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Викладач: 

Прізвище, ім’я, по батькові Дніпровська Тетяна  Володимирівна 
Профайл викладача http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21 
Контактна інформація Ел. адреса: inmov.krnu@gmail.com 

Телефон: +38(097)5992999 
Розклад занять http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher 
Графік консультацій http://193.189.127.179:5010/ 

Опис дисципліни 

Викладання та навчання. 

Навчальна практика з викладання української та англійської мов  наближає 

студентів у процесі навчання до майбутньої професії, ознайомлює їх з 

майбутньою професійною діяльністю, сприяє розвитку їх творчих здібностей, 

навичок, ділового спілкування у колективі. Навчальна практика з викладання 

української (англійської) мови студентів є невід’ємною складовою частиною 

освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою 

професійних вмінь і навичок, а також первинним досвідом професійної 

діяльності, і має сприяти саморозвитку студента. 

Навчальна практика з викладання української та англійської мов покликана 

забезпечити одночасно формування професійних вмінь, а також професійних 

здатностей і рис особистості спеціаліста. 

Силабус 

з навчальної  практики 

з викладання української та англійської мов 

Рівень вищої освіти: 

перший ступінь (бакалавр) 

Освітня програма: «Середня освіта (українська мова і 

література; англійська мова і література)» 

Рік навчання  II, III семестри  IV, VI 

Кількість кредитів:18, Мова викладання: українська, 

англійська 

Звітність: диф. залік 

http://inmov.kdu.edu.ua/?page_id=21
mailto:inmov.krnu@gmail.com
http://193.189.127.179:5010/timeTable/teacher
http://193.189.127.179:5010/
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Мета – надати студентам можливість брати участь в організації та 

проведенні уроків, здійснювати планування уроків, викладати їх фрагменти, 

спостерігати за роботою досвідчених вчителів та пов’язати набутий досвід з 

навчальним матеріалом другого-третього років вивчення курсу методики. 

Завдання навчальної практики з викладання української та англійської мов: 

– оволодіти навичками планування уроків і викладання їх фрагментів; 

– отримати нові знання, уміння і навички при виконанні конкретних 

практичних завдань із керованого спостереження, що відповідають змісту 

Модулів Програми з методики навчання української (англійської) мови; 

– поглибити знання, уміння і навички при виконанні індивідуальних 

завдань; 

– сформувати вміння аналізувати окремі аспекти власної роботи як 

помічника вчителя та робити узагальнення. 

Навчальна практика з викладання української та англійської мов є 

невід’ємним складником освітнього процесу. Вона забезпечує поєднання 

теоретичної підготовки майбутніх учителів з їх практичною діяльністю у 

навчальних закладах, сприяє формуванню творчого ставлення майбутнього 

фахівця до педагогічної діяльності, визначає ступінь його професійної 

придатності і рівень педагогічної спрямованості. 

Компетентності та програмні результати навчання 

Проходження навчальної практики з викладання української та англійської мов 

практики бакалавра зі спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська 

мова і література)», другої предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта 

(англійська мова і література)» за освітньо-професійною програмою «Середня 

освіта (українська мова і література; англійська мова і література)» пов’язане із 

формуванням загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 



5 
 

Проходження навчальної практики з викладання української та англійської 

мов бакалавра зі спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська мова і 

література); 014.02 «Середня освіта (англійська мова і література)» освітньо- 

професійної програми «Середня освіта (англійська мова і література)»» пов’язане 

із формуванням загальних та спеціальних (фахових) компетентностей, що 

потрібні для подальшої професійної діяльності: 

ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей 

розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і 

суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 

види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування 

з представниками інших професійних груп різного рівня. 

ЗК4. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну 

культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві, здатність до 

вираження національно-культурної ідентичності, творчого самовираження. 

ЗК5. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

ефективні рішення у професійній діяльності та відповідально ставитись до 

обов’язків. 

ЗК6. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання 

проблем, ініціативності та підприємливості. 
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ЗК7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК8. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК10. Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології 

СК1. Здатність забезпечувати навчання учнів української мови. 

