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Педагогічна практика студентів Університету є важливою сполучною ланкою між 

теоретичною та практичною підготовкою випускників до безпосередньої самостійної роботи у 

навчально-виховних закладах. Відповідно до навчальних планів ступеневої підготовки фахівців зі 

світової літератури вона організовується на освітньо-кваліфікаційному рівні “Спеціаліст”. Мета, 

завдання, структура, зміст, особливості педагогічної практики на кожному ступені визначаються 

сутністю, функціями діяльності педагогічного працівника відповідно до освітньо-кваліфікаційного 

рівня.  

Програма практики укладена відповідно до вимог чинного законодавства, наказів Ректора 

Університету, розпоряджень декана факультету іноземних мов.  

 

Головна мета педагогічної практики: формування у студентів системи необхідних 

педагогічних умінь й навичок, фахових здібностей, особистісно-індивідуального стилю поведінки 

та діяльності, необхідних для майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом 

умовах. Саме практична діяльність студентів у різноманітних середніх навчально-виховних 

закладах та установах І–ІІ рівнів акредитації дає їм змогу пізнати та випробувати себе у ролі 

вчителя, відчути смак цієї роботи, визначити власні професійні інтереси, переконатися у своїй 

психологічній готовності до педагогічної діяльності, поглибити психолого-педагогічні знання, 

збагатити або скоректувати особистісні педагогічні погляди, позиції, сформовані під час навчання 

в університеті. 

Значення педагогічної практики: 

 закріплення, поглиблення, критичне осмислення студентами спеціальних психолого-

педагогічних знань, застосування їх в організації навчально-виховного процесу, 

формування особистої позиції як майбутніх учителів; 

 вивчення студентами творчого педагогічного досвіду і застосування його в пошуках 

власних шляхів розв’язання практичних проблем; 

 формування у майбутніх учителів індивідуального стилю педагогічної діяльності, власного 

досвіду активної взаємодії з учнями, організація педагогічно доцільних взаємин, творчого 

підходу до практичної роботи; 

 ознайомлення студентів з інноваційними змінами у сучасній  загальноосвітній школі, їх 

аналіз;  

 виховання стійкого інтересу та любові до професії вчителя, потреби в самопізнанні й 

професійно-педагогічному вдосконаленні; 

 формування у студентів інтересу до науково-дослідної роботи та потреби в 

експериментуванні під час педагогічної практики. 
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Стажувальна практика студентів 5-го  курсу  

освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” 

 

Спеціаліст – це якісно вищий  порівняно із бакалавром освітньо-кваліфікаційний рівень 

педагогічного працівника, який визначається пріоритетною компетентністю, глибоким рівнем 

педагогічної самосвідомості й мислення, психологічною та практичною готовнісню до 

професійної роботи, системою фахових умінь і навичок діяльності у різноманітних педагогічних 

ситуаціях, вирішення нестандартних педагогічних завдань, самостійного вибору дій у 

непрогнозованих обставинах. 

Педагогічна практика для здобуття студентами цього ступеня проводиться на 5-х курсі 

факультету педагогічного профілю після оволодіння поглибленими фундаментальними 

психолого-педагогічними знаннями з професійної компетентності й майстерності.  

Стажувальну практику проходять студенти, які отримали базову психолого-педагогічну 

підготовку в Університеті, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень “Бакалавр”, визначили 

особистісне ставлення до професії вчителя та зробили професійний вибір. Вона триває чотири 

тижні та забезпечує умови для самостійної педагогічної діяльності студентів як учителів, класних 

керівників. Ця практика є наступним, вищим і професійно складнішим етапом практичної 

підготовки вчителя після здобуття ступеня “Бакалавр”. На цьому рівні студенти вдосконалюють 

первинний досвід педагогічної роботи у навчальному закладі, виробляють індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності, оволодівають професійною майстерністю. 

Мета практики – формування у студентів системи педагогічних умінь і навичок, що 

забезпечують належний рівень самоорганізації професійної діяльності у типових і нестандартних 

ситуаціях, ефективне вирішення різноманітних педагогічних завдань. 

