
Державний вищий навчальний заклад 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 
Виробнича (педагогічна) практика 
(Основна іноземна мова (німецька) 

 
Освітня програма 

«Німецька мова і література», 
Перший (бакалаврський) рівень 

 
Спеціальність  035 Філологія 

                  035.043 Германські мови та літератури (переклад включно)  
(перша – німецька) 

Галузь знань  03 Гуманітарні науки 
 

Спеціальність  014 Середня освіта / Педагогіка 
(за предметними спеціальностями) 

                  014.02 Середня освіта (Мова та література (німецька) 
Галузь знань  01 Освіта 

 
Метою проведення виробничої педагогічної практики є поглиблення та 
вдосконалення набутих теоретичних знань з професійно-орієнтованих 
дисциплін та дисциплін психолого-педагогічного циклу, а також підготовка 
випускників навчального закладу першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти до майбутньої професійної діяльності на посаді вчителя німецької 
мови та забезпечення належного рівня їх професійної підготовки.  
 
Основний зміст практики- проведення навчально-виховної роботи з 
німецької мови та виховної роботи як класного керівника; 
 
Студент-практикант зобов’язаний:  

● провести 10 залікових уроків з німецької мови, здійснити 5 відвідувань 
занять інших студентів та вчителів; 

● працювати над виконанням індивідуальних завдань (підготовка 
методичних розробок, дидактичного роздаткового матеріалу, проведення 
індивідуальних занять); 

● набути відповідні виробничі навички та уміння з майбутньої 
спеціальності; 

● організовувати навчально-виховний процес з урахуванням системи 
планування школи; 



● своєчасно виконувати методичні вказки керівника практики та 
викладачів-методистів; 

● виконувати всі види робіт, визначених програмою практики; 
● вести щоденник практики; 
● виконувати наукові завдання від кафедри; 
● підготувати звіт та документацію про проходження практики. 

 
Система оцінювання  
Оцінювання здійснюється за національною на ECTS шкалою оцінювання на 
основі 100-бальної системи. (Див.: пункт „9.3. Види контролю” Положення 
про організацію освітнього процесу та розробку основних документів з 
організації освітнього процесу в ДВНЗ «Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника»). 
 
Диференційна оцінка з практики враховується на рівні з іншими оцінками, 
які характеризують успішність студента. Загальна оцінка виводиться на 
основі:  
- оцінки за володіння методикою викладання мови у ЗСО під час проведення 
практичних занять з мови (40 балів); за рівень володіння мовою (30 балів); - 
за психолого-педагогічну характеристику  класу (5 балів); - за дотримання 
вимог оформлення плану-конспекту проведених практичних занять (20 
балів); - за дотримання вимог щодо оформлення та термінів подачі звітної 
документації з практики (5 балів).  
 
Умови допуску до захисту практики 
 
Оформлення документації за результатами проведення практики 
 
Студент, що не виконав програму практики і отримав незадовільний відгук 
на базі практики або незадовільну оцінку при проведенні практичних занять, 
направляється на практику вдруге, в період канікул, або відраховується з 
навчального закладу. Документація має бути здана впродовж 7 днів після 
завершення науково-педагогічної практики.  
 
 
Затверджено на засіданні кафедри німецької філології, протокол №1 від “29” 
серпня 2019 р. 
 
Завідувач кафедри                                                                         О.Я. Остапович  
 