СК2. Здатність забезпечувати навчання учнів англійської мови та 

спілкуватися нею у професійному колі. 

СК3. Здатність формувати і розвивати мовно комунікативні уміння і 

навички учнів. 

СК4. Здатність розвивати в учнів критичне мислення і формувати ціннісні 

ставлення. 

СК5. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і 

технології навчання мови і літератури, здійснювати інтегроване навчання. 

СК6. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати 

пошук і критично оцінювати інформацію, використовувати відкриті ресурси, 

інформаційно-комунікаційні та цифрові технології, оперувати ними в професійній 

діяльності. 

СК7. Здатність забезпечувати партнерську взаємодію з усіма учасниками 

освітнього процесу. 

СК8. Здатність забезпечувати безпечне та здорове освітнє середовище, 

зокрема, створювати умови для функціонування інклюзивного освітнього 

середовища, формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя, 

здійснювати профілактичні заходи щодо збереження життя та здоров’я учнів, 

надавати їм домедичної допомоги, протидіяти та попереджувати булінг, 

різніпрояви насильства. 

СК9. Здатність управляти освітнім процесом, зокрема, планувати його, 

прогнозувати результати, організовувати різні види і форми навчальної та 

пізнавальної діяльності учнів. 
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СК10. Здатність до організації та проведення оцінювання навчальних 

досягнень здобувачів середньої освіти на засадах компетентнісного підходу. 

СК11. Здатність до безперервного професійного розвитку. 

СК12. Здатність використовувати досягнення сучасної науки у професійній 

діяльності. 

СК13. Здатність орієнтуватися в українському літературному процесі на тлі 

світового (від давнини до сучасності). 

СК14. Здатність критично осмислювати сучасні художні тенденції, 

використовувати фахові знання з літератури, уміння й навички в галузі 

порівняльного літературознавства для аналізу літературного процесу. 

СК15. Здатність інтерпретувати й зіставляти мовні та літературні явища, 

використовувати різні методи й методики аналізу україномовних та англомовних 

текстів. 

Проходження навчальної практики з викладання української та англійської 

мов практики бакалавра зі спеціальності 014 «Середня освіта (за предметними 

спеціальностями)» предметної спеціальності 014.01 «Середня освіта (українська 

мова і література)», другої предметної спеціальності 014.02 «Середня освіта 

(англійська мова і література)» за освітньо-професійною програмою «Середня 

освіта (українська мова і література; англійська мова і література забезпечує 

формування таких програмних результатів: 

ПРН1 Застосовувати правові знання у освітньому процесі, знати основні 

нормативні документи у галузі освіти, планувати та реалізовувати заходи щодо 

попередження і протидії булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм 

дискримінації серед учнів середньої школи й інших учасників освітнього процесу. 

ПРН2 Організовувати освітній процес на засадах здорового способу життя. 

ПРН3 Організовувати монологічну, діалогічну та полілогічну форми 

спілкування зі школярами, іншими учасниками освітнього процесу, 

представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності. 



8 
 

ПРН4 Інтегрувати та застосовувати знання з філософії, історії України та 

національної української культури у процес навчання мов і літератури. 

ПРН5 Управляти складною професійною діяльністю, виробляти та 

ухвалювати рішення в непередбачуваних робочих та навчальних контекстах. 

ПРН6 Розробляти проєкти та керувати ними в умовах середньої школи. 

ПРН7 Критично оцінювати достовірність та надійність інформаційних 

джерел, дотримуватися юридичних і етичних вимог щодо використання 

інформаційно комунікаційних та цифрових технологій у перебігу педагогічної 

діяльності у середній школі. 

ПРН8 Організовувати освітній процес, враховуючи етичні аспекти. 

ПРН9 Досліджувати мовні феномени і явища за допомогою 

загальнонаукової методології. 

ПРН10 Організовувати освітній процес із використанням цифрових 

технологій та технологій дистанційного навчання школярів, розвивати в учнів 

навички безпечного використання цифрових технологій та сервісів. 