Основні завдання практики: 

 

- поглиблення і розширення  теоретичних знань з основних та допоміжних літературознавчих і 

психолого-педагогічних дисциплін, набутих студентами, застосування їх  у  вирішенні конкретних   

педагогічних завдань  під час практики;   

- формування у студентів-спеціаліст психолого-педагогічних та методичних умінь  викладання 

літературознавчих дисциплін у системі середньої освіти; 

-  вироблення умінь та навичок організації основних форм навчання у загальноосвітньому 

навчальному закладі,  застосування сучасних  технологій і методик  навчання; 

- формування умінь професійного і педагогічного спілкування з учнівською аудиторією; 

- виховання у спеціалістів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей вчителя 

середньої, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті. 

 

Зміст педагогічної практики: 
 

- ознайомлення з плануванням  та організацією навчального, наукового та  методичного процесу в 

певному навчальному закладі; 

- відвідування уроків, які проводять вчителі-предметники; 

- участь у позанавчальних заходах школи, що відбуваються у період практики; 

- розробка  розгорнутого плану-конспекту уроку, підготовка його тексту (методичні матеріали до 

підготовки додаються);  

- підготовка графіка проведення залікових занять та інформування керівників практики;  

- проведення залікових уроків; 

- відвідування, участь в обговоренні, аналіз (рецензія) заняття своїх колег; 
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Підведення  підсумків практики 

Підсумки практики проводяться  на кафедрі світової літератури факультету іноземних мов у 

формі звітної конференції. 

 

1. Документи: характеристика на студента (записується керівником від школи в щоденнику 

практики); звіт в довільній формі; два конспекти залікових уроків; аналіз уроку колеги; конспект 

виховного заходу; заліковий лист. 

2. Оцінювання
1
: 

Конспект залікового уроку  

  

Макс. по 20 

балів  

Підготувати два 

конспекти 

Макс. 40 балів 

Проведення залікових уроків  

 

Макс. по 10 

балів 

Провести два уроки  Макс. 20 балів 

Рецензія на урок колеги Макс. 10 

балів 

Підготувати рецензію Макс. 10 балів 

Конспект виховного заходу Макс. 10 

балів 

Підготувати конспект Макс. 10 балів 

Проведення виховного заходу Макс. 20 

балів 

Провести захід 

(самостійно) 

Макс. 20 балів 

Разом Макс. 100 б. 

 

Протягом цієї практики студенти вчаться: 

 планувати навчально-пізнавальну, позакласну діяльність учнів з метою стимулювання їх до 

поступового успіху, набуття позитивного досвіду поведінки; 

 аналізувати педагогічні ситуації, способи взаємодії з учнями, їхні вікові, індивідуально-

психологічні особливості, переваги і недоліки власної педагогічної діяльності; 

 організовувати різноманітні види навчально-пізнавальної, позанавчальної діяльності учнів, 

формувати у них позитивне ставлення до діяльності, ненав’язливо залучати їх до роботи як 

рівноправних партнерів; 

 сприяти розвитку і вихованню учнів у процесі навчальної та позакласної діяльності шляхом 

задоволення їхніх потреб та інтересів засобами змісту, методів і форм організації 

діяльності, створення психологічно-комфортного середовища; 

                                                           

1
 Критерії оцінювання можуть змінюватися (за додатковою інформацією звертатися на кафедру загальної та 

соціальної педагогіки ЛНУ імені Івана Франка)   
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 спілкуватися з учнями як рівноправними партнерами на вербальному і невербальному 

рівнях; 

 відчувати психологічний і фізичний стан особистості учня, виявляти реальнодіючі мотиви 

його поведінки у конкретній ситуації; 

 конструктивно розв’язувати конфліктні ситуації з метою формування позитивних стосунків 

з учнями, запобігати розвитку конфліктів у взаємодії з “важкими особами”; 

 регулювати власний психічний стан, емоції, дотримуватися педагогічного такту у взаємодії 

з учнями; 

 володіти власним мовленням (голосом, дикцією, інтонацією) для емоційно-вольового 

впливу на учнів, сприяння їхньому розумінню навчальних і виховних ідей тощо; 

 організовувати і регулювати дисципліну в класі шляхом застосування різноманітних 

методів, форм організації навчальної роботи учнів, емоційно-вольового впливу на їхню 

поведінку, колективного визначення правил і норм спільної роботи; 

 формувати позитивні міжособистісні стосунки учнів, перетворювати клас у колектив учнів; 

 здійснювати творчий підхід до розв’язання педагогічних завдань із урахуванням 

своєрідності педагогічної ситуації, особистості кожного учня, мотивації його поведінки; 

 організовувати психолого-педагогічні дослідження для вивчення особливостей учнів, їхньої 

поведінки, навчально-виховного процесу; 

 налагоджувати і підтримувати доброзичливі стосунки з батьками учнів, колегами, 

вчителями, адміністрацією навчального закладу. 

