
 

3 
 

ЗМІСТ 
 

ЧАСТИНА ПЕРША ................................................................................. 5 
 

Педагогічна практика на ІV курсі ......................................................... 5 
 

І. Мета, зміст і завдання педагогічної практики на ІV курсі ............ 5 
Мета педагогічної практики.................................................................... 5 
Завдання педагогічної практики ............................................................. 5 
Зміст педагогічної практики ................................................................... 6 
Діяльність студента-практиканта ........................................................... 8 
 

ІІ. Права та обов’язки студента-практиканта .................................. 10 
 

ІІІ. Навчально-виховна робота ............................................................ 11 
Загальні психолого-педагогічні вимоги до уроку ............................... 11 
Умови забезпечення ефективності уроку ............................................ 12 
Планування уроків іноземної мови ...................................................... 13 
Критерії оцінки уроків студентів-практикантів .................................. 19 
 

ІV. Позакласна робота ........................................................................... 21 
Організація і проведення позакласних заходів іноземною мовою .... 21 
Масові загальношкільні заходи ............................................................ 22 
Позакласні заходи малих форм, що проводяться  
з однією групою або класом ................................................................. 23 
Аналіз позакласного заходу, проведеного іноземною мовою ........... 24 
 

V. Науково-дослідна робота .................................................................. 25 
 

VІ. Підбиття підсумків педагогічної практики ................................. 25 
Критерії оцінювання студентів за підсумками  
педагогічної практики ........................................................................... 25 
Зразки оформлення документації з педагогічної практики ............... 26 

 
 

ЧАСТИНА ДРУГА ................................................................................. 29 
 
Педагогічна практика в магістратурі ................................................. 29 
 
VІІ. Мета, зміст і завдання педагогічної практики магістрантів .. 29 
Мета педагогічної практики.................................................................. 29 
Завдання педагогічної практики ........................................................... 29 
Зміст педагогічної практики ................................................................. 30 
Організація діяльності магістрантів-практикантів ............................. 31 



 

4 
 

VІІІ. Права та обов’язки магістранта-практиканта ........................ 33 
 
IХ. Обов’язки керівників педагогічної практики магістрантів .... 33 
Обов’язки керівника педагогічної практики  
(групового методиста) ........................................................................... 33 
Обов’язки викладачів німецької мови кафедри  
романо-германської філології ............................................................... 35 
 

Х. Навчально-виховна робота магістранта-практиканта .............. 35 
Типологія практичних занять з іноземної мови  
у вищій мовній школі ............................................................................ 35 
Планування заняття з іноземної мови як спеціальності ..................... 36 
Особливості планування навчального процесу з другої  
іноземної мови у студентів філологічних спеціальностей ................. 40 
Планування занять з другої іноземної мови у студентів  
нефілологічних спеціальностей ............................................................ 42 
Методичний аналіз практичного заняття з іноземної мови ............... 43 
Критерії оцінки занять магістрантів-практикантів ............................. 45 
 

ХІ. Позааудиторна робота з іноземної мови ....................................... 48 
 
ХІІ. Науково-дослідна робота ............................................................... 51 
 
ХІІІ. Підсумки педагогічної практики магістрантів ....................... 51 
Вимоги до оцінювання магістрантів за підсумками  
педагогічної практики ........................................................................... 52 
Зразки оформлення документації з педагогічної практики ............... 52 
 

Додатки ..................................................................................................... 55 
Додаток 1. Плани-конспекти уроків учителів німецької мови .......... 55 
Додаток 2. Орієнтовна тематика доповідей на наукових 
семінарах з методики викладання іноземних мов для IV курсу ........ 72 
Додаток 3. Орієнтовна тематика доповідей на наукових семінарах 
з методики викладання іноземних мов для  магістрантів .................. 73 

 
Список використаних джерел .............................................................. 74 

 


