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1. Загальна інформація 

Назва дисципліни Навчальна практика в закладах освіти (ознайомлююча) 

Викладач (-і) Галицька-Дідух Тамара Вячеславівна 

Контактний телефон 

викладача 

596106 

E-mail викладача tamara.halytska@pnu.edu.ua 

Формат дисципліни 2. Цикл професійної підготовки. 

2.1 Обов’язкові дисципліни 

2.1.2. Практична підготовка 

Обсяг дисципліни 180 год.; кількість кредитів ECTS – 6 

Посилання на сайт 

дистанційного навчання 

http://www.d-learn.pu.if.ua 

Консультації середа, 14.00 год. – 16.00 год. 

2. Анотація до курсу 

Сучасний етап розвитку системи освіти характеризується пошуком нових форм і методів професійно – педагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Важливе місце серед них посідає практика. Особливістю навчальної практики в закладах освіти (ознайомлюючої) є те, що у її процесі відбувається 

найбільш інтенсивне ознайомлення з усіма аспектами майбутньої роботи, включаються механізми педагогічної рефлексії, формуються основи 

професійної самооцінки. Програма практики студентiв розроблена вiдповiдно до Закону України «Про вищу освіту», до «Положення про 

організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет імені Василя 

Стефаника» вiд 26 березня 2013 р., «Стратегії розвитку ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» на 2020-2025 

рр.», навчального плану спеціальності й кваліфікаційній характеристиці, освітній програмі, інструкції з охорони праці та навколишнього 

середовища, Наскрізної програми практики спеціальності 014 – «середня освіта (історія)» Факультету історії, політології і міжнародних відносин. 

Вона враховує знання, отриманi студентами з курсу «вступ до спеціальності»,» ін. 

 Практика складається з трьох етапів: 

І етап – підготовчий. На цьому етапі здійснюється аналіз організаційно-функціональних особливостей бази практики. 

II етап – знайомство з роботою вчителів в умовах конкретного навчального закладу. 

III етап – підсумковий. Включає підготовку звіту, його захист і підсумкове оцінювання результатів практики. 

Оволодіння студентом первинним професійним досвідом відбувається з умінням оцінювати та аналізувати дії вчителя (викладача), учнів на 

уроці та в позаурочний час; виробляти творчий підхід до педагогічної і педагогічно-дослідницької діяльності; вчитися оформляти письмово 

результати спостережень та вести звітну документацію. 

3. Мета та цілі курсу  

http://www.d-learn.pu.if.ua/index.php?mod=course&action=ReviewAllCourseInCategory&id_cat=51
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Метою навчально-ознайомчої практики на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти за галуззю знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальністю 014 

Середня освіта (Історія) у ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» є закріплення й розширення знань і вмінь, 

отриманих студентами під час навчання; використання набутих знань з фахових дисциплін для ведення спостереження за навчально-педагогічним 

процесом в школі, що характеризується комплексністю та невизначеністю умов; оволодіння студентом первинним професійним досвідом; 

проведення психолого-педагогічних спостережень за учнями класу. 

Досягнення мети передбачає вирішення наступних завдань: 

• ознайомлення студентів із навчальним закладом; 

• закріплення та поглиблення знань з пройдених курсів навчального плану; 

• набуття нових знань на основі вивчення навчально-організаційної структури навчального процесу, інструментарію 

навчального процесу; вивчати шкільну документацію: план роботи школи, особові справи учнів, щоденники, класні журнали, 

календарне планування вчителів-істориків; 

• придбання практичних навичок роботи в навчальному середовищі через спостереження за роботою вчителя; 

• визначення функціональних обов’язків окремих посадових осіб, зокрема вчителя історії; 

• вміння оформляти звітну документацію. 

 

4. Результати навчання (компетентності) 

Знати: 

• особливості організації та проведення навчально-виховної роботи відповідно до положень нормативно-правової бази 

національної системи освіти, загальну структуру навчального закладу в цілому; функціональні обов’язки окремих посадових 

осіб, зокрема вчителя історії і суспільствознавчих предметів;етапи уроку, форми, засоби і методи навчання; навчальну 

документацію вчителя  історії  (D7); 

• характеристику поняття «педагогічна майстерність» (D5). 

