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                             ЗВІТ  

керівника 

виробничої практики (педагогічна з методик початкового 
навчання) 

 про проходження виробничої практики 

студентами III курсу 341 П групи ,344 П 

групи, 349 П групи, 140 П групи 

педагогічного факультету 

викладача Станєвої Ю.І. 

 

       Згідно з договорами, які уклали керівництво ІДГУ та адміністрації 

закладів освіти  та відповідно до графіку навчального процесу , студенти 

проходили виробничу практику в різних  закладах з 01.02.21 по 28.02.21. 

згідно з розподілом: 

 

341 П 

1. Войку Марієта   Озернянська ЗОШ (Ізмаїльський р-н) 

2. Волонтир Вероніка   Саф’янська ЗОШ (Ізмаїльський р-н) 

3. Демирова Ольга  Табаківська ЗОШ (Болградський р-н) 

4. Лефтер Вікторія  

5. Пєткова Світлана  ЗОШ №11 м. Ізмаїл 

344 П 

1. Арпентьєва Ольга  ЗОШ №10 м. Ізмаїл 

2. Кулінська Альбіна  Табаківська ЗОШ (Болградський р-н) 

3. Лазар Ксенія  ЗОШ №10 м. Ізмаїл 

4. Пєйчева Ганна   Виноградівська ЗОШ (Арцизький р-н) 

349 П 

1. Боцу Юліана  ЗОШ №73 м. Одеса 

2. Носко Ольга  ЗОШ №10 м. Ізмаїл 

3. Чєрнова Анастасія  ЗОШ №10 м. Ізмаїл 



140  П 

 

 

№ ПІБ База практики 

1. Драндар А.С.  Тарутинський НВК І-ІІІ ступенів 

Одеської обл. 

2. Ромащук А.С. Шабівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, 

3. Бакреу К.М. Пшеничнянська ЗОШ l-ст. 

4. Бойко О.О. Випаснянська ЗОШ І - ІІІ ст. 

5. Маркова К.Г. Загальноосвітня школа № 10  І-ІІІ 

ступенів,м. Ізмаїл Одеської обл. 

6. Бондаренко Г.А. Загальноосвітня  школа № 85, 

м. Одеса 

7. Лазарева А.І.  

8. Доброва Т.В. Павлівський ЗЗСО І- ІІІ ступенів, 

9. Доценко І.В. Загальноосвітня школа №10 м. 

Ізмаїл Одеської обл. 

 

 

     Під час вирішення організаційних питань  студенти були ознайомлені із 

керівником практики ,отримали  інформацію про порядок проходження 

практики , терміни, права та обов’язки практикантів. Студенти були 

попереджені про особисту відповідальність щодо дотримання правил 

внутрішнього розпорядку бази практики, ознайомлення з інструктажем з ТБ. 

      Керуючись Положенням щодо організації та проведення практик ІДГУ, 

студенти були детально ознайомлені з змістом завдань ,переліком 

документації, формою звітності та форматом захисту, при цьому практиканти 

мали можливість звернутися за індивідуальною консультацією , необхідність 

в якій безпосередньо  виникала під час перебування в закладах освіти. 

      Впродовж практики студенти дотримувались графіка роботи закладів 

освіти, знайомились з сучасними технологіями НУШ, особливостями 

календарного та поурочного планування в умовах ущільнення навчального 

матеріалу, здійснювали педагогічний процес на засадах педагогіки 

партнерства. Практична підготовка дозволила не тільки систематизувати 

набуті знання , а й реалізувати особистий творчий потенціал. 



      За результатами практики   студенти склали необхідну документацію  ,  

мали можливість захистити практику у формі заліку з використанням 

дистанційних технологій ,представили матеріали у форматі презентації.                                             

Для звітної конференції всі студенти підготували звіт виконаної роботи під 

час проходження практики й результати. 

      Разом з тим ,студенти наголосили ,що не мали значних труднощів при 

проходженні практики, натомість закріпили впевненість у виборі професії та 

висловили задоволення. 

     Слід зазначити , що директори шкіл високо оцінили теоретичну та 

методичну підготовку студентів, їх організаційні якості, відповідальність, що 

знайшло своє відображення у наданих характеристиках та оцінках бази 

практики.  

    За результатами оцінювання бази практики , звітної документації, участі у 

захисті  практики виставлено оцінки , які відображені у Відомості обліку 

успішності та Залікових книжках. 

 

Керівник практики                                                                          Станєва Ю.І. 

  
 


