
Педагогічна практика – важливий етап професійної підготовки 

студентів факультету іноземних мов. Вона тісно пов'язана з 

навчальним процесом, оскільки дає можливість студентам використати всі 

знання, навички та вміння, набуті з психолого-педагогічних, мовних та 

суспільствознавчих предметів під час самостійного проведення навчальних 

занять з учнями, а також усвідомити відповідальність і багатогранність 

роботи вчителя.  

Основною метою педагогічної практики є формування у студентів 

системи необхідних педагогічних вмінь та навичок, фахових здібностей, 

особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для 

майбутньої професії (бакалавр), закріплення педагогічних навичок, здобутих 

при отриманні кваліфікації бакалавра, вдосконалення знань, необхідних для 

роботи у середній школі та закладах вищої освіти (магістр).  

Згідно з навчальним планом педагогічну практику студенти факультету 

іноземних мов проходять у VIII семестрі протягом 4-ох 

тижнів у середніх, середніх спеціальних навчальних закладах м. Львова І - II 

рівнів акредитації, а магістри проходять педагогічну (асистентську) 

практику у III семестрі протягом 6-ох (кафедри англійської, французької та 

класичної філологій) та 4-ох (кафедри німецької філології, перекладознавства 

та контрастивної лінгвістики, міжкультурної комунікації та перекладу) 

тижнів у вузах III-ІV рівнів акредитації.  

Базами педагогічної практики студентів-бакалаврів є середні школи 

міста Львова і області, в яких студенти стажуються як викладачі іноземної 

мови. Базами педагогічної (асистентської) практики для магістрів є вищі 

навчальні заклади м. Львова: Львівський національний університет імені 

Івана Франка, Національний університет “Львівська політехніка”, Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, Український 

католицький університет тощо. Для проходження практики студенти можуть 

бути скеровані і в інші навчальні підрозділи (наприклад, коледжі), де 



викладаються відповідні дисципліни спеціалізації та здійснюється підготовка 

фахівців. 

Виробнича практика студентів є одним із важливих видів навчальної 

роботи і здійснюється з метою набуття виробничих навиків приймати 

самостійно рішення в реальних виробничих умовах. Вона покликана 

підготувати майбутніх фахівців до реальної практичної роботи, 

забезпечити належний рівень їхньої професійної підготовки. 

Студенти факультету іноземних мов проходять виробничу 

(перекладацьку) практику протягом 4-ьох (кафедри перекладознавства та 

контрастивної лінгвістики, міжкультурної комунікації та перекладу) тижнів у 

V семестрі бакалаврату та  4-ьох (кафедра німецької філології) тижнів у III 

семестрі магістратури. Студенти кафедри класичної філології проходять 

навчальну практику 2 тижні у V семестрі. Студенти-магістри проходять 

виробничу (переддипломну) практику протягом 2-ох (кафедри англійської, 

французької та класичної філологій) тижнів та 4-ох (кафедри німецької 

філології, перекладознавства та контрастивної лінгвістики, міжкультурної 

комунікації та перекладу) тижнів у III семестрі.  

Основними базами виробничої практики студентів факультету 

іноземних мов є Львівський національний університет імені Івана Франка, 

Інститут археології та наукова бібліотека Львівського національного 

університету імені Івана Франка, державний історичний архів м. Львова, 

перекладацькі агентства, приватні компанії тощо.  

 