Вміти:  

• аналізувати уроки, проведені учителем через призму врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів (D12); 

• розуміти та інтерпретувати вивчений матеріал у вербальній і невербальній формах різного обсягу й складності, дотримуючись 

грамотності і вимог до написання наукових та навчальних текстів, зокрема вести щоденник спостережень (D 15); 

• використовувати знання, уміння і навички із дисципліни «Вступ до спеціальності» для ведення спостереження за діяльністю учителя 

(D 17); 

• аналізувати передовий педагогічний досвід на основі спостереження (D 21); 

• оцінювати, пояснювати та аналізувати освітні проблеми (D 24); 

• Організовувати туристично-краєзнавчу роботу (D 26). 
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Інтегральна компетентність (С1). Знайомитися із  практичними проблемами в освітній сфері, здійснювати спостереження за діяльністю 

учителів історії і суспільствознавчих предметів у навчальних закладах середньої освіти та у процесі навчання за спеціальністю, що характеризується 

комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації навчально-виховного процесу в основній (базовій) середній школі. 

– здатність письмово й усно спілкуватися (комунікувати) українською мовою; здатність реагувати мовними засобами на практиці  (С2). 

 

Фахові (предметні) компетентності:  

• Здатність володіти категоріально-понятійним апаратом  (С14).  

• Здатність до розуміння особливостей організації та проведення навчально-виховної роботи відповідно до положень нормативно-правової 

бази національної системи освіти, загальну структуру навчального закладу в цілому; функціональні обов’язки окремих посадових осіб, 

зокрема вчителя історії і суспільствознавчих предметів; етапи уроку, форми, засоби і методи навчання; навчальну документацію вчителя  

історії  (С15). 

• Здатність застосовувати знання, уміння і навички із дисципліни «Вступ до спеціальності» для ведення спостереження за діяльністю учителя 

(С19). 

• Здатність користуватися вербальними і невербальними засобами передачі навчальної інформації, дотримуючись грамотності і вимог до 

написання наукових та навчальних текстів (С24). 

• Здатність аналізувати та оцінювати проблеми у сфері освіти (С29). 

• Здатність аналізувати педагогічний досвід на основі спостереження, проводити екскурсію (С33). 

5. Організація навчання курсу 

Обсяг курсу 

Вид заняття Загальна кількість годин 

Практика  60 

самостійна робота 120 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

 

1-й семестр 014.03 Середня освіта (історія) І курс Практична підготовка 

Тематика курсу 

Тема, план Форма 

заняття 

Література Завдання, год. Вага оцінки Термін 

виконання 

Етап 1. 

Підготовчий 

Настановча 

конференція, 

2 год.  

Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів 

України. – Міністерство освіти України. 

Ознайомлення з інструктажем з 

техніки безпеки, заповнення 

календарного плану, 2 год. 

10 б. 7 жовтня 

2019 р. 
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Збірник законодавчих та нормативних актів 

про освіту. – Вип. 1. – Київ, 1994. – с. 139 – 

152 

Кацова Л.Г. Формування професійного 

інтересу у майбутніх учителів у процесі 

педагогічної практики: Дис. … канд. пед. 

наук: 13.00.04 Херсон, 2004. – 196 с.  

Демидчик Г. С. Педагогічна практика як 

складова професійного становлення 

майбутнього вчителя / Г. С. Демидчик, Л.М. 

Мироновська // Вісник Глухівського 

державного педагогічного університету : 

Сер.: Педагогічні науки. Вип. 13 . – Глухів: 

ГДПУ, 2009. – С.181-185. 

Олексюк О. Є. Вплив педагогічної практики 

на активізацію пізнавальної діяльності 

студентів // Наукові праці. Педагогічні науки 

[Текст] : науково-методичний журнал. – 

Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра 

Могили, 2005. т.42 N 29 . – С.39-43 

 Шулдик Г. О. Педагогічна практика : навч. 

посіб. для студ. пед. вузів / Г. О. Шулдик, В. 

І. Шулдик. – К. : Науковий світ, 2000. – 143 с. 

