
Звіт керівника виробничої практики 

 за спеціальністю «Образотворче мистецтво» 

3 курсу 38П групи 

 

Педагогічна практика 3-го курсу за спеціальністю «Образотворче 

мистецтво» відбулася протягом 5 тижнів ( з 03.02.2020 р. по 06.03.2020 р.). 

Студенти проходили практику на базі загальноосвітніх шкіл міста 

Ізмаїл та Ізмаїльського району. За час проходження виробничої практики 

(педагогічної з образотворчого мистецтва) студенти ознайомилися з 

основними видами навчально-виховної роботи в школі. Студенти вивчали 

особливості роботи педагогічного колективу, аналізували особливості роботи 

вчителя. Проявляли ініціативу та творчість, показали високий рівень 

організаторських вмінь. За час проходження практики показали себе з 

позитивної сторони.  

Всі студенти отримали позитивні характеристики від учбових закладів, 

на базі яких проходили практику. 

Студенти здали на кафедру щоденники проходження практики та 

звітну документацію, а також підготували доповідь та презентацію 

проходження педагогічної практики своїх спеціальностей. 

Практика поглибила, закріпила знання з фахових дисциплін, здобутих в 

університеті та дала змогу застосувати їх на практиці. 

За результатами проходження практики, студенти отримали такі 

оцінки: 

1. Балема Тетяна – «відмінно»; 

2. Бирка Анастасія – «відмінно»; 

3. Лепська Ірина – «відмінно»; 

4. Лепська Олена – «відмінно»; 

5. Коноваленко Ангеліна – «відмінно»; 

6. Добрєв В’ячеслав – «добре». 

 

 



                                                                                        Викладач  Денисов 

С.В.   

Звіт керівника виробничої практики 

 за спеціальністю «Образотворче мистецтво» 

4 курсу 48П групи 

 

 Виробнича практика (педагогічна з образотворчого мистецтва) 4-ого 

курсу за спеціальністю «Образотворче мистецтво» відбувалась 2 тижня (з 

11.11.2019 р. по 22.12.2019 р.). Студенти проходили практику на базі 

загальноосвітніх шкіл міста Ізмаїл та Ізмаїльського району. 

За час проходження виробничої практики (педагогічної з 

образотворчого мистецтва) студенти ознайомились з основними видами 

навчально-виховної роботи в школі. В усіх цих навчальних закладах наявна 

достатньо якісна матеріально технічна база, що забезпечує викладання 

образотворчого мистецтва та художньої праці на фаховому рівні.  

Керівництво практикою здійснювали досвідчені вчителі-предметники.  

Всі студенти виконали програму педагогічної практики та 

продемонстрували належний рівень фахової підготовки. Студенти вивчали 

особливості роботи педагогічного колективу, аналізували особливості роботи 

викладача, набули практичні навички. Протягом практики студенти набули 

досвіду практичного застосування своїх знань та вмінь з образотворчої 

грамотності, психології спілкування з учнями та вчителями шкіл, з 

педагогікою в дії в широкому сенсі.  

Вчителі регулярно консультували та надавали методичну допомогу 

практикантам при підготовці їх до проведення уроків та позакласних заходів, 

вивченню окремих тем та індивідуальних завдань.  

Студенти відвідали і проаналізували з керівниками методистами 

велику кількість уроків, ознайомились з педагогічним досвідом провідних 

вчителів предметів художнього циклу.  

При підготовці та проведенні уроків образотворчого мистецтва, 

художньої культури та позакласних заходів особлива увага студентами було 

спрямована на вивчення учнями традицій українського образотворчого та 

народного мистецтва, а також знайомство з сучасним українським 

мистецтвом.  

Протягом практики студенти провели низку цікавих майстер-класів, 

позакласних занять та виховних заходів.  

Також ними було надано велику допомогу школам в оформленні 

шкільних приміщень, створенні наочних таблиць для проведення уроків.  

Керівництво шкіл дало позитивну оцінку підготовці студентів до 

педагогічної роботи.  

Аналіз звітів, щоденників проходження практики засвідчує, що 

студенти в повному обсязі виконали програму практики, виявляли ініціативу 

та творчий підхід у власній практичній діяльності.  

На основі виконаної студентами навчально-виховної роботи та звітної 

документації виставлено такі підсумкові оцінки:  



1. Божейко Ольга – «відмінно»; 

2. Броницький Євген – «добре»; 

3. Войко Олена – «відмінно»; 

4. Войнова Олена – «добре»; 

5. Костенко Ольга – «відмінно»; 

6. Лепська Марина – «відмінно»; 

7. Овчинникова Катерина – «відмінно»; 

8. Смокова Ірина – «добре»; 

9. Трофименко Наталія – «відмінно»; 

10. Чілік Вікторія – «відмінно». 

 

                                                          Викладач  Денисов С. В. 

  

 