ПРН11 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення 

усного й писемного мовлення школярів українською мовою. 

ПРН12 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку і збагачення 

усного й писемного мовлення школярів англійською мовою. 

ПРН13 Застосовувати в освітньому процесі прийоми розвитку мовно- 

комунікативних навичок. 

ПРН14 Застосовувати в освітньому процесі літературознавчий аналіз. 

ПРН15 Застосовувати інноваційні методи та прийоми навчання, 

міжпредметні зв’язки у навчанні мов і літератури, оцінювати результативність їх 

застосування. 

             ПРН16 Застосовувати відкриті ресурси, інформаційно-комунікаційні технології 

у навчанні української та англійської мов і літератури. 

            ПРН17 Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 

освітнього процесу середньої школи, використовувати практики самозбереження 

психічного здоров’я, усвідомленого емоційного реагування, створювати психологічно 

комфортні умови освітнього процесу.  
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            ПРН18 Організовувати освітній простір з дотриманням принципів 

універсального дизайну, забезпечувати дотримання вимог безпеки життєдіяльності, 

санітарії та гігієни.  

            ПРН19 Планувати та організовувати навчання української та англійської мов і 

літератури, позаурочні й позашкільні заняття та заходи, використовуючи різні 

організаційні форми навчання.  

            ПРН20 Використовувати в освітній практиці навчання мов і літератури різні 

прийоми формувального, поточного і підсумкового оцінювання навчальних досягнень 

учнів, прийоми диференційованого оцінювання дітей з особливими освітніми 

потребами.  

            ПРН21 Планувати і забезпечувати власний професійний розвиток.  

            ПРН22 Виявляти здатність використовувати досягнення сучасної науки у 

практиці навчання української та англійської мов і літератури.  

            ПРН23 Використовувати здобутки українського письменства для формування 

національної свідомості, культурного світогляду учнів, їхньої моралі, ціннісних 

орієнтацій у сучасному суспільстві. 

            ПРН24 Вміти аналізувати та інтерпретувати твори української класичної та 

сучасної літератури у взаємозв’язках зі світовою літературою.  

            ПРН25 Порівнювати мовні та літературні факти, явища, визначати їхні 

подібності й відмінності, вміти аналізувати україномовні та англомовні тексти 

різних типів. 

Структура практики (план проходження) 
 

 
 

№ 

пор. 
Навчальні елементи 

Кількість 

годин 

 Змістовий модуль 1  

1 Загальне оформлення і ведення щоденника практики 100 

2 Аналіз програм фахових предметів для проєктування уроків 80 

3 Аналіз одного уроку, проведеного вчителем української 

(англійської) мови 

80 

4 Вивчення фахового досвіду роботи вчителя української 

(англійської) мови 

80 
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 Змістовий модуль 2  

1 Виконання студентом індивідуального завдання: складання 

індивідуального плану-схеми проведення уроку 

100 

2 Проєктування і проведення разом з вчителем уроку 

української (англійської) мови в школі з обов’язковою 

фіксацією у щоденнику практики студента (перевірка знань і 

умінь з української (англійської) мови учнів у закріпленому 

класі, допомога вчителю української (англійської) мови у 

проєктуванні позакласної роботи) 

100 

Разом 540 

 

Політика оцінювання 

Оцінювання навчальних досягнень бакалаврів із навчальної практики з 

викладання української та англійської мов, 

терміни їх виконання 

 
№ 
з/п 

Завдання Терміни виконання Критерії оцінювання 

1 Ознайомитись з організацією і 

проведенням практичних робіт 

на уроках української мови і 

літератури (англійської мови і 

літератури). 

Згідно розкладу Самостійність, 

творчість,  точність, 

вчасність виконання 

завдань 

2 Ознайомитись з використанням 

ефективних  форм  організації 

навчально-пізнавальної 

діяльності учнів на уроках 

української мови і літератури 

(англійської мови і літератури), 

та в позаурочний час. 
Надавати посильну допомогу 

вчителям української 

(англійської) мови. 

