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Під цас проходження виробницої 
практики ми прокацали:  

➔ конструктивно-планувальні вміння 
 

➔ комунікативно-навчаючі вміння 
 

➔ організаційні вміння 
 

➔ дослідницькі вміння 



За час виробничої педагогічної практики ми 
ознайомились з роботою закладу освіти, його 
структурою, основними напрямками діяльності 
і функціями. Співпрацювали з учителями та 
учнями. Була проведена самооцінка рівня 
сформованості якостей необхідних нам як 
майбутнім фахівцям. Також варто зазначити, 
ми поглибили та закріпили, а також вміло 
застосували набуті знання та вміння з 
методик навчання  безпосередньо під час 
проходження практики. 
 



Маємо досвід 



- складати плани-конспекти уроків; 
- визначати цілі, завдання та етапи 

уроку; 
- визначати типи вправ та послідовність 

їх виконання; 
- використовувати реальні та 

проектувальні навчальні мовленнєві 
ситуації; 

- складати план позакласної роботи з 
іноземної мови; 

- розробляти сценарій позакласного заходу 



- встановлювати і підтримувати різноманітні 
мовленнєві контакти: “вчитель-учень”, 
“вчитель-клас”, “учень-учень”; 

- адаптувати свій іншомовний досвід до 
рівня вимог програми та мовленнєвої 
підготовки учнів; 

- визначати об’єкти контролю мовленнєвої 
діяльності учнів і добирати відповідні 
методичні прийоми; 

- помічати помилки учнів, розуміти їх 
характер та виправляти 



- організовувати виконання накресленого 
плану; 

- забезпечувати мовленнєву діяльність учнів 
відповідно до плану уроку; 

- вносити методично виправдані корективи у 
плани уроків; 

- раціонально поєднувати колективні та 
індивідуальні форми роботи; 

- методично доцільно застосовувати 
традиційні наочні посібники, аудитивні, 
аудіовізуальні технічні засоби навчання. 





Петкова Світлана Іванівна: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою школою    



Надільниценко Катерина Олександрівна: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою 
школою / Ізмаїльський ЗЗСО I-III № 8  



Козуб Ірина Ігорівна: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою школою / Ізмаїльський 
ЗЗСО I-III № 8 



Тимценко Ольга Вікторівна: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою школою 



Долга Надія Олександрівна: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою школою  



Бацурський Григорій Анатолійовиц: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою 
школою 



Чіфліклій Дмитро Дмитровиц: Ізмаїльська гімназія № 11 з початковою школою  



Кутас Ганна Валеріївна: Кілійський ЗЗСО I-III № 4 
 



Варто зазначити те, що 
виробнича педагогічна 

практика сприяла формуванню і 
закріпленню інтересу до 
професії вчителя, а також 
формуванню педагогічних 

здібностей. 



Дякуємо за увагу! 