Етап 2. 

Знайомство з 

роботою вчителів 

в умовах 

конкретного 

навчального 

закладу. 

Ознайомлення, 

Екскурсія, 

40, 6, год 

Половенко О.В., Хлань Л.М.  

Підвищення професійної компетентності 

вчителя: інноваційний підхід (З досвіду 

роботи методиста МК відділу освіти 

Олександрійської райдержадміністрації 

О.В.Даценка). – Кіровоград: Видавництво 

обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя 

Сухомлинського, 2012. –  32 с. 

Знайомство  

1. із структурою навчального 

закладу (І-ІІІ ступенів): 

загальна кількість учнів і 

вчителів; методичні 

об’єднання (результати 

ознайомлення подати у 

щоденнику  див. далі). 

2. Вивчити побудову 

навчального плану: 

 40 б (за 

результатами 

щоденника і 

карток аналізу 

уроків)  

8-15 

жовтня 

2019 р. 
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Горопаха Н. М.  Педагогічна практика за 

вимогами кредитно-модульної системи : 

навч. посіб./ Н. М.Горопаха, Т. 

І.Поніманська. - К.: Слово, 2009. - 280 с. 

Баханов К. Учитель історії то особистісно 

орієнтоване навчання//Історія в школах 

України:Науково-методичний ж-л.-

К.:Педагогічна преса.-2010 .-С.19-20. 

Бойко А. Науково-методичний супровід 

професійно-педагогічної підготовки 

вчителя//Рідна школа.-К.:Преса України.-

2012 .-С.28-33. 

Фрейман Г. Реалізація компетентністно-

орієнтованого навчання у парктиці 

викладання історії в школі//Історія в 

школі:Науково-методичний ж-л.-

К.:Етносфера.-2010 .-С.23-29. 

Вишневський О. Людиноцентризм як 

педагогічна проблема на тлі сучасних 

цивілізаційних процесів / О. Вишневський // 

Пед. думка. -  2008. - №4. - C. 3-13. 

Баханов К.О. Шкільна програма з історії: 

Становлення змісту [Текст] / К.О. Баханов. – 

Харків: Видавнича група «Основа», 2009. – 

127 с. 

Пєхота О. М. Особистісно орієнтоване 

навчання: підготовка вчителя :монографія / 

О. М. Пєхота, А. М. Старєва. – Миколаїв : 

Вид-во "Іліон", 2005. – 272 с. 

загальна кількість годин; 

кількість годин (у 

відсотковому відношенні), 

що відводиться на певний 

цикл дисциплін; кількість 

контрольних робіт, що їх 

мають складати учні за весь 

період навчання у ЗНЗ. 

Ознайомитися з 

особливостями 

моделювання графіків 

навчального процесу та 

складання розкладу. 

3. Ознайомитись із системою 

виховної роботи із учнями 

(на основі співбесіди із 

заступником директора з 

виховної роботи).  

4. Відвідати заняття 

провідного вчителя 

(викладача) з метою 

ознайомлення з 

особливостями прояву ними 

професіоналізму, 

педагогічної майстерності. 

5. Ознайомитись з 

функціональними 

обов'язками посадових осіб 

навчального закладу  

(вчитель, класний керівник 

у навчальному закладі І-ІІІ 

рівнів акредитації). 
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6. Ознайомитись з напрямами 

діяльності вчителів історії 

(циклових предметних 

комісій у навчальному 

закладі І-ІІ рівня 

акредитації). 

7. Ознайомитись із 

особливостями розвитку 

первинного учнівського 

колективу (клас): склад, вік, 

стадія розвитку, 

особливості взаємин між 

учнями і класним 

керівником. 

106  год. 

Етап 3. 

Підсумковий 

Захист 

12 год 

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: 

світовий досвід та українські перспективи: 

Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. 

О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. –112 с.  

Галицька-Дідух Т.В. Положення про 

навчальну практику в закладах освіти 

(ознайомлюючу). – Івано-Франківськ, 2018. 

Оформлення підсумкової 

документації, 10 год 

Захист індивідуального 

завдання  

2 год. 

25 б. 

