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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) 
  

Метою виробничої педагогічної практики є: удосконалення й 

поглиблення професійної компетентності магістрів у сфері навчання 

німецької мови і літератури в старших/профільних класах закладів загальної 

середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів та в групах студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації;  подальший розвиток професійних 

якостей й набуття професійного досвіду проведення фахових навчальних 

занять, виховних заходів, формування вміння використання різноманітних 

технологій та методик навчання іноземних мов на основі застосування 

новітніх наукових досягнень в галузі 01 Освіта/Педагогіка, активізація 

науково-дослідної роботи та розвиток творчого потенціалу майбутніх 

учителів німецької мови і літератури. 

Завданнями практики є: вирішення конкретних педагогічних завдань з 

профільного навчання німецької мови і літератури на основі зв’язку знань з 

різних сфер науки і практики та системності, яка забезпечує цілісність і 

єдність розвитку особистісного і професійного компонент з основними 

елементами: спеціальна і професійна компетентність в сфері дисципліни, яка 

викладається;  методична компетентність в сфері способів формування знань, 

умінь та навичок;  соціально-психологічна компетентність в сфері процесів 

спілкування;  диференційно-психологічна компетентність в сфері мотивів, 

здібностей та спрямованості;  аутопсихологічна компетентність в сфері 

достоїнств та недостатків своєї діяльності і особистості; проведення науково-

дослідної роботи в умовах, що відповідають темі кваліфікаційної роботи та 

максимально наближені до майбутньої професійної діяльності магістра.  

 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ (ПЕДАГОГІЧНОЇ) 

 

Шифр  

компете 

нтності 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

 

Програмні 

результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК) 

   ЗК 1. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу; 

здатність оцінювати та 

забезпечувати якість 

виконуваних робіт; здатність 

до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних 

джерел; здатність 

вдосконалювати власне 

навчання, зокрема розвивати 

навчальні й науково-

ПРН 3. 

 

 

 

 

 ПРН 8. 

 

 

 

 

Знання основних 

напрямків розвитку 

філологічної науки, 

методів філологічних 

досліджень, основ 

мовознавчих наук.  

Уміння застосовувати 

отримані знання при 

вирішенні науково-

методичних і навчально-

виховних завдань з 



дослідницькі навички. 

 
 

 

 

 

 

 

 

ПРН 18. 

урахуванням вікових та 

індивідуально-

типологічних, соціально-

психологічних 

особливостей 

студентських колективів і 

конкретних педагогічних 

ситуацій.  

Здійснювати пошук, 

оброблення та аналіз 

інформації з різних 

джерел для розв’язання 

задач спеціальності.  

ЗК 2. Здатність гнучко та 

ефективно користуватися 

системою знань про 

соціальну дійсність і про 

себе, систему складних 

соціальних умінь і навичок 

взаємодії, сценаріїв 

поведінки в типових 

соціальних ситуаціях.  

ПРН 7. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 20. 

 

 

 

 

ПРН 21. 

 

 

 

 

 

 

ПРН 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРН 23. 

Володіти формами і 

методами наукового 

пізнання, вміти 

аналізувати сучасні 

соціальні та етичні 

проблеми, наукові школи, 

напрямки, концепції, 

джерела гуманітарного 

знання. 

Знання новітніх положень 

фундаментальних наук, в 

обсязі, необхідному для 

засвоєння 

загальнопрофесійних 

дисциплін.  

Здійснювати трансфер 

набутих знань рідною та 

іноземною мовою 

(німецькою), реалізуючи 

державну політику в 

сфері науки і освіти на 

основі особистого внеску 

в її розвиток. 

Працювати в 

міжнародному контексті, 

спілкуватися з колегами 

та широким академічним 

товариством на 

міжнародному рівні для 

реалізації інноваційного 

проекту або вирішення 

певної наукової 

проблеми. 

Широко застосовувати 

комунікативні навички 

відповідно до замовлення 

суспільства в сфері освіти 

ЗК 3. Здатність працювати в 

команді. Здатність до 
ПРН 6. Брати участь в реалізації 

колективних педагогічних 



міжособистісного 

спілкування; здатність до 

самокритики; навички 

планування та управління 

часом; уміння і здатність до 

прийняття рішень.  

завдань, у т.ч. в 

міжнародному форматі на 

основі впровадження ідеї 

співробітництва та 

професійної кооперації. 

