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ВСТУП

Навчальна  програма  навчальної  дисципліни  «Виробнича  практика  (в
школі  та  асистентська)»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної
програми  підготовки  здобувачів  ступеня  вищої  освіти  «Магістр»  за
спеціальністю  014  Середня  освіта  (Мова  та  література  (англійська)  за
спеціалізацією «Німецька мова».

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Виробнича практика (в
школі  та  асистентська)»  є  основні  сучасні  методики викладання  іноземної
мови  та  світової  літератури,  проведення  позакласних  заходів,  роботи  з
учнями в старшій школі та здобувачами вищої освіти,  а також проведення
науково-дослідної роботи.

Міждисциплінарні зв’язки: в процесі виробничої практики в школі та
ВНЗ є можливість осмислити педагогічні явища та факти, закономірності та
принципи  навчання  й  виховання,  оволодіти  професійними  вміннями,
досвідом  практичної  діяльності.  Крім  цього,  виробнича  практика  створює
умови  для  формування  у  здобувачів  вищої  освіти  таких  особистісних  і
професійних якостей, які б дозволили їм без особливих внутрішніх бар'єрів
почати  трудовий  шлях  в  умовах  діяльності  сучасної  школи  та  вишу,  що
постійно змінюються. Отже, успішно пройти виробничу практику у школі та
ВНЗ можна лише за умови оволодіння такими навчальними дисциплінами як
педагогіка,  фізіологія,  психологія,  методика  викладання  англійської  та
німецької мови, а також за умови наявності у здобувачів ґрунтовних знань з
фонетики та граматики  англійської та німецької  мови і вмінь, здобутих під
час вивчення курсу практики усного та писемного мовлення (англійська мова,
німецька мова), світова література, методика викладання світової літератури.

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
Змістовий модуль 1. Виробнича практика в школі.
Змістовий модуль 2. Виробнича практика (асистентська).

1. Мета і завдання навчальної дисципліни
1.1. Виробнича практика (в школі та асистентська) як форма професійного
навчання  у  вищому  педагогічному  закладі  освіти  проводиться  в  умовах,
максимально наближених до професійної педагогічної діяльності. 

1.2. Основними  завданнями  вивчення  дисципліни  «Виробнича  практика  (в
школі та асистентська)» є:
–  розвиток  у  здобувачів  вищої  освіти уміння  здійснювати  діяльність  з
навчання іноземній мові в навчально-виховних закладах на базі сформованої у
них іншомовної компетентності та знань основ теорії методики, педагогіки та
психології,  уміння  поєднувати  теоретичні  знання  майбутніх  учителів



(викладачів) з методики викладання іноземної мови та світової літератури з
практичною діяльністю навчання учнів (здобувачів вищої освіти);
–  забезпечення  практичного  пізнання  закономірностей  професійної
діяльності  та  оволодіння  способами  її  організації,  вміння  вирішувати
конкретні методичні завдання в умовах  педагогічного процесу; виховання у
здобувачів  потреби  систематично  поновлювати  свої  знання  і  творчо
застосовувати їх у практичній діяльності, оволодіння системою професійних
умінь у процесі проведення навчально-виховної та науково-дослідної роботи
на старших  курсах.

У процесі виробничої практики (в школі та асистентської) відбувається:
– виховання у здобувачів стійкого інтересу до професії вчителя (викладача),
потреби в педагогічній самоосвіті;
–  закріплення,  поглиблення  та  синтезування  психолого-педагогічних,
методичних  і  мовних  знань  у  процесі  їх  використання  для  вирішення
конкретних навчальних завдань;
– свідоме застосування здобувачами теорії навчання у практичній діяльності,
усвідомлення її професійної значущості;
– формування та розвиток професійних навичок і вмінь;
–  розвиток  у  здобувачів  уміння  здійснювати  самоконтроль,  самоаналіз  та
об'єктивну самооцінку своєї педагогічної діяльності;
–вироблення творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності.
– формування навичок і вмінь науково-дослідної роботи;

1.3.  За  результатами  вивчення  дисципліни  у  здобувачів  повинні  бути
сформовані такі компетентності:
загальні:
– акмеологічна – здатність вільно орієнтуватись у теоретичних і практичних
аспектах педагогічної науки, критеріях та рівнях професіоналізму викладача
ВНЗ;  спроможність  ставити  мету  й  формулювати  завдання,  пов’язані  з
реалізацією власної  професійної  діяльності;  адекватно  оцінювати  процес  і
результат  роботи  учнів  та  здобувачів,  а  також  їх  потенційні  можливості;
готовність майбутнього вчителя та викладача до постійної самоактуалізації,
мотивації  високих досягнень,  прагнення  високих професійних  результатів;
готовність  самостійно  освоювати  нові  педагогічні  теорії;  здатність  до
креативного  мислення,  набуття  гнучкого  образу  мислення,  при  цьому
критичне  ставлення  до  сталих  наукових  компетенцій  у  галузі  середньої
освіти;  
– інформаційна – здатність до пошуку, обробки й подальшого використання
інформації з професійною метою, здатність використовувати мультимедійні
та  мережеві  технології,  ресурси  Інтернет  для  забезпечення  дистанційної
форми навчання у ВНЗ;
спеціальні:
– проектувати, конструювати, організовувати й аналізувати свою педагогічну 
діяльність;
– планувати навчальні заняття відповідно до навчального плану закладу й на
основі його стратегії;