 

 

 

25 б. 

Жовтня 

2019 р. 

6. Система оцінювання курсу 

Загальна система 

оцінювання курсу 

Шкала оцінювання 

Оцінка в балах Оцінка за іспит 
Оцінка в 

національній шкалі 

Оцінка за шкалою 

ECTS 
Оцінка за залік 

90-100 відмінно 5 А 

зараховано 

80-89 
добре 4 

B 

70-79 C 

60-69 
задовільно 3 

D 

50-59 E 

26-49 

 

 незадовільно   

(з можливістю повторного складання) 
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Перелік документації, яку студент подає на кафедру після завершення практики: 

• Календарний графік проходження практики  

• Щоденник практики 

• Звіт про проходження навчальної практики в закладах освіти (ознайомлюючої) 

• Відео екскурсії вулицею Івано-Франківська для дітей середнього шкільного віку. 

• Висновок керівника практики про проходження практики 

• Технологічна карта уроків 

Форми контролю: перевірка щоденників та іншої документації, самоконтроль, залік. 

Підсумки практики. Після закінчення терміну практики студенти звітують перед кафедрою історії України і 

методики викладання історії. Загальна форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту в 

друкованому вигляді. Оформляється звіт за вимогами, які передбачені РПП. 

Звіт разом з іншими документами, встановленими навчальним закладом (щоденник, та ін.), подається на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу. Після доопрацювання та остаточного погодження з 

керівником практики звіт в друкованому вигляді разом з іншими документами,  передбаченими РПП, подається на 

захист. 

Звіт з практики захищається студентом в комісії, призначеній завідувачем кафедрою або заступником декана 

Факультету. До складу комісії входять Факультетський керівник практики і, за можливості, від баз практики, викладачі 

кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. Підсумки навчальної  практики підводяться на засіданні 

кафедри: підведення підсумків роботи практикантів;  

- виявлення досягнень і недоліків у їхній роботі;  

- оцінка рівня теоретичної і практичної підготовленості студентів до роботи за спеціальністю;  

- оцінка якості роботи з організації практики її керівниками;  

- визначення заходів, спрямованих на подальше поліпшення практики. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в індивідуальний навчальний план (залікову 

книжку) студента за підписом керівника-методиста від підрозділу університету та враховується стипендіальною 

комісією при визначенні розміру стипендії.  

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри/циклової комісії та заслуховуються вченою радою 

Факультету не менше одного разу протягом навчального року. 

 

Структура розподілу балів у ході практики (жовтень  2019 р.): 

1) заповнення календарного плану – 10 балів; 
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2) аналіз проведених учителем уроків - 40 балів. 

Загальна кількість – 50 балів. 

 

Підсумковий контроль – захист практики (жовтень 2019 р.): 

1) практичний тур – усний захист індивідуального завдання, відповіді на запитання  – 25 балів; 

2) теоретичний тур – оформлення щоденника і звіту – 25 балів. 

Загальна кількість – 50 балів. 

 

Сумарна кількість – 100 балів. 

Критерії оцінювання заповнення календарного плану – 10 балів 

1-3 Календарний план відсутній 

4-6 Календарний план виконаний із значними помилками 

7-8 Календарний план виконаний із не значними помилками 

9-10 Календарний план виконаний без помилок 

Критерії оцінювання аналізу  проведених учителем уроків 40 балів 

1-9 Не вміє використати здобуті знання для ведення спостереження за діяльністю учителя; не може 

викладати матеріал у вербальній і невербальній формах; не може організовувати комплексний 

пошук, неупереджений аналіз інформації методичного характеру. 

10-19 може викладати матеріал у вербальній і невербальній формах; організовувати елементарний пошук 

інформації методичного характеру; спостерігати, аналізувати досвід вчителів; може проводити 

діяльність, спрямовану на збереження і використання історико-культурної спадщини в 

просвітницьких цілях; може реалізовувати творчі здібності через виконання індивідуального завдання; 

усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів. 

Однак виклад матеріалу спрощений, є суттєві помилки в оформленні, стилістиці. Під час практики був 

(ла) не уважним (ною). 