ЗК 4. Здатність вільно володіти 

державною мовою як усно, 

так і письмово; здатність 

вільно володіти іноземною 
(німецькою) мовою; 
здатність до ефективного 

професійного спілкування та 

до представлення складної 

комплексної інформації у 

стислій формі усно та 

письмово, використовуючи 

інформаційно-комунікаційні 

технології та відповідні 

професійні терміни.  

ПРН 7. Володіти формами і 

методами наукового 

пізнання, вміти 

аналізувати сучасні 

соціальні та етичні 

проблеми, наукові школи, 

напрямки, концепції, 

джерела гуманітарного 

знання. 

 

ЗК 5. Здатність генерувати нові 

ідеї; здатність мотивувати  

людей та рухатися до 

спільної мети.  

ПРН 17. Систематично 

вдосконалювати свою 

професійну діяльність 

породжувати нові ідеї та 

ставити їх на службу 

потребам професійної 

діяльності. 

ЗК 6. Здатність діяти на основі 

етичних міркувань; 
дотримання етичних 

принципів; здатність 

цінувати мультикультурність 

мовного суспільства; 

здатність усвідомлювати 

рівні можливості та гендерні 

проблеми. 

ПРН 20. Здійснювати трансфер 

набутих знань рідною та 

іноземною мовою 

(німецькою), реалізуючи 

державну політику в 

сфері науки і освіти на 

основі особистого внеску 

в її розвиток. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1. Здатність оперувати 

системою знань про цінності 

й уявлення, притаманні 

культурам країн мови, що 

вивчається. 

ПРН 13. Володіти сукупністю 

знань про структуру 

мовної системи, вміти 

оперувати цими знаннями 

у процесі професійної 

діяльності: аналізувати, 

зіставляти, групувати 

факти мови, 

використовувати методи 

відповідного 

лінгвістичного опису.  

ФК 2. Здатність володіти 

методологічними і 

теоретичними основами 

ПРН 9.   Користуватися 

різноманітними методами 

і формами навчання, 



філологічних наук, методики 

навчання іноземних мов у 

ВНЗ та німецької мови у 

профільній школі.  

прогресивними 

прийомами керівництва 

науковою, навчальною, 

суспільною, творчою 

діяльністю студентських 

колективів. 

ФК 3. Здатність широко 

застосовувати лінгвістичні та 

психолого-педагогічні 

аспекти моделювання різних 

типів знань з професійною 

метою.  

ПРН 10. Гнучко застосовувати 

набуті знання на основі 

міждисциплінарних 

зв’язків лінгвістичних 

дисциплін. 

  

ФК 4. Здатність використовувати 

інформаційні і комунікаційні 

технології для вирішення 

професійних і дослідницьких 

завдань.  

ПРН 14. Володіти сучасними 

технологіями організації 

навчального процесу й 

оцінки досягнень учнів на 

різних етапах навчання.  

ФК 9. Здатність визначати та 

застосовувати інноваційні 

підходи до розв’язання 

теоретичних, методологічних 

і методичних проблем 

розвитку вищої гуманітарної 

освіти, осучаснювати її зміст 

відповідно до останніх 

вітчизняних і світових 

напрацювань у галузі 

гуманітарних знань. 

ПРН 16. Обґрунтовувати 

концептуальні основи, 

структуру і зміст засобів 

навчання (підручників, 

навчальних посібників 

тощо).  

ФК 10. Здатність враховувати 

специфіку семантико-

прагматичної та граматичної 

організації іноземної мови 

(німецької) на макро- і 

макрорівні, у т.ч. на основі 

взаємозв’язку лінгвістичних 

та екстралінгвістичних 

компонентів. 

ПРН 13. Володіти сукупністю 

знань про структуру 

мовної системи, вміти 

оперувати цими знаннями 

у процесі професійної 

діяльності: аналізувати, 

зіставляти, групувати 

факти мови, 

використовувати методи 

відповідного 

лінгвістичного опису.  

 

ФК 11. Здатність керувати 

пізнавальною діяльністю 

учнів, знаходити найбільш 

ефективні способи 

мотивованого впливу, 

створювати і згуртовувати 

колектив з метою вирішення 

освітніх завдань.  

ПРН 8. Застосовувати отримані 

знання при вирішенні 

науково-методичних і 

навчально-виховних 

завдань з урахуванням 

вікових та індивідуально-

типологічних, соціально-

психологічних 

особливостей колективу 

учнів і конкретних 

педагогічних ситуацій.  

ФК 12. Здатність орієнтуватись в ПРН 15. Ефективно будувати 



основних тенденціях, що 

визначають сучасний стан 

іншомовної освіти у вищих 

навчальних закладах, 

проектувати педагогічну 

діяльність на основі 

міждисциплінарних зв’язків. 