Займатися плануванням і 

викладанням фрагментів уроків. 

Вести спостереження за 

діяльністю вчителя та учнів на 

уроках української (англійської) 

мови, виконуючи практичні 

завдання. 

Брати активну участь в 

обговоренні результатів 

спостереження під час занять з 

методики навчання. 

Виконувати індивідуальні 

завдання. 

Згідно розкладу Правильність, 

логічність, 

відповідність, 

оригінальність, 

комплексність. 
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3 Оформлення щоденника і звіту 

з практики 

Наприкінці проходження 

практики 

Правильність, 

вчасність виконання 
звіту 

4 Залік з практики Останній день проходження 
практики 

Самостійність, 
правильність. 

 

При оцінюванні студента враховується наступне: 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/Критерії-оцінювання-знань- 

здобувачів.pdf 

Оцінювання навчальних досягнень бакалаврів із педагогічної практики 

здійснюється за 100-бальною шкалою. Здобувач освіти вважається допущеним до 

підсумкового контролю за умови повного відпрацювання всіх індивідуальних 

завдань, передбачених програмою практики. 

З метою набуття студентами під час навчальної практики з викладання 

української та англійської мов умінь і навичок самостійного розв’язання освітніх, 

організаційних та наукових проблем до робочої програми включається такі 

індивідуальні завдання: 

1) надавати посильну допомогу вчителям української (англійської) мови; 

2) займатися плануванням і викладанням фрагментів уроків; 

3) вести спостереження за діяльністю вчителя та учнів на уроках української 

(англійської) мови, виконуючи практичні завдання; 

4) брати активну участь в обговоренні результатів спостереження під час 

занять з методики навчання; 

5) виконувати індивідуальні завдання; 

6) опрацювати рекомендовану літературу; 

7) в установлений термін звітувати про хід практики та її результати; 

8) дотримуватися правил техніки безпеки, внутрішнього розпорядку бази 

практики, етики взаємовідносин між учасниками практики. 

Для складання диференційованого заліку з педагогічної практики студент 

подає повністю оформлені щоденник і звіт з практики. Залік з практики 

проводиться в останній день проходження практики комісією від кафедри. 

 

http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
http://inmov.kdu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%97-%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BD%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C-%D0%B7%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D1%96%D0%B2.pdf
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Розподіл балів, які отримують студенти 

Приклад для диференційованого заліку з практики 

 

Хід виконання 

практики 

Оформлення та захист звіту  
Сума 

ЗМ 1 ЗМ 2 Пояснювальна 

записка 

Розра- 

хунки 

Ілюстративна 

частина 

Захист 

звіту 

  20 10 5 5 100% 

60% 40% 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 
для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики, диф. заліку 

 
для заліку 

90-100 відмінно  

 

 
зараховано 

А 

82-89  
добре 

В 

74-81 С 

64-73  
задовільно 

D 

60-63 E 

35-59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

Fx 

 
0-34 

незадовільно 

з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

 
F 
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Політика курсу 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 

Звіти, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються меншою кількістю балів (75% від можливої максимальної кількості 

балів за певний вид діяльності). Відтермінування здачі видів робіт відбувається за 

наявності поважних причин. 

Політика щодо академічної доброчесності: 

У випадку порушення академічної доброчесності – реагування відповідно 

до «Положення про академічну доброчесність в КрНУ ім. Михайла 

Остроградського». 

Методичне забезпечення 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22 

1. Програма навчальної дисципліни. 

2.  Робоча програма навчальної практики з викладання української 

(англійської) мови, 

3. Структурно-логічна схема проходження практики, 

4. Завдання для самостійної роботи, методичні рекомендації з викладання 

фахових дисциплін. 

Рекомендована література 

Базова 

1. Ніколаєва С. Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, 

викладання, оцінювання. К.: Ленвіт, 2003. 273 с. 

2. Програма навчальної практики (помічник учителя) : Навчальне видання для 

студентів 3-го курсу спеціальностей 014 Середня освіта (Мова і література 

(англійська)), 035 Філологія (Мова і література (англійська)) Розробник: І.М. 