20-29 вміє використати здобуті знання для ведення спостереження за діяльністю учителя; може викладати 

матеріал у вербальній і невербальній формах; організовувати комплексний пошук інформації 

методичного характеру; може проводити діяльність, спрямовану на збереження і використання 

історико-культурної спадщини в просвітницьких цілях; може реалізовувати творчі здібності через 

виконання індивідуального завдання; усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя 

історії і суспільствознавчих предметів. Однак виклад матеріалу не систематизований, є помилки в 

оформленні, стилістиці. 
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30-40 вміє використати здобуті знання для ведення спостереження за діяльністю учителя; може викладати 

матеріал у вербальній і невербальній формах; організовувати комплексний пошук, неупереджений 

аналіз інформації методичного характеру; спостерігати, аналізувати й узагальнювати досвід 

вчителів; може використовувати в майбутній професійній, дослідницькій і педагогічній діяльності 

набуті під час практики знання; 

проводити діяльність, спрямовану на збереження і використання історико-культурної спадщини в 

просвітницьких цілях; може реалізовувати творчі здібності через виконання індивідуального 

завдання; усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих 

предметів; усвідомлює необхідність подальшого навчання, вивчення, аналізу, узагальнення та 

поширення передового педагогічного досвіду. 

 
 

 Критерії оцінювання усного захисту індивідуального завдання, відповіді на запитання  – 25 балів 

1-6 Під час відповіді на запитання не може використовувати фрагментарні знання, уміння і навички із 

дисципліни «Вступ до спеціальності»; не усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії 

і суспільствознавчих предметів; не усвідомлює необхідність систематично підвищувати свою професійну 

кваліфікацію. Відповідь на запитання відсутня. Індивідуальне завдання не виконане. 

7-12 Під час відповіді на запитання може використовувати фрагментарні знання, уміння і навички із дисципліни 

«Вступ до спеціальності»; усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії і 

суспільствознавчих предметів;. Відповідь зі значними помилками, не логічна. Індивідуальне завдання 

виконане на задовільному рівні. 

13-18 Під час відповіді на запитання може використовувати знання, уміння і навички із дисципліни «Вступ до 

спеціальності»; може оцінювати освітні проблеми, може використовувати в майбутній професійній 

діяльності набуті під час практики знання; усвідомлює призначення професійної діяльності вчителя історії 

і суспільствознавчих предметів. Відповідь з незначними помилками, логічна. Індивідуальне завдання 

виконане, але не виявляє творчості. 

19-25 Під час відповіді на запитання може використовувати знання, уміння і навички із дисципліни «Вступ до 

спеціальності»; викладати матеріал у вербальній формі, дотримуючись грамотності; самостійно 

оцінювати освітні проблеми, пропонувати способи їх розв’язання, може використовувати в майбутній 

професійній, дослідницькій і педагогічній діяльності набуті під час практики знання; усвідомлює 

призначення професійної діяльності вчителя історії і суспільствознавчих предметів; усвідомлює 

необхідність аналізу, узагальнення та поширення передового педагогічного досвіду, систематично 

підвищувати свою професійну кваліфікацію. Відповідь логічна, структурована, аргументи переконливі. 

Індивідуальне завдання виконане, виявляється елементи творчості. 
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Критерії оформлення щоденника і звіту та їх захисту – 25 балів. 

 

1-6 Щоденник і звіт не виконані, або виконані не вчасно, не дотримуючись вимог. 

7-12 Щоденник і звіт виконаний, не вчасно із значними помилками; оформлена звітна документація свідчить 

про проблеми із організованістю. 

13-18 Щоденник і звіт виконаний вчасно, із не значними помилками, використовуючи знання, уміння і навички 

із дисципліни «Вступ до спеціальності»; оформлена звітна документація свідчить про організованість і 

дисциплінованість. 

19-25 Щоденник і звіт виконаний вчасно, без помилок, використовуючи знання, уміння і навички із дисципліни 

«Вступ до спеціальності»; оформлена звітна документація свідчить про самостійність, організованість і 

дисциплінованість. Студент виявляє знання базових основ теорії освіти, необхідні для професійної 

діяльності. Знає загальну структуру навчального закладу в цілому. функціональні обов’язки окремих 

посадових осіб, зокрема вчителя історії і суспільствознавчих предметів; етапи уроку, форми, засоби і 

методи навчання; навчальну документацію вчителя  історії і суспільствознавчих предметів. 
 