Під час проходження педагогічної практики студенти: 

 самостійно організовують навчально-пізнавальну діяльність учнів  з певних тем чи цілого 

розділу; 

 досконало вивчають навчальну програму з предмета, самостійно планують навчальну 

роботу на довготривалий період; 

 організовують систему навчальних занять (два залікових), орієнтуючись на досягнення 

позитивних якісних змін у розвитку учнів, їхніх знаннях й уміннях, ставленні до 

навчального предмета; 

 застосовують різні типи навчальних занять, методів і форм організації навчання, що 

спонукають учнів до активної діяльності в позиції суб’єкта; 

 самостійно готуються до навчальних занять із застосуванням сучасної додаткової 

методичної літератури; 

 спрямовують кожне навчальне заняття на досягнення завдань розвитку пізнавальних 

можливостей учнів, виховання у них особистісних рис позитивної мотивації навчання; 
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 проводять навчальні заняття у різних класах з урахуванням індивідуальних, вікових, 

статевих особливостей учнів; 

 самостійно оцінюють результати навчання учнів із дотриманням необхідних вимог на 

кожному етапі навчального заняття, висловлюють оцінку діяльності учнів, отримують від 

них зворотний зв’язок для регулювання навчально-виховного процесу; 

 виконують функції класного керівника, самостійно планують і організовують дозвілля, 

позанавчальне життя учнів відповідно до рівня їхнього розвитку, потреб та інтересів; 

проводять виховний захід; 

 самостійно розв’язують конфлікти, продумують взаємодію з “важкими” учнями; 

 регулюють дисципліну в класі, уникаючи примусу, застосовуючи безпосередній вплив на 

поведінку учнів, різноманітні види діяльності відповідно до інтересів учнів, звертаючись до 

колективно прийнятих правил, норм поведінки у навчальному закладі; 

 застосовують різні форми спільної діяльності учнів класу, їхнього міжособистісного 

спілкування, створюють середовище довіри, поваги для об’єднання учнів у колектив; 

 проводять наукові дослідження з метою психолого-педагогічного вивчення рівня розвитку 

колективу, міжособистісних стосунків учнів; 

 організовують індивідуальні дослідження з метою вивчення рівня розвитку учнів, 

особливостей їхньої навчально-пізнавальної діяльності, їхніх потреб та інтересів, сутності 

педагогічних явищ, педагогічної діяльності тощо; 

 організовують різноманітні додаткові заняття (індивідуальні та групові заняття, 

консультації та співбесіди); 

 беруть участь у роботі методичних об’єднань школи, засідань педагогічної ради; 

 організовують взаємодію з батьками учнів. 

Протягом першого тижня педпрактики студенти вирішують організаційні питання: 

ознайомлюються з навчальним закладом чи поглиблюють знання про нього, вивчають 

педагогічний досвід учителів, як класні керівники налагоджують контакт чи відновлюють 

стосунки з учнями класу, складають графік залікових навчальних занять і виховних заходів, 

повідомляють про це керівників педпрактики, продовжують вести психолого-педагогічний 

щоденник. 

Під час практики періодичні семінари керівників Університету, вчителів освітньої установи 

разом зі студентами-практикантами є особливо важливими. Ця практична діяльність студентів є 

значною мірою самостійною, систематичною та відповідальною, оскільки практиканти проводять 

заняття, виховні заходи у багатьох випадках без присутності або втручання вчителя, класного 

керівника, організовують навчання учнів, оцінюють їхні знання, уміння з окремих тем, розділів і 

навіть за семестр. Незначні огріхи у педагогічній діяльності студентів можуть вплинути на 

подальші успіхи, результати навчальної діяльності учнів. Студент-практикант несе 

відповідальність за дисципліну в класі, поведінку учнів, їхню участь у навчально-пізнавальній 

роботі. Семінари з керівниками педпрактики допомагають студентам проаналізувати труднощі, 
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проблеми, які виникають, скоректувати дії, у разі потреби обрати інший стиль діяльності. 

