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Анотація 

У курсі «Виробнича практика у ЗВО» здійснюється загальний огляд вікових 

факторів, які впливають на вивчення іноземної мови. Ключові моменти, які 

висвітлюються під час курсу, – це основні відмінності між представниками різних вікових 

груп, які вивчають іноземну мову, на емоційному та когнітивному рівнях, стилях і 

стратегіях навчання. При вивченні курсу увага акцентується на ставленні до викладання; 

підходах до навчання; особистісних якостях вчителя, необхідних при роботі з різними 

віковими групами тих, хто вивчає іноземну мову; внутрішніх та зовнішніх факторах у 

навчанні мови; вимогах до організації програми формування компетенцій учнів; виборі 

аудиторної діяльності з урахуванням особливостей учнів різних вікових груп. Зміст 

дисципліни також охоплює опис сензитивних періодів при оволодінні мови; у ньому 

обговорюються плюси та мінуси гіпотези критичного періоду та вбачаються відмінності 

між основними факторами засвоєння першої мови, які впливають на умови навчання 

другої мови; концепції «особливих освітніх потреб» та способи адаптації методів 

навчання та навчальної діяльності до потреб дітей з обмеженими можливостями. 

     Ключові слова: засвоєння ІМ, методи та підходи, ставлення до навчання, підходи до 

навчання, внутрішні та зовнішні фактори, навчальний план. 

 

Summary 

 

The course “Pedagogical training at Higher educational establishments” provides a general 

overview in FL acquisition. The key points highlighted during the course are major differences 

between the representatives of different age groups as language learners on emotional and 

cognitive levels, learning styles and strategies.  

While studying the course attention is focused on attitude to teaching; approaches to 

teaching; the qualities of a teacher which he/she should have when working with different age 

groups of language learners; internal and external factors in language teaching; the requirements 

to the organizing the syllabus for learners` competencies formation; the choice of classroom 

activities, considering the peculiarities of learners. 

The content of the discipline also covers a description of sensitive periods in language 

development; it discusses pros and cons of Critical Period Hypothesis and envisages the 

differences between first language acquisition main factors which influence communicative 

language learning in instructional setting of L2 acquisition; concepts of “special educational 

needs” and ways to adapt teaching methods and learning activities to the needs of  children 

suffering from learning difficulties and disabilities. 

     Key words: FL acquisition, methods and approaches, attitude to teaching, approaches to 

teaching, internal and external factors, syllabus.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вступ 
Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Виробнича практика у ЗВО» 

складена старшим викладачем кафедри англійської мови і літератури, доктором філософії 

в галузі освіти Щербаковою О.Л. відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістрів спеціальності: 014 Середня освіта. Предметна спеціальність: 014.02 Середня 

освіта. (Мова і література (англійська)). Спеціалізація: 014.021 Англійська мова і 

література. ОП: Англійська  мова і література. 

Педагогічна практика є важливою частиною навчально-виховного процесу, в ході 

якого відбувається безпосереднє поєднання та реалізація теоретичних знань, що 

отримують студенти на заняттях, з практичною діяльністю студентів в якості педагогів. 

Це дозволяє, з одного боку, закріпити й поглибити знання теорії, а з іншого – набути 

вміння й навички, необхідні для майбутньої самостійної роботи. 

 

Міждисциплінарні зв’язки: з курсами  педагогіки, психології, методики викладання 

іноземних мов, практичного курсу основної іноземної  мови, практичної граматики,   

теоретичних лінгвістичних дисциплін. 

 

Метою курсу є забезпечення методичної підготовки студентів до реалізації 

професійних функцій викладача іноземної мови ЗВО 

Виробнича практика у ЗВО є складовою професійної підготовки спеціалістів на 

освітньо-кваліфікаційному рівні "Магістр" і завершальним етапом практичної підготовки 

студентів університету до професійно-педагогічної діяльності. Основною метою даної 

педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні 

кваліфікації бакалавра, вдосконалення знань, необхідних для роботи у виших навчальних 

закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час 

виконання функцій вчителя. Під час практики студенти повинни оволодіти сучасними 

методами, формами навчально-виховної роботи у закладах вищої освіти, сформувати 

професійні уміння і навички для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи 

в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання інтересу до професії, потреби 

систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності, 

вивчення та використання передового й новаторського педагогічного досвіду.  

 

Метою виробничої практики у ВНЗ є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами навчально-виховної роботи у вищих закладах освіти, формування в них 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи 

в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання інтересу до професії, потреби 

систематично поновлювати свої знання і творчо їх застосовувати в практичній діяльності, 

вивчення та використання передового й новаторського педагогічного досвіду.  

 

Мета і завдання виробничої практики у ВНЗ.  

