
ЗВІТ 

керівника практики Дмитрієвої М.В. 

від кафедри математики, інформатики та інформаційної діяльності  

Ізмаїльського державного гуманітарного університету  

про проходження виробничої практики (педагогічна з інформатики) 

студентами 42у групи ІV курсу  

факультету управління, адміністрування та інформаційної діяльності  

Галузь знань: 01 Освіта 

Спеціальність: 014 Середня освіта 

Спеціалізація  014.09 Середня освіта (Інформатика)  

 

На підставі наказу по ІДГУ, згідно графіка, виробнича (педагогічна) 

практика студентів проходила з 16.11.20 по 27.12.20 року. 

13.11.2020 року – проведення настановчої конференції 

(https://us02web.zoom.us/j/3274451768?pwd=SGdGK0lNVHl5c0UvNHhzeDhoT

3JEZz09 ідентифікатор конференції: 327 445 1768 

Код доступа: 01042020), роз'яснення завдань та цілей практики, проведення 

інструктажу з техніки безпеки. 

Настановча конференція з проходження виробничої практики пройшла 

на належному рівні, керівником практики від університету була надана повна 

інформація про вимоги до практики та термін проходження практики. 

Студентам було рекомендовано ознайомитись з методичними 

рекомендаціями щодо проходження ознайомчої практики, в яких зазначені 

мета, основні завдання, методика підготовки звітної документації з 

проходження практики. 

Студенти 42у групи, для проходження практики буди направлені у 

наступні заклади:  

Барбан Катерина "Кам'янський навчально-виховний комплекс 

"Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів-

гімназія" Ізмаїльської районної ради Одеської області" 

https://us02web.zoom.us/j/3274451768?pwd=SGdGK0lNVHl5c0UvNHhzeDhoT3JEZz09
https://us02web.zoom.us/j/3274451768?pwd=SGdGK0lNVHl5c0UvNHhzeDhoT3JEZz09


Гашевська Анастасія Вилківський заклад загальної середньої освіти І – ІІІ 

ступенів №1 Вилківської міської ради Одеської області 

Лапікус Олександр Новосільський навчально – виховний комплекс 

«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» 

Ренійської районної ради, Одеської області 

Маєвський Андрій Загальноосвітній політехнічний ліцей ІІ – ІІІ ступенів м. 

Ізмаїл Одеської області 

Папазова Аліна Загальноосвітня школа № 9 І – ІІІ ступенів міста Ізмаїл 

Одеської області 

Працюк Євгеній Загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступенів міста Ізмаїл 

Одеської області 

Сулаков Андрій Кілійський заклад загальної середньої освіти      І – ІІІ 

ступенів №4 - гімназія Кілійської міської ради Одеської 

області 

Федюра Олександр Загальноосвітня школа № 6 I – III ступенів міста Ізмаїл 

Одеської області 

Шевченко Марина Оксамитненська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів 

імені І.І.Булгарова Болградської районної ради Одеської 

області 

 

В установах були створені належні умови для проходження практики, 

проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

Перед студентами були поставлені наступні завдання:  

 Ознайомлення із базою практики, керівниками практики в школі 

(ознайомлення з навчальним закладом, з її історією та традиціями, з матері-

ально-технічною базою; бесіди з директором школи, завучами щодо 

структури управління школою, системи навчально-виховної роботи, режиму 

роботи, проблем, над якими працює школа);  

 Складання індивідуального плану студента; 

 Вивчення матеріально-технічної бази кабінетів інформатики; 

 Ознайомлення з календарним планом вчителів-предметників; 

 Відвідування уроків інформатики вчителів та проведення аналізу 

цього уроку; 

 Складання планів конспектів 5 уроків та їх проведення; 

 Складання план-конспект до уроку з інформатики за сценарієм 

«Перевернутий клас» та «Ротація станцій»; 



 Складання інтерактивних завдань для пояснення та закріплення 

матеріалу, перевірки теоретичних знань та практичних умінь; 

 Ознайомлення з планом виховної роботи класного керівника та 

його аналіз; 

 Підготовка, проведення та аналіз власного виховного та 

позакласного заходів. 

З поставленими завданнями під час проходження практики студенти 

впорались. 

В результаті виконання програми практики студенти ознайомились з 

діяльністю навчального закладу, а саме проведенням уроків вчителями 

предметниками, виховних та позакласних заходів з учнями середньої та 

старшої школи в рамках навчального процесу.   

На кожного студента групи керівниками практики від установи була 

надана позитивна характеристика. 

Під час звітної конференції всі студенти підготував звіт, але деякі з них 

приготували й мультимедійну презентацію в якій був представлений повний 

обсяг виконаної роботи під час проходження практики й результати 

проходження практики. 

За проходження виробничої (педагогічна з інформатики) практики 

керівником практики від навчального закладу були виставлені відповідні 

бали. 

Підсумки та результати практики були обговорені на засіданні кафедри 

математики, інформатики та інформаційної діяльності. 

Аналіз звітної документації з практики показав, що студентам 

необхідно більше уваги приділити ознайомленню з методичними  

рекомендаціями щодо проходження практики, повної й ґрунтовної реалізації 

практичних завдань з практики, а також вивченню нормативно-правових 

документів на підставі яких працюють структурні підрозділи, та 

структуруванню інформації при оформленні звітної документації  з практики. 

 



 

 

 

 