Особливо значущий підсумковий семінар для обговорення процесу і результатів педагогічної 

практики студентів. Керівник-методист погоджено з представником кафедри педагогіки виставляє 

студентам диференційований залік. 

 

Обов’язки і права студента-практиканта 

Студент зобов’язаний: 

 взяти участь у настановчій конференції, ознайомитися з програмою, завданнями і вимогами 

педагогічної практики, а також її керівниками; 

 вчасно розпочати й завершити практику у визначені терміни, перебувати на місці практики 

цілий робочий день (не менше 6 год.); 

 виконувати програму педпрактики, відповідально ставитися до проведення навчальних 

занять і позакласних заходів; 

 дотримуватися правил внутрішнього розпорядку, традицій навчального закладу, 

розпоряджень адміністрації; 

 стежити за дотриманням правил техніки безпеки й охорони праці в навчальному закладі, 

безпеки життєдіяльності учнів; 

 підтримувати взаємодію з керівниками практики, узгоджувати з ними власні пропозиції, 

бажання, нововведення, звертатися до них за допомогою, консультаціями, порадами; 

 своєчасно повідомляти  керівників практики про причини відсутності у навчальному 

закладі, зміни в індивідуальному плані роботи; 

 сумлінно готувати й вести документи, заплановані програмою практики (щоденник, 

індивідуальний план, конспекти навчальних занять, сценарії виховних заходів тощо),  

своєчасно оформляти звітні документи; 

 дотримуватися правил етики поведінки у стосунках з викладачами навчального закладу, 

студентами-колегами, керівниками практики, виявляти педагогічний такт, повагу, 

толерантність у взаєминах з учнями, батьками, конструктивно діяти у конфліктних 

ситуаціях; 

 дотримуватися культури мовлення й зовнішнього вигляду; 

 усвідомлювати відповідальність за результати власної педагогічної діяльності, наслідки 

байдужого ставлення до учнів. 

Студент має право: 

 висловлювати свої побажання щодо місяця проходження практики; 

 вносити пропозиції щодо поліпшення організації практики; 
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 здійснювати власний вибір змісту, методів, форм навчально-виховної діяльності з метою 

досягнення її ефективності; 

 впроваджувати інноваційні підходи, виявляти творчість, ініціативу в організації навчально-

виховного процесу;  

 відвідувати навчальні заняття, позакласні заходи вчителів  закладу, засідання методичних і 

педагогічних рад, батьківські збори тощо з метою виконнаня завдань педагогічної 

практики; 

 звертатися до керівництва факультету з проханням про зміни термінів проходження 

педагогічної практики  з огляду на певні обставини (хвороба, сімейні обставини, 

відрядження, стажування та ін.). 

Функції керівника практики від кафедри світової літератури: 

 ознайомлюється із наказом ректора про педпрактику; 

 бере участь у настановчій конференції, налагоджує контакт із групою; 

 знайомить студентів з навчальним закладом, де вони проходитимуть практику, попередньо 

узгодивши день і годину приходу групи студентів; 

 розподіляє разом із керівництвом навчального закладу студентів за вчителями-

предметниками і  класами; 

 контролює роботу студентів у період пасивної практики, надає допомогу в складанні 

індивідуальних планів, графіків проведення залікових уроків; 

 проводить консультації з питань змісту педагогічної практики, надає практичну допомогу 

студентам у підготовці залікових уроків, перевіряє готовність студентів до їх проведення; 

 систематично організовує зворотний зв’язок зі студентами стосовно проходження й 

ставлення до педагогічної практики; 

 відвідує залікові уроки студентів, проводить їх обговорення, виставляє оцінку в заліковий 

лист; 

 співпрацює з учителем-предметником, іншими керівниками практики, налагоджує 

взаємодію з ними; 

 разом із іншими керівниками практики організовує підсумкову нараду в закладі освіти, 

узгоджує підсумкову оцінку; 

 визначає терміни подачі звітної документації студентів на відповідні кафедри.  
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СХЕМА АНАЛІЗУ (САМОАНАЛІЗУ) НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ 

 

 Під час педагогічної практики студент-практикант виконує в письмовій формі аналіз 

навчального заняття свого колеги. Студенти, які проходять педагогічну практику за 

індивідуальним планом, здійснюють аналіз власного  навчального заняття. 