Виробнича практика у ВНЗ є складовою професійної підготовки спеціалістів на 

освітньо-кваліфікаційному рівні "Магістр" і завершальним етапом практичної підготовки 

студентів університету до професійно-педагогічної діяльності. Основною метою даної 

педагогічної практики є закріплення педагогічних навичок, здобутих при отриманні 

кваліфікації бакалавра, вдосконалення знань, необхідних для роботи у вищих навчальних 

закладах, формування вмінь застосовувати їх у навчально-виховному процесі під час 

виконання функцій викладача.  

 

Основні завдання практики:  

• поглиблення і розширення теоретичних знань зі спеціальних і психолого-

педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні 

конкретних педагогічних завдань під час проходження практики;  



• формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних і методичних умінь 

викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;  

• вироблення вмінь організації основних форм навчання у вищій школі, 

застосування сучасних технологій і методик навчання;  

• формування вмінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською 

аудиторією;  

• виховання в магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей 

викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної 

діяльності, потреби в самоосвіті.  

 

Передумови для вивчення дисципліни: курс тісно пов’язаний із теоретичними 

проблемами педагогіки, психології, методики викладання іноземних мов, а також із 

лінгвістичними дисциплінами, які студент засвоїв під час навчання на освітньому рівні 

«бакалавр». 

Навчальна дисципліна вивчається протягом 3 семестру та складається з  8 кредитів. 

 

Програмні результати навчання (ПРН):  
ПРН 1 Оцінювати власну навчальну та науково-професійну діяльність, будувати і 

втілювати ефективну стратегію саморозвитку та професійного самовдосконалення.  

ПНР 2  Упевнено володіти державною та іноземною мовами для реалізації письмової та 

усної комунікації, зокрема в ситуаціях професійного й наукового спілкування; 

презентувати результати досліджень державною та іноземною мовами. 

ПРН 3 Застосовувати сучасні методики і технології, зокрема інформаційні, для успішного 

й ефективного здійснення професійної діяльності та забезпечення якості дослідження. 

ПРН 4 Оцінювати й критично аналізувати соціально, особистісно та професійно значущі 

проблеми і пропонувати шляхи їх вирішення у складних і непередбачуваних умовах, що 

потребує застосування нових підходів та прогнозування.  

ПРН 5 Знаходити оптимальні шляхи ефективної взаємодії у професійному колективі та з 

представниками інших професійних груп різного рівня.  

ПРН 8 Дотримуватися правил академічної доброчесності 

ПРН 11 Використовувати сучасні цифрові технології і ресурси у професійній, 

інноваційній та дослідницькій діяльності 

ПРН 12 Розробляти і викладати освітні курси в закладах вищої освіти, використовуючи 

методики, інструменти і технології, необхідні для досягнення поставлених цілей.  

ПРН 13 Здійснювати пошук необхідної інформації з освітніх/педагогічних наук у 

друкованих, електронних та інших джерелах, аналізувати, систематизувати її, оцінюючи 

достовірність та релевантність. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

 

І. Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК1 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК 2 Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК 3 Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК 4 Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК 5 Здатність працювати в команді та автономно.  

ЗК 6 Володіння технологією практичної діяльності, знаннями принципів професійної 

діяльності викладача  

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК 8 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

ЗК 9 Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  



ЗК 11 Здатність проведення мікродосліджень на належному рівні  

ЗК 12 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

 

ІІ. Фахові компетентності (ФК):  

ФК 2 Здатність критично осмислювати історичні надбання та новітні досягнення 

педагогічної науки.  

ФК 3 Здатність здійснювати науковий аналіз і структурування мовного / мовленнєвого й 

літературного матеріалу з урахуванням класичних і новітніх методологічних принципів.   

ФК 4 Усвідомлення методологічного, організаційного та правового підґрунтя, 

необхідного для досліджень та/або інноваційних розробок у галузі освіти, презентації їх 

результатів професійній спільноті та захисту інтелектуальної власності на результати 

досліджень та інновацій.  

ФК 5 Здатність професійно застосовувати поглиблені знання з обраної спеціалізації для 

вирішення професійних завдань.  

ФК 6 Здатність вільно користуватися спеціальною термінологією в обраній галузі 

досліджень.  

ФК 8 Здатність застосовувати та розробляти нові підходи до вирішення задач 

інноваційного характеру в сфері освіти й педагогіки. 

ФК 9 Здатність враховувати різноманітність, індивідуальні особливості студентів у 

плануванні та реалізації освітнього процесу в закладі освіти.  

ФК 10 Здатність розробляти і реалізовувати нові освітні інструменти, проекти та 

інтегрувати їх в освітнє середовище закладу освіти. 

ФК 11 Здатність інтегрувати знання у сфері освіти та розв’язувати складні задачі у 

мультидисциплінарних та міждисциплінарних контекстах. 

