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На підставі наказу по університету, згідно графіка, навчальна практика 

(природнича)  студентів проходила з 25.05.20 до 7.06.20р. 

Керівником практики від університету й груповим керівником від 

кафедри була надана повна інформація про вимоги до практики та термін 

проходження практики. Студентам було рекомендовано ознайомитись з 

методичними рекомендаціями щодо проходження практики, в яких зазначені 

мета, основні завдання, перелік звітної документації. 

Для проходження практики студенти 29П групи були направлені у 

наступні заклади: 

 
Прізвище студента Назва закладу 

Стрепетова В.О. Ізмаїльська міська станція юних натуралістів. м. Ізмаїл. 

 

Перед студентами були поставлені наступні завдання: 

 ознайомлення із базою практики, керівниками практики в  

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

но-технічною базою; бесіди з директором, завучами щодо структури 

 

управління закладом, системи навчально-виховної роботи, режиму роботи, 

проблем, над якими працює школа); 

 вивчення матеріально-технічної бази СЮН; 

 ознайомлення з календарним плануванням роботи; 

 психолого-педагогічна характеристика вихованця; 

 ознайомлення з планом роботи СЮН; 

В установах були створені належні умови для проходження практики, 

проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

З поставленими завданнями під час проходження практики студенти 

впорались. На кожного студента групи керівниками практики від установи 

була надана позитивна характеристика. 

Для звітної конференції всі студенти підготував звіт виконаної роботи 

під час проходження практики й результати. 

За проходження навчальної практики (природнича), керівником 

практики від кафедри виставлені бали, враховуючи оцінку керівника практики 

від освітнього закладу, повноту й правильність оформлення звітності, захисту 

студентом результатів практики, а саме: 

 



 Прізвище студента Підсумковий бал 

1. Стрепетова В.О. 90/ відмінно 

 

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. 

 

Керівник практики від кафедри 

фізичної культури, біології  та       

основ здоров’я                                                                                Баштовенко О.А.



 