Романишин. Івано-Франківськ: Бойчук А.Б., 2017. 34 с. 

3. Harmer J. The Practice of English Language Teaching. Pearson Longman. 2007. 

4. Partin L.R. The Classroom Teacher’s Survival Book: Practical Strategies, 

Management, Techniques, and Reproducibles for New and Experienced Teachers. San- 

Francisco: Jossey-Bass, 2009. 366 p. 

http://document.kdu.edu.ua/met_kaf.php?kaf=22
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5. Richards J. C. Key Issues in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2015. 

Допоміжна 

6. Білоус В.Т., Горюнова Л.І., Цимбалюк А.В. Основи організації та методики 

викладання у вищій школі: навч. посібник для студентів вищих навчальних 

закладів; Держ. податк. адмін. України. Ірпінь, 2001. 143 с. 

7. Босак С. Особистісно-орієнтоване навчання ‒ у практиці. Українська мова і 

література в школі. 2003. № 8. С. 37-41. 

8. Інструктивно – методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у 

основній та старшій школі у 2011/ 2012 році. Інформаційний збірник 

Міністерства освіти і науки України. №19-20-21. К.: Педагогічна преса, 2011. 

9. Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів. Наказ МОН від 03.06.2008 р. № 496. Інформаційний збірник. 

2008. №19-20-21. 

10. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів з іноземних мов у системі 

загальної середньої освіти. Наказ МОН від 05.05.2008 р. № 371, ж. Іноземні мови в 

навчальних закладах. 2008. №3. 

 

 

 

 
мови: 

Інформаційні ресурси 

1. Електронний банк теоретичного матеріалу з граматики англійської 

 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

http://www.englishgrammar.org 

http://www.perfect-english-grammar.com/index.html 
2. Електронний банк граматичних вправ для самостійного опрацювання: 

http://www.englishexercises.org 

http://www.agendaweb.org 

http://www.adelescorner.org/index.html 

http://www.englishexercises.org 

3. Електронний банк навчального матеріалу з англійської мови: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/(Офіційний сайт British Council) 

http://www.eflnet.com(Intermediate and Advanced level) 

http://www.myenglishpages.com 

http://study-english.info (російською мовою) 
4. Електронний банк відео уроків з англійської мови: 

http://www.engvid.com 

http://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
http://www.englishgrammar.org/
http://www.perfect-english-grammar.com/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://www.agendaweb.org/
http://www.adelescorner.org/index.html
http://www.englishexercises.org/
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/
http://www.eflnet.com/
http://www.myenglishpages.com/
http://study-english.info/
http://www.engvid.com/
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5. Електронні словники: 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1 

http://www.lingvo.ua/ru 

6. Мала Академія Наук України. 

http://www.man.gov.ua 

7. Учительський он-лайн журнал 

http://www.teacherjournal.com.ua . 

8. Методичний портал. Спеціалізований ресурс, призначений для вчителів, 

співавтором якого може бути кожен з Вас. 

http://metodportal.net 
9. – Освіта.ua. Мабуть один з найкращих сайтів для вчителя, вихователя, 

керівника. 

http://osvita.ua 

10. Острів знань. 

http://ostriv.in.ua 

11. Навчальний портал Школа.ua. Розділ порталу «Вчителям» представляє 

методичну та навчальну літературу для педагогів. 

http://shkola.ua 
12. Український освітній портал. Український портал для вчителів та 

викладачів. Розробки уроків і сценаріїв до свят. Методичні матеріали. Наочність 

до уроків. 

http://www.teacher.in.ua 
13. Банк інтернет-портфоліо вчителів. 

http://www.bankportfolio.ru 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1
http://www.lingvo.ua/ru
http://www.man.gov.ua/
http://www.teacherjournal.com.ua/
http://metodportal.net/
http://osvita.ua/
http://ostriv.in.ua/
http://shkola.ua/
http://www.teacher.in.ua/
http://www.bankportfolio.ru/



