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 Звіт про проходження  

 педагогічної практики 

 (виробничої) студентів 
ІІІ курсу, 
педагогічного 
факультету, групи  
324П:Ткач  Дмитра, 
Парахового Дмитра, 
Кривцової Катерини 
та Євстафієвої 
Светлани 



      

     Педагогічну практику  

    (виробничу) я 
проходив в Ренійської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 
Ренійської районної 
ради Одеської області  
з 01 по 26 лютого 2021 
року.  Цей навчальний 
заклад є одним з 
найстаріших в місті 
Рені. Він був  
заснований у 1927 
році. В даний час в 
школі навчаються 220 
учнів і працюють 30 
вчителів.  







Юля Іллівна Недова 

- директор  Ренійської ЗОШ №5  



АДМІНІСТРАЦІЯ ЗОШ № 5 



ПЕДКОЛЕКТИВ ЗОШ № 5 

     

    У школі дружний 

педколектив і мені 

були створені всі 

умови для якісного 

проходження 

практики.  



КЕРІВНИК ПРАКТИКИ  

     Керівником практики 
був учитель фізичної 
культури Олександр 
В’ячеславович 
Переведенцев. 
Вчитель має 11 років 
стажу у школі, він 
спеціаліст «другої» 
категорії та має 
високу фахову і 
методичну 
підготовку. 



РОБОЧА ПРОГРАМА 

ПРАКТИКИ 

     Під час проходження 
практики я разом зі 
своїм керівником 
керувалися Робочої 
Програмою для 
навчальної практики 
(ознайомчої, виховної),  
розробленою кафедрою 
соціальної роботи, 
соціальної педагогіки 
та фізичної культури 
ІДГУ  від 17 вересня 
2017 року.  



ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН 

РОБОТИ 

   Згідно Програмі я склав індивідуальний 
план роботи з 01 по 26 лютого 2021 року 
План мав наступні розділи : 

 І. Ознайомлення з об’єктом практики 

ІІ.  Освітня робота 

ІІІ. Фізкультурно-оздоровча та 
спортивна робота 

IV. Науково-дослідна робота 

 





СПОСТЕРЕЖЕННЯ І АНАЛІЗ 

РОБОТИ  ВЧИТЕЛЯ 

     В період проходження 
практики я 
спостерігал і 
аналізувал роботу 
вчителя та діяльність 
учнів під час уроків 
фізичної культури  у 
5,6,7,8 класах. Провів 
самостійно уроки у 5 
та 6 класах. 
 



РОБОТА З УЧНЯМИ 

    На перервах проводил  

з школярами 

молодших класів 

хвилинки-цікавинки та 

рухливі ігри для 

розвитку в учнів 

уваги, спритності та 

витривалості. 



“ВЕСЕЛІ СТАРТИ” 

     Під час практики 

Організував спортивне 

свято «Веселі старти» 

з учнями 5-6 класів і 

спортивну годину у 5 

класі на тему : 

«Швидше ! Вище ! 

Сильніше !» 

 



Я І УЧНІ 5 КЛАСУ 

     В моїй роботі 

спостерігались деякі 

труднощі, адже я 

самостійно провів уроки 

з фізичної культури у 5 

та 6 класах. А це велика 

відповідальність за те, 

щоб дати учням знання, 

доступні для їх 

розумового, фізичного і 

психічного розвитку. 

 



 

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА 

ДУЖЕ КОРИСНА  

      На мою думку, ця 
педагогічна практика для 
мене дуже корисна, тому 
що сприяла формуванню і 
закріпленню інтересу до 
професії вчителя, а також 
формуванню педагогічних 
здібностей. Ефективності 
роботи в класах сприяло 
те, що я змог знайти 
спільну мову з дітьми – це 
вважаю найбільшим своїм 
досягненням, здобутим 
під час проходження 
практики.  

 



МІЙ НАСТАВНИК І КЕРІВНИК 

     Недоліки в навчально-
виховній роботі вчителя 
фізичной культури я не 
помітив. Олександр 
В’ячеславович добре вміє 
організувати клас до роботи, 
вміло керує дисципліною, 
цікаво, доступно і зрозуміло 
пояснює навчальний 
матеріал, при цьому 
використовуючи наочність, 
враховує вікові та 
індивідуальні особливості 
учнів, а також вміє 
зацікавити і залучити до 
роботи кожного учня в класі. 











Білгород-Дністровська Зош №3 1-3 

ступенів (Євстафієва Світлана) 



На цій практиці я отримала море 

позитивних емоцій та безцінний 

досвід 



Учні були дуже слухняні та добрі, 

завдяки цьому мені було дуже легко 

працювати на уроці 

 

 



На уроках я помітила, що кожен 

учень має свої унікальні здібності, 

які властиві лише йому 

 

 





І в завершенні можу сказати, що я 

щиро рада, що пройшла цю 

практику 

 

 



















 (Параховий Дмитро) 

Педагогічну практику  

    (виробничу) я проходив в Ізмаїльскій  

ЗОШ №6 І-ІІІ ступенів  Одеської 

області  з 01 по 26 лютого 2021 року. 



Мною було проведено декілька 

спортивних заходів, проведені уроки 

та різні рухливі ігри, естафети. 



Практика дала змогу почути себе у 

цій професії не тільки в теорії, а й у 

реальних умовах. 



Для мене практика розкрила нюанси 

роботи з дітьми різних років, та 

індивідуальні підходи до них. 




