організації педагогічної практики, урізноманітнення засобів  її 

проведення, використання сучасних методик, передового досвіду. 

 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

5.1. Базова: 

1. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України (Затверджено наказом Міністерства освіти України від 8.04.93 № 93 із 

змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти від 20.12.94 № 351).  

2. Алексюк А. М. Педагогіка вищої освіти України. Історія. Теорія: Підручник. – К.: 

Либідь, 1998. – 224 с. 

5.2. Допоміжна: 

1. Закон України “Про вищу освіту”: За станом на 19 жовтня 2006 року/ Верховна 

Рада України. – К.: Парламентське вид-во, 2006. – 64 с. 

2. Волкова Н. П. Професійно-педагогічна комунікація: теорія, технологія, практика / 

Дніпропетровський національний ун-т. — Д. : Видавництво ДНУ, 2005. — 304с. — 

Бібліогр.: с. 256-286. 

3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Основи педагогіки та психології вищої школи в 

Україні. — Навч. посібник для викладачів та аспірантів вузів / ІСДО; Київський 

лінгвістичний ун-т. — К. : ІНТЕЛ, 1995. — 168с. 

4. Мойсеюк Н. Є. Педагогіка: Навч. посіб. — 3-тє вид., допов. — Вінниця, 2001. 

Нормативно-правові документи з питань вищої освіти / Я.Я. Болюбаш (ред.), Т. 

Дудник (уклад.). — К.: Б.м., 2004. — 304с. 

Рекомендована література знаходиться в бібліотеці КПІ ім.. Ігоря Сікорського, 

методичному кабінеті кафедри теорії, практики та перекладу французької мови та в 

електронному кампусі. 



9. Консультації і контакти із науково-педагогічним працівником. 

Електронна адреса викладача: zatdbk1@ukr.net 

Тел. роб. 204-83-58 

Кафедра теорії практики та перекладу французької мови, каб. 638 (корпус 7). 
 

Методичні вказівки і план самостійної роботи студентів з кредитного модуля 

«Педагогічна практика» для освітнього ступеня «Бакалавр» кафедри ТППФМ ФЛ 

Самостійна робота студентів (СРС) є основним засобом апробації засвоєного студентом 

навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових аудиторних занять, без участі викладача. 

Основними  видами СРС з кредитного модуля «Педагогічна практика» для освітнього ступеня 

«Бакалавр» кафедри ТППФМ ФЛ КПІ ім. Ігоря Сікорського є: опрацювання теоретичного 

матеріалу лекцій; підготовка до проведення власної педагогічної діяльності. Основні цілі СРС: 

формування вмінь аналізувати наукові досягнення педагіки і лінгвістичних досліджень, 

застосовувати їх під час з'ясування психолого-педагогічних і мовних проблем; самостійно 

переробляти поточну наукову інформацію з сучасних досліджень педагогіки та мови, засвоїти 

основні теоретичні положення та отримати практичні навички дисципліни; апробація шляхів 

рішення труднощів, які виникають при отриманні першого педагогічного досвіду. 

№ 

з/п 

Перелік основних питань (перелік дидактичного забезпечення, завдання (на СРС) 

1. Етап педагогічного спостереження 
 1.Узгодити список керівників практики від кафедри та закріплених за ними студентів для 

проходження практики (не більше 2 студентів на 1 керівника); 
 • 2.Провести організаційні збори з групою студентів;  
 • 3.Забезпечити відвідування занять керівників практики; 

 • 4.Ознайомити практикантів з: 

 • -робочою навчальною програмою з іноземної мови для обраної технічної спеціальності 

(передбачити час на самостійне ознайомлення із документами); 
 • -календарним та поурочним планами занять;  
 • -навчальними матеріалами, які використовує керівник практики у навчальному процесі 

(самостійно ознайоитись з навчальними матеріалами); 
 • -фаховою літературою, яка пов’язана зі спеціальністю студентів (самостійне ознайомлення із 

додатковою літературою). 

2. Практично-діяльнісний етап 
 1.Підготовка фрагментів занять: підбір лексичного та граматичного матеріалу до заданої 

керівником теми заняття; розробка вправ для навчання різних видів мовленнєвої діяльності на 

основі друкованих матеріалів зі спеціальності, які надає керівник практики; створення тестів та 

контрольних завдань для перевірки сформованості навичок та вмінь у різних видах 

мовленнєвої діяльності (СРС: підготовка здійснюється при безпосередній участі керівника 

практики та залежить від запланованого календарним планом матеріалу); 
 2.Проведення чотирьох занять студентами-практикантами факультету лінгвістики (СРС: 

залежить від запланованого календарним планом матеріалу);; 
 3.Написання повного плану-конспекту проведення занять; 
 4.Аналіз  керівником рівня проведення занять (самоаналіз, обговорення недоліків, висловлення 

побажань) та висловлення студентам-практикантам своїх зауважень та побажань. 
3. Етап звітності  

 Оформлення та подача звіту про практику керівником та студентами. 
 