навчальний процес на 

всіх рівнях і етапах 

лінгвістичної освіти, 

включаючи вищу, 

післядипломну й 

додаткову (в іншій галузі) 

професійну освіту.  

 

   

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

№ 

з/п 
Назви видів діяльності 

Кількість 

годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 18 

1. Психолого-педагогічна робота 60 

2. Навчально-методична робота 390 

3. Науково-дослідна робота 90 

           Разом:   540 

 

Психолого-педагогічна та навчально-методична робота здобувача в 

період виробничої практики в старших/профільних класах закладів загальної 

середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів та в групах студентів вищих навчальних 

закладів І-ІІ та ІІІ-ІV рівнів акредитації складаються з двох частин, які 

доповнюють одна одну: пасивної (відвідування уроків, лекцій, семінарських 

та практичних занять, консультацій, які проводить учитель/викладач-

методист і інші педагогічні/науково-педагогічні працівники навчального 

закладу, участь у навчально-методичних та виховних заходах, 

профорієнтаційній роботі, науково-методичних семінарах та ін.) та активної, 

яка передбачає підготовку, розробку та  самостійне проведення уроків з 

учнями 10-11 класів ЗОШ та лекцій, семінарських, практичних занять зі 

студентами 1-2 курсу ЗВО.  

Науково-дослідна складова педагогічної практики передбачає 

подальшу роботу здобувача ОС магістр зі збору матеріалів кваліфікаційного 

дослідження, написання наукової статті за обраною темою,  підготовку та 

проведення здобувачем (або групою здобувачів) заходу з конкретної наукової 

проблеми, вивчення особливостей організації наукової роботи з учнями та 

студентами, зокрема сучасних форм впровадження її результатів у 

навчальний процес. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Термін проходження практики  

Термін проходження виробничої практики (педагогічної) для 

здобувачів визначається графіком навчального процесу в Ізмаїльському 



державному гуманітарному університеті, затвердженому в установленому 

порядку на початку навчального року.  

 

4.2. Бази практики  

Для проведення виробничої практики магістрів предметної 

спеціальності 014.022 Німецька мова і література, освітня програма Середня 

освіта: німецька мова і література базами практики можуть бути заклади 

середньої освіти ІІ - ІІІ ступеня (школи, спеціалізовані школи з поглибленим 

вивченням німецької мови, гімназії, ліцеї) та заклади вищої освіти І-ІІ та ІІІ-

ІV рівнів акредитації (університети, академії, інститути, коледжі). 

Місце проведення виробничої практики магістрів визначається згідно з 

угодами, які укладаються між університетом і базами практик. Студенти 

можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр, підбирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для використання (за умови 

підписання договору).  

 

4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти: 

– ознайомитися з програмою практиктичної підготовки спеціальності та 

дотримуватися методичних рекомендацій з її проходження;  

– не пізніше ніж за чотири тижні до початку практики визначити разом з 

керівником практики від кафедри базу проходження практики;  

– пройти інструктаж про порядок проходження практики, загальний 

інструктаж з охорони праці за підписом в журналі реєстрації інструктажів;  

– написати заяву про місце та термін проходження практики (або надати 

довідку з місця роботи);  

– взяти участь у настановчій конференції з практики;  

– отримати консультації щодо оформлення всіх необхідних документів з 

практики;  

– роздрукувати всі необхідні документи з сайта Університету на сторінці 

практична підготовка;  

– своєчасно прибути на базу практики і завершити виконання програми 

практики згідно з термінами, передбаченими графіком освітнього процессу; – 

за умови роботи на посаді виконувати усі функції, передбачені посадовою 

інструкцією;  

– не розголошувати комерційну таємницю та службову інформацію;  

– у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практичної підготовки за спеціальністю;  

– виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями;  

– нести відповідальність за виконання дорученої роботи;  перебувати на місці 

проходження практики не менше 6 год. щоденно (якщо немає інших 

обставин, що вимагають подальшої присутності);  у випадку відсутності або 

запізнення повідомляти про це керівника практики, пояснювати причину 



відсутності або запізнення, надавати при цьому необхідні документи, що це 

засвідчують (довідку про хворобу тощо);   

– своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається 

програмою практичної підготовки спеціальності. 

 

4.4. Обов’язки керівників практики.  