Вимоги до письмової 

роботи 

Календарний графік проходження практики заповнюються за зразком вказаним у Положенні про навчальну практику 

в закладах освіти (ознайомлюючу).  

Щоденник студента-практиканта (додаток Б) – це основний документ, який відбиває не лише зміст проведеної 

студентом роботи в школі, а й її результати: 

- щоденник стимулює студента до більш організованої та продуманої роботи під час практики, що сприяє 

виробленню навичок самоконтролю роботи; 

- щоденник дає уявлення керівникові про те, як студент вивчає свій клас, окремих учнів, як спостерігає й аналізує 

їх поведінку, роботу, які уроки відвідує, до яких висновків доходить, яку допомогу отримує від учителя, класного 

керівника, методиста.  

 Зміст практики студент фіксує у щоденнику, вказуючи характер і конкретні обсяги роботи, виконаної за день. У 

щоденнику записуються загальні відомості змісту практики:  

1. Титульна сторінка (вид і назва практики; прізвище, ім’я, по батькові, вказується назва Факультету, кафедри 

освітньо-кваліфікаційний  рівень, напрям підготовки, спеціальність, курс, група ін. 

2. Робочі записи під час практики, в яких викладається зміст діяльності практиканта по днях (від настановної наради, 

відвідання уроків учителів, факультативних занять, участь у методичних нарадах ін. до складання заліку), які 

завірені керівником-методист від кафедри. 

Аналіз уроку вчителя (додаток В). 

Звіт про виконану роботу (додаток Г). 
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У звіті про роботу студенти детально описують всю виконану під час практики  роботу (наприклад, результати 

знайомства зі структурою та традиціями бази практики, індивідуальні доручення, волонтерську діяльність, екскурсії 

тощо). В звітних документах не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії, методичних 

розробок тощо). 

Звіт практиканта містить наступні розділи: 

1. Титульна сторінка (див. Додаток Г) 

2. Зміст 

3. Вступ. Цілі і завдання практики. 

4. Завдання на практику від кафедри. 

5. Завдання на практику від бази практики (за наявності). 

6. Характеристика навчального закладу (бази практики). Стислий опис НЗ, призначення, структура та взаємодія його 

підрозділів. 

7. Виконання завдань практики (згідно Додатків Б). 

8.  Висновки. 

9. Перелік використаних джерел, ресурси Internet, технічна документація навчального закладу. 

10. Електронний варіант звіту та індивідуального завдання на диску. 

Умови допуску до 

підсумкового контролю 

Належне виконання: 

1) постійно і вчасно перебувати на базах практики; 

2) вчасно заповнити календарний графік практики; 

3) ґрунтовно аналізувати роботу вчителя на уроці; 

4) якісно і творчо підготувати і презентувати екскурсію вулицею Івано-Франківська або області. 

5) вчасно і якісно  оформити підсумкову документацію. 

7. Політика курсу 

Політика навчальної практики в закладах освіти (ознайомлюючої) полягає у зв’язку навчання і практики студентів спеціальності 014 «Середня 

освіта (історія)», ознайомлення з усіма аспектами майбутньої роботи, у студентів включаються механізми педагогічної рефлексії, формуються 

основи професійної самооцінки. Також політика курсу передбачає перездачу усіх невиконаних завдань. За умови отримання негативної оцінки або 

ж невчасного виконання індивідуальної роботи визначений день для відпрацювання – середа, 14.00 год. – 16.00 год. У випадку плагіату, 

недобропорядної поведінки під час практики викладач пропонує студентові (-ці) повторно виконати необхідний вид роботи. 

8. Рекомендована література 

«ПОЛОЖЕННЯ про організацію та проведення практики у Державному вищому навчальному закладі «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» вiд 27 листопада 2019 р. 

Закон України “Про вищу освіту” від 1 липня 2014 року 
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