  

Зразок оформлення титульної сторінки: 

 

Аналіз (самоаналіз)  

навчального заняття зі світової літератури,  

проведеного у…...класі СШ № … міста… (вказати дату) 

студентом (-кою)-практикантом (-кою) V курсу факультету іноземних мов 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

Виконав (-ла): 

Студент (-ка) V курсу  

Факультету іноземних мов 

                     (для самоаналізу цей запису непотрібен) 

      Перевірив: 

 

ЗМІСТ АНАЛІЗУ 

1. Загальні відомості про навчальне заняття: 

– тема навчального заняття, її зв’язок з попередніми і наступними, місце у відповідному 

розділі; 

– форма, тип навчального заняття, його структура, відповідність темі та поставленій меті; 

– рівень досягнення мети та отримані результати, умови, чинники, що сприяли цьому; 

– сильні та слабкі сторони, досягнення, загальні враження. 

2. Підготовка вчителя  до організації навчального заняття: 

– визначення структури навчального заняття, його етапів відповідно до теми і мети; 

– цілеспрямоване планування змісту, методів, форм організації навчання на різних етапах; 

– вивчення та знання психологічних особливостей класу, зокрема кожного учня, мотивації 

їхньої навчально-пізнавальної діяльності, поведінки, своєрідності міжособистісних взаємин 

у групі; 

– підготовка навчального матеріалу, розробка практичних завдань, вправ, творчих робіт; 

– використання фахової та методичної літератури; 

– підготовка дидактичних та наочних матеріалів, навчальних посібників і засобів. 

3. Визначення і постановка мети, завдань як кінцевого результату, необхідного для 

досягнення вчителем та учнями: 

– відповідність загальної освітньої мети темі, рівню розвитку учнів, їхніх знань, умінь з 

навчального предмету; 

– передбачення кінцевих результатів навчального заняття, створення в учнів установки на 

досягнення мети; 

– визначення та донесення до учнів конкретних завдань навчально-пізнавальної діяльності на 

кожному етапі; 

4. Відбір змісту навчального матеріалу, розвиток особистісного ставлення учнів до нього: 

– відбір змісту навчального матеріалу відповідно до теми, поставленої мети і навчальної 

програми; 

– раціональний відбір наукових, засадничих знань, понять, фактів, що складають основу 

розвитку умінь, навичок учнів, їхнього соціального становлення, подальшого навчання; 

– спрямованість змісту навчального матеріалу на розгляд проблем, соціального значущих та 

актуальних для життя учнів, задоволення їхніх пізнавальних і особистісних потреб та 

інтересів; 
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– відповідність змісту навчального матеріалу рівню розвитку учнів, їхнім пізнавальним 

можливостям, орієнтація на “зону найближчого розвитку”; 

– послідовність та логічність структурування змісту за етапами навчального заняття 

відповідно до його структури; 

– розкриття загальнолюдських, національних цінностей у змісті навчального матеріалу, 

забезпечення його зв’язку з життєвим досвідом учнів; 

– аргументованість, логічність, доказовість викладу знань, понять, ідей тощо; 

– забезпечення сприймання, розуміння, осмислення учнями сутності наукових, соціальних 

понять, явищ, умінь, адекватності їхнього об’єктивного змісту та суб’єктивного смислу для 

учнів; 

– позитивна спрямованість змісту навчального матеріалу (орієнтація змісту на майбутню 

діяльність учнів, їхні позитивні емоції, самопізнання та вдосконалення, пізнання інших 

тощо); 

– стимулювання інтересу учнів до змісту, усвідомлення його значущості для розвитку 

особистості, сприяння формуванню допитливості школярів (новизна знань, умінь, їхня 

різностороння значущість, парадоксальність понять, фактів, популярність інформації, 

емоційність викладу, подання інформації крізь призму бачення педагога, науковця тощо); 

– інтегрування змісту навчального матеріалу з іншими темами, розділами, предметами. 