Керівник практики від ІДГУ зобов'язаний:  

– здійснювати моніторинг базових закладів міста Ізмаїл та Ізмаїльського 

району;  

– забезпечувати організацію оформлення договорів та проведення практики 

між університетом та базами практик;  щорічно на основі діючих навчальних 

планів складати зведений графік проведення всіх видів практики та здійснює 

контроль за його виконанням;  

– здійснювати підготовку проектів наказів про направлення студентів на 

практику (за поданням деканів факультетів);  

– за необхідністю разом з випусковими кафедрами організовувати 

інструктивні наради з питань практики;  

– надавати базову допомогу керівникам практик від кафедр щодо підготовки 

додатків до наказу з розподілу студентів на бази проходження практики;  

– контролювати наявність програм практичної підготовки спеціальності;  

– забезпечувати підготовку бланкової документації, необхідної для практики 

студентів;  

– здійснювати контроль за дотриманням строків проведення практик та 

поданням відповідної документації;  бере участь у роботі настановних та 

підсумкових конференціях на факультетах з питань організації і проведення 

практики;  вибірково відвідувати уроки, виховні заходи, що проводяться 

студентами, здійснювати заходи щодо усунення недоліків у проведенні 

практики;  

– здійснювати моніторинг наявності на кафедрах інструктивно-методичного 

забезпечення практик;   

– забезпечувати роботу сторінки практична підготовка на сайті університету;   

– працювати в складі підсумкової комісії з захисту виробничої практики. 

Керівник практики від кафедри зобов'язаний:  

Керівник практики від кафедри зобов’язаний: 

– забезпечувати здобувачів програмою практики; 

– підготувати інформацію про розподіл здобувачів на обрані бази практики 

для подальшого затвердження в установленому порядку на засіданні кафедрі; 

– конкретизувати індивідуальні завдання здобувачів на період проходження 

практики відповідно до типу та профілю закладу освіти; 

– розробити календарний графік проходження практики та забезпечувати 

його виконання за якістю; 

– проводити консультування здобувачів та забезпечуючи їм навчально-

методичну підтримку;  



– контролювати хід виконання програми практики, здійснювати аналіз та 

обговорення підготовки здобувачів до навчальних занять з німецької мови та 

їх проведення в учнівському та студентському колективах;  

– надавати допомогу під час підготовки практикантів до проведення 

колективних виховних заходів, виконання програми практики і написання 

звіту з проходження практики; 

– доповідати на засіданні кафедри про хід виконання програми практики, 

надавати висновок про роботу здобувачів-практикантів, здійснювати 

оцінювання роботи здобувачів на практиці на основі критеріїв оцінювання; 

– організувати захист звітів здобувачів з виробничої практики (педагогічної) 

та їх оприлюднення на сайті університету. 

 

4.5. Обов’язки керівника бази практики: 

– здійснювати прийом здобувача (здобувачів) на практику згідно з 

календарним планом проходження практики; 

– створювати необхідні умови для виконання ними програми практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають 

програмі практики та майбутній спеціальності; 

– забезпечувати умови безпечної праці на конкретному робочому місці; 

– контролювати забезпечення відповідних умов роботи і проведення 

обов'язкового інструктажу безпеки праці: ввідного та на робочому місці; 

– контролювати виконання практикантами правил внутрішнього розпорядку 

бази практики; 

– всебічно сприяти дотриманню здобувачем графіку та виконанню програми 

практики, консультувати практиканта, залучати його до виконання 

виробничих завдань; 

– надавати практикантам і керівникам практики від кафедри можливість 

користуватися кабінетами, бібліотеками, спеціальними класами та 

приміщеннями, необхідними для виконання програми практики; 

– забезпечувати облік виходів на роботу здобувачів-практикантів; 

– вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо здобувачів-

практикантів, які порушують трудову дисципліну та правила внутрішнього 

трудового розпорядку підприємства, повідомляти про такі випадки керівника 

практикою від кафедри, від ІДГУ, деканат факультету іноземних мов; 

– по завершенню практики ознайомитися зі звітом здобувача про практику, 

надати відгук-характеристику на кожного практиканта, в котрій відобразити 

рівень якості підготовленого ним звіту і виставити оцінку. 

  

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Орієнтовна тематика індивідуальних завдань: 

1. Труднощі аудіювання та шляхи їх подолання в профільній школі. 

2. Формування лексичного потенційного словника за комунікативним 

методом. 

3. Організація домашнього читання в умовах дистанційного навчання. 



4. Використання різних видів наочності у процесі формування 

іншомовної граматичної компетенції. 

5. Використання відео на заняттях з практичного курсу німецької мови в 

закладах вищої освіти. 