– забезпечувати міждисциплінарні зв'язки курсу з іншими дисциплінами;
–  розробляти  й  проводити  різні  за  формою  навчання  заняття,  найбільш
ефективні при вивченні відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до
різних рівнів підготовки учнів та здобувачів вищої освіти;
– ясно, логічно викладати зміст матеріалу, спираючись на знання й досвід
учнів і здобувачів;
–  відбирати  й  використовувати  відповідні  навчальні  засоби  для  побудови
технологій навчання;
–  аналізувати  навчальну  й  навчально-методичну  літературу  й
використовувати її для побудови власного викладу програмного матеріалу;
– організовувати навчальну діяльність учнів та здобувачів, управляти нею й
оцінювати її результати;
–  застосовувати  основні  методи  об'єктивної  діагностики  знань  учнів  та
здобувачів з предмету, вносити корективи в процес навчання з урахуванням
даних діагностики;
– володіти методикою проведення заняття із застосуванням мультимедійних
засобів навчання;
– створювати й підтримувати навчальне середовище, що сприяє досягненню
цілей навчання;
– розвивати інтереси учнів і  здобувачів,  мотивацію навчання,  формувати й
підтримувати зворотний зв'язок.

На вивчення навчальної дисципліни відведено 180 годин / 6 кредитів
ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
Змістовий модуль 1

Виробнича практика в школі
Тема 1. Іноземна мова.
Тема 2. Світова література.
Тема 3. Педагогіка.
Тема 4. Психологія.

Змістовий модуль 2.
Виробнича практика (асистентська)

Тема 1. Англійська мова.
Тема 2. Світова література.

3. Рекомендована література
1. Бігич  О.  Б. Методична  освіта  майбутнього  вчителя  іноземної  мови
початкової школи : монографія / О. Б. Бігич. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2004. –
278 с.



2. Бігич О. Б. Теорія і практика формування методичної компетенції вчителя
іноземної мови початкової школи: навчальний посібник / О. Б. Бігич. – К. :
Ленвіт, 2006. – 200 с.
3. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології / Дичківська І. М. – К. :
Світ, 2004. – 147 с.
4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання,
оцінювання  /  Науковий  редактор  видання  доктор  пед.  наук,  проф.  С.  Ю.
Ніколаєва. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
5. Зуброва  О.  А.  Професійні  особистісні  якості  майбутніх  учителів-
філологів:  сутність,  зміст,  методи  діагностики  :  навчально-методичний
посібник / О. А. Зуброва. – Херсон : Айлант, 2008. – 68 с.
6.  Контрольні завдання з  методики викладання іноземних мов у середніх
навчальних  закладах.  Посібник  для  студентів.  /  С. Ю. Ніколаєва,  М. І.
Соловей та ін / – К. : Ленвіт, 2002. – 356 с.
7. Методика  викладання  іноземних  мов  у  середніх  навчальних  закладах:
Підручник. / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2002. –
328 с.
8. Навчально-виховна  практика  студентів  педагогічного  університету
(Методичні рекомендації). – К., 1999. – 48 с.
9. Педагогічна практика з методики викладання іноземних мов: Посібник для
студентів / Кол. авторів під керівн. С. Ю. Ніколаєвої. – К. : Ленвіт, 2003. – 250 
с.
10. Програма  з  англійської  мови  для  професійного  спілкування.  Колектив
авторів: Г.Є. Бакаєва, О.А. Борисенко, І.І. Зуєнок та ін. – К : Ленвіт, 2005 – 119
с.
11.Програма  організації  та  проведення  педагогічної  практики  з  іноземної
мови студентів  IV–V курсів  факультету заочного і  дистанційного навчання.
Вид.2-е,  випр. і  перероб. /  Кол. авторів під керівництвом  О. В.  Рафієнка.  –
Горлівка : ГДПІІМ, 2008. – 133 с.
12. Соловей М. І. Організація педагогічної та науково-асистентської практики
в кредитно-модульній системі: навч.-метод. посібник / Соловей М. І., Спіцин
Є. С. та ін. – Вид. 2-ге. – Доп. – К. : Ленвіт, 2009. – 112 с.
13.Структурно-логічні схеми і таблиці з методики викладання іноземних мов
у середніх навчальних закладах: навчальний посібник / С. Ю. Ніколаєва, С. В.
Гапонова та ін. – К. : Ленвіт, 2004. – 208 с.
14.Теслюк В. М. Основи педагогічної майстерності:  навчальний посібник /
Теслюк В. М., Лузан П. Г. , Шовкун Л. М. – К. : ДАККіМ, 2010. – 244 с.
15. Технології  професійно-педагогічної  підготовки  майбутніх  учителів:
навчальний  посібник:  /  За  заг.  ред.  доктора  педагогічних  наук  О.  А.
Дубасенюк. – Ч. 1. – Житомир : Житомир. держ. пед. ун-т, 2001. – 266 с.

4. Форма підсумкового контролю результатів навчання –
диференційований залік



5. Засоби діагностики результатів навчання
перевірка  методистами  наданої  студентами-практикантами  звітної
документації.
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