ФК 12 Здатність до використання сучасних інформаційно-комунікаційних та цифрових 

технологій у освітній та дослідницькій діяльності. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Кредит 1. Мета, завдання, зміст практики на посаді спеціаліста з англійської мови; 

перевірка готовності до практики 

Кредит 2. Складання щоденника практики та його узгодження з керівником 

Кредит 3. Ознайомлення зі структурою роботи кафедри англійської мови і літератури 

вищого навчального закладу 

Кредит 4. Спостереження за заняттями викладачів, Відвідування занять своїх 

однокурсників 

Кредит 5. Підготовка планів-конспектів навчальних занять та їхнього методичного 

забезпечення 

Кредит 6. Самостійне проведення навчальних занять 

Кредит 7. Виготовлення та захист звітної документації про проведення практики 

Кредит 8. Складення заліку. Участь у звітної конференції, 
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https://books.google.ru/books?id=uSdE2Sd2niQC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f 

=false   

5. Lindsay C. and P. Knight. 2006. Learning and Teaching English: A Course for Teachers. 

– Oxford: Oxford University Press, 188 p. 

6. Language learner strategies: thirty years of research and practice / edited by Andrew D. 

Cohen and Ernesto Macaro. – Oxford: Oxford University Press, 2007, 336 p. 

7. Harmer, J. 2007. The Practice of English Language Teaching (4th edition). – Pearson 

Longman ELT, 448 p. 

 

Допоміжна 

 

1. Барбина Е. С. Теоретико-методологические основы профессиональной подготовки 

будущих учителей : научно-методическое пособие. Херсон : Айлант, 2001. 70 с.  

2. Денищич Т. А., Косарєва Г. С. Педагогічна практика: зміст, організація, проблемні 

аспекти формування педагогічної майстерності : посібник. Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. 

Петра Могили, 2017. 84 с.  

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

Науковий редактор українського видання С. Ю. Ніколаєва. Київ : Ленвіт, 2003. 273 с.  

4. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з 

поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови 2-12 класи. 2017. 113 с. URL : 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-

inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf  

5. Рекомендації Ради Європи з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання ; наук. 

ред. С. Ю. Ніколаєва. К. : Ленвіт, 2003. 261 с.  

 

4. Інформаційні ресурси 

 

1. https://www.youtube.com/watch?v=bkMQXFOqyQA 

2. https://www.youtube.com/watch?v=1Mk6RRf4kKs 

3. https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

4.https://www.youtube.com/watch?v=X9KebTgfLJI 

5. https://www.youtube.com/watch?v=di2oVPYTizY 

6. https://www.youtube.com/watch?v=_UR-l3QI2nE 

7. https://www.youtube.com/watch?v=OcsmGpLQsX0 

8. https://www.youtube.com/watch?v=qzQR_4wp8t8 

9. https://www.youtube.com/watch?v=T8Fkv6a7l8s 

10. https://www.youtube.com/watch?v=_MS-5k-yj2w 

11. https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8 

12. https://www.youtube.com/watch?v=l3LWGFguPjE 

13. http://www.sublogic.ru/slos-687-1.html. 

14. http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry. 

 

 

 

5. Форма підсумкового контролю успішності навчання  здійснюється за поточними 

результатами успішності студентів. 

 

6. Засоби діагностики успішності навчання   

https://books.google.ru/books?id=uSdE2Sd2niQC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f =false
https://books.google.ru/books?id=uSdE2Sd2niQC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f =false
https://www.youtube.com/watch?v=bkMQXFOqyQA
https://www.youtube.com/watch?v=1Mk6RRf4kKs
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=X9KebTgfLJI
https://www.youtube.com/watch?v=di2oVPYTizY
https://www.youtube.com/watch?v=_UR-l3QI2nE
https://www.youtube.com/watch?v=OcsmGpLQsX0
https://www.youtube.com/watch?v=qzQR_4wp8t8
https://www.youtube.com/watch?v=T8Fkv6a7l8s
https://www.youtube.com/watch?v=_MS-5k-yj2w
https://www.youtube.com/watch?v=tVlcKp3bWH8
https://www.youtube.com/watch?v=l3LWGFguPjE
http://www.sublogic.ru/slos-687-1.html
http://kladraz.ru/igry-dlja-detei/podvizhnye-igry


Засоби діагностики успішності  навчання визначають стандартизовані методики, які 

призначені для кількісного та якісного оцінювання досягнутого особою рівня 

сформованості знань, умінь і навичок, професійних якостей. Діагностичне забезпечення  

рівня успішності навчання повинно здійснюватися на основі принципів системності, 

систематичності і послідовності, індивідуального підходу, єдності діагностики і корекції. 

Діагностичні заходи мають проводитись на всіх етапах підготовки студентів. 

 

 

 