6. Особливості тестових завдань для контролю рецептивних навичок і 

вмінь студентів. 

7. Вплив дидактичної гри на навчально-виховний процес в профільній 

школі. 

8. Шляхи дидактизації автентичного тексту в процесі формування 

соціолінгвістичної компетенції учнів старшої школи. 

9. Форми організації позакласної роботи з учнями старших класів. 

10. Особливості підготовки до мовного екзамену ―Sprachdiplom‖ учнів 

спеціалізованої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням 

німецької мови. 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ  

 

По завершенні педагогічної практики подаються такі звітні документи:  

- характеристика здобувача про проходження виробничої практики, 

підписана керівником бази практики та завірена печаткою; 

- щоденник практики, оформлений та завірений в установленому 

порядку;  

- звіт про практику, де розкривається зміст виконаної роботи, 

висловлюються побажання, пропозиції щодо покращення умов, змісту та ін. 

проходження практики;  

- плани-конспекти проведених навчальних занять, підписані 

учителем/викладачем-методистом із зазначенням оцінки;  

- план-конспект проведеного виховного заходу, підписаний 

учителем/викладачем-методистом із зазначенням оцінки;  

- відгук керівника практики від кафедри (надається в щоденнику 

практики). 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки. 

Формою контролю захисту виробничої практики (педагогічної) 

студентів є диференційований залік. 

Підсумковий контроль здійснюється у кінці проходження практики 

шляхом оцінювання цілісної систематичної педагогічної діяльності 

здобувачів освіти протягом конкретного періоду. При виставленні 

диференційованої оцінки здобувачу освіти враховується рівень професійної 

підготовки майбутнього фахівця, якість виконання завдань педагогічної 

практики, рівень оволодіння педагогічними вміннями і навичками, 



дисциплінованість, якість оформлення документації та своєчасність її 

подання.  

Шкала оцінювання: національна та ECTS: 

 

Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 
незадовільно 

1-25 

 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань  

Педагогічна практика здобувачів освіти оцінюється за всіма видами 

діяльності відповідно до розробленої системи балів.  

 

№ Види роботи Кількість балів 

(максимальна) 

1. Розробка плану-конспекту уроку/заняття та  

проведення заняття  
30 

2. Підготовка плану-конспекту та проведення 

виховного заняття.  
20 

3. Підготовка методичного розділу кваліфікаційної 

роботи (написання наукової статті) 
30 

4. Оформлення документації.  10 

5. Захист практики.  10 

                                                                     Разом:   100 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 

 

Звіт з практики захищається студентом у присутності комісії.  

Для захисту практики деканатом призначається комісія. До складу 

комісії входять: декан факультету, завідувач навчальної та виробничої 

практики університету, керівник практики від кафедри, керівник або 

представник з бази практики (роботодавець).  

Захист практики здобувача вищої освіти проводиться публічно у 

вигляді підготовленої презентації, що унаочнює результати практики 

відповідно до її мети та завдань. В ній можуть бути представлені фрагменти 

уроків, зразки навчально-методичного забезпечення занять з німецької мови і 

літератури, відео- та аудіозаписи, фотоматеріали та ін. 



Матеріали звітів з практики зберігаються на кафедрі впродовж 

навчального року, а презентації студентів розміщуються на сайті 

університету.  

Характеристики студентів з практики зберігаються в деканатах 

факультетів в особових справах студентів.  

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

 

1. Биць Н. Лекції з методики навчання іноземної мови. – Львівський 

університет імені Івана Франка. – https://pedcollege.lnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2020/10/lektsii-z-metodyky-navchannia-inozemnoi-

movy.pdf 

2. Васянович Г. П. Педагогіка вищої школи: Навч.-метод. посібник / 

Львівський нац. ун- т ім. Івана Франка. Кафедра педагогіки. – Л., 2000.  

3. Гура О.І. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності: Навч. посіб. 

– К.: Центр навчальної літератури, 2005.  

4. Закон України «Про освіту» (1060-12). 

5. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційного розвитку 

України» // Відомості Верховної Ради. – 2003. – №13. 

6. Марушкевич А.А. Педагогіка вищої школи: теорія виховання: Навч. 

посіб. / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. –  К.: ВПЦ 

«Київський ун-т», 2006. 

7. Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : 

Підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних 

університетів / Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін./ за 

загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2013. 

8. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних 

закладах: Підручник / Панова Л. С, Андрійко І. Ф., Тезікова С. В. та ін. 

– Київ: Видавничий центр ―Академія‖, 2010.  
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