5. Застосування методів, прийомів, засобів, форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності учнів: 

– творче, цілеспрямоване поєднання різноманітних методів, прийомів, форм організації 

навчально-пізнавальної діяльності учнів для досягнення поставленої мети, завдань заняття, 

відповідно до змісту навчального матеріалу, вікових особливостей, рівня навчальних 

можливостей учнів; 

– стимулювання активності учнів, їхньої позиції як суб’єктів, партнерів процесу навчання; 

– організація навчання як набуття учнями та розвиток досвіду діяльності, поведінки; 

– застосування різноманітних методів, прийомів, форм організації навчально-пізнавальної 

діяльності для забезпечення сприймання, розуміння, осмислення, закріплення учнями 

знань, умінь і навичок; 

– активізація думки учнів, стимулювання їх до критичного та творчого мислення, вияву 

власної позиції, поглядів, самостійного пошуку і дослідження; 

– задоволення різноманітних особистісних потреб учнів (у пізнанні, розвитку, самооцінці, 

самоствердженні тощо), врахування і розвиток своєрідних особливостей кожного учня, 

стимулювання школярів до успіху. 

6. Діяльність педагога: 

– ставлення до учнів, наявність позитивної установки на кожного школяра, розуміння його як 

особистості, вияв поваги, довіри до нього; 

– позиція партнера чи наставника учнів, підтримка кожного у навчанні, надання допомоги у 

подоланні труднощів; 

– залучення кожного школяра до навчальної діяльності, сприяння його розвитку; 

– знання вчителем навчального матеріалу, захоплення фаховою наукою; 

– стиль діяльності та поведінки вчителя, його комунікативні уміння, відкритість, щирість, 

розвиток позитивних взаємин з учнями, знаходження контакту з кожним; 

– вияв педагогічного такту в організації взаємодії з учнями, ставлення до школярів зі 

складною поведінкою; 

– сприяння ініціативності, самостійності, впевненості учнів у навчально-пізнавальній 

діяльності; 

– забезпечення дисципліни як організації порядку на навчальному занятті. 

7. Діяльність учнів: 

– ставлення учнів до процесу навчання, застосованих форм, методів організації навчально-

пізнавальної діяльності, їхня мотивація; 

– позиція учнів як партнерів у навчанні, синтезаторів, творців ідей; 

– зовнішня і внутрішня активність учнів, їхнє співвідношення; 
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– відчуття та усвідомлення учнями своєї ролі, відповідальності у навчальному процесі; 

– ставлення до особистості вчителя, вияв до нього; 

– дисципліна учнів, дотримання правил поведінки, діяльності на навчальному занятті. 

8. Організація міжособистісної взаємодії учнів та розвиток їхніх взаємин: 

– створення психологічно комфортного середовища на навчальному занятті; 

– стимулювання та орієнтування учнів на підтримку один одного, повагу до кожного; 

– привчання учнів до уважного слухання один одного, толерантного ставлення до думки 

інших, вияву радості за успіх однокласників, уникнення критичних зауважень, образ інших; 

– об’єктивне ставлення педагога до кожного школяра, створення рівноправних умов для 

діяльності кожного; 

– розвиток в учнів установки на кожного як здібної, своєрідної індивідуальності, яка володіє 

власним життєвим досвідом; 

– застосування різноманітних форм співробітництва, міжособистісної взаємодії учнів 

(дискусії, діалоги, групові форми, колективна робота тощо). 

9. Отримання зворотного зв’язку: 

– методи, прийоми організації зворотного зв’язку на кожному етапі навчального заняття; 

– перевірка вчителем рівня розуміння, осмислення учнями навчального матеріалу, рівня 

сформованості їхніх знань та умінь; 

– застосування зворотного зв’язку для усвідомлення особливостей діяльності, мислення 

школярів, мотивації їхнього навчання з метою удосконалення організації навчальних 

занять; 

– застосування зворотного зв’язку, оцінювання для усвідомлення учнями досягнутих успіхів, 

перспектив їхнього розвитку; 

– об’єктивність оцінювання індивідуальних особливостей навчальної діяльності учнів; 

– мотивація оцінок учнів без елементів критики особистості. 

10. Загальні висновки (пропозиції і поради щодо вдосконалення підготовки і проведення 

наступних навчальних занять). 
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