
ЗВІТ керівників 

кафедри фізичної культури, біології та основ здоров’я ІДГУ  

про проходження виробничої (педагогічної) практики. 

студентами ОС «магістр» ІI курсу 62П групи педагогічного факультету 

спеціальності: 014 Середня освіта 

предметної спеціальністю: 014.11 Фізична культура 

освітньо-професійна програма: Середня освіта: фізична культура  

Керівники практики: 

д.п.н., проф. Кічук Н.В. 

д.п.н., проф. Максимчук Б.А. 

к.б.н., доц. Баштовенко  О.А. 

к.ф.н., доц. Ярчук Г.В. 

к.п.н.,доц. Максимчук І.А. 

к.п.н., доц. Фурдуй С.Б. 

к.п.н., доц. Граматик Н.В. 

к.п.н., доц. Звєкова В.К. 

 

      На підставі наказу по університету №119, згідно графіка,  виробнича 

(педагогічна) практика  студентів 62П групи складалася з трьох частин та 

проходила на трьох базах практики.   

Поетапні терміни проходження виробничої (педагогічної) практики:  

з 01.09.2021 по 10.10.2021 р. – Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет;  

з 11.10.2021 по 31.10.2021 р. – Заклади загальної середньої освіти;  

з 01.11.2021 по 21.11.2021 р. – Дитячо-юнацькі спортивні школи. 

      Керівником практики від університету й керівниками від кафедри була 

надана повна інформація про вимоги до практики та термін проходження 

практики. Студентам було рекомендовано ознайомитись з програмою 

практичної підготовки, в якій зазначена мета, основні завдання, перелік звітної 

документації. 

Для проходження практики студенти 62П групи були направлені у наступні 

заклади відповідно до договорів з базами практик: 

№ ПІБ База практики 

1.  Бобік Сергій 

Сергійович                           

                                         

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

2.  Вєхова Юлія 

Сергіївна                                   

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  



 

 

 

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

3.  Винограденко 

Микола 

Вікторович 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак".Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, будинок 

140 

4.  Галушкова 

Тетяна 

Михайлівна                          

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Арцизька ЗЗСО І-ІІІ ступенів №5 Арцизької міської ради. 

3. Дитячо - Юнацькій спортивній школі Арцизької міської ради. 

5.  Гоцак 

Олександр 

Петрович  

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Мирнівський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Вилківської міської ради, с. 

Мирне, Вилківська ОТГ, Ізмаїлський р-н. 

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

6.  Железко 

Володимир 

Андрійович 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Кремидівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Доброславської 

селищної ради Одеського району, Одеської області. 

3. Громадська організація «Одеська федерація змішаних 

єдиноборств» з боксу БК «Брати» м. Одеса. 

7.   Іванов Сергій 

Володимирович                             

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

8.  Комендантова 

Олена 

Вікторівна 

    

   

  

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Приморський заклад загальної середньої освіти Вилківської 

міської ради Ізмаїльського району, Одеської області, село 

Приморське, вулиця Морська, 81 

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

9.  Корзейонок 

Юрій 

Сергійович 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Комунальний заклад Ізмаїльської міської ради "Дитячо-юнацька 

спортивна школа №2" Одеська обл., місто Ізмаїл, вулиця 

Покровська, будинок 53 

10.  Кособуцький 

Олександр 

Васильович   

 

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

11.  Кружкова Ольга 

Іванівна 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  



3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

12.  Куценко 

Максим 

Олександрович

            

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. КЗ «Ізмаїльська спеціалізована школа-інтернат - військово-

морський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою» м. 

Ізмаїл. 

13.  Момот Денис 

Вікторович                         

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

14.  Надвоцька 

Майя Василівна

  

            

   

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Село Дальник, Одеська область.  Дальницький ЗЗСО  I-III ступенів 

Дальницької Сільської Ради 

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району Одеської області «Спортивно-

оздоровчий центр», місто Ізмаїл, вул. Кафедральна, 18 

15.  Начева Ольга 

Іванівна                                

 

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Одеський ліцей «Олімпієць» спортивного напрямку Одеської 

міської ради Одеської області 

3. Комунальний заклад "Обласна дитячо-юнацька спортивна школа 

боротьби" (м. Одеса) 

16.  Побережець 

Євгеній 

Євгенійович           

  

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

17.  Радовенчик 

Анастасія 

Ігорівна                          

 

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я 

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

18.  Раду Андрій 

Володимирович                              

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Політехнічний ліцей місто Ізмаїл 

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак".Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, будинок 

140 

19.  Рассолов 

Андрій 

Ігорорович 

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

20.  Рубан Ася 

Костянтинівна                                    

  

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Ларжанський заклад загальної середньої освіти 

Саф'янівськоїсільської ради Ізмаїльського району Одеської 



                                       області, с.Ларжанка, вул.Шкільна,34 

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

21.  Сафонов Деніс 

Миколайович                               

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

22.  Харламов 

Валерій 

Вікторович 

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

23.  Цанков 

Михайло 

Михайлович 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Опорний заклад Ренійський заклад загальної середньої освіти № 6 

Ренійської міської ради. Вулиця 28 Червня, 218 

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

24.  Царенко 

Олександр 

Сергійович                         

 

  

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

25.  Шеварєв Олег 

Миколайович                       

 

 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №10 Одеська область,  місто Ізмаїл, вулиця Івана Франка, 17  

3. Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна 

школа з вільної боротьби фізкультурно-спортивного товариства 

"Спартак". Одеська обл., місто Ізмаїл, проспект Суворова, 

будинок 140 

26.  Шевченко 

Володимир 

Олегович  

  

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. ЗНЗ №118 м.Одеса 

3. ДЮСШ №8 з боксу м. Одеса  

27.  Штирц Юрій 

Юрійович 

1. ІДГУ, кафедра фізичної культури, біології та основ здоров'я  

2. Загальноосвітня школа № 9 І-ІІІ ступенів, міста Ізмаїл, вул. Івана 

Франка, 8. Ізмаїльського району, Одеської області. 

3. Комунальний заклад позашкільної освіти. Ізмаїльської міської 

ради Ізмаїльського району 

Одеської області «Спортивно-оздоровчий центр», місто Ізмаїл, 

вул. Кафедральна, 18 

 

 

Перед студентами були поставлені наступні завдання: 

 



База практики Ізмаїльській державний гуманітарний університет: 

 закріплення психолого-педагогічних і фахових знань, їх творче 

застосування у практичній діяльності викладача закладу вищої освіти;  

 формування навичок творчого, науково-педагогічного та методичного 

пошуку, оволодіння ефективними інноваційними педагогічними та 

інформаційними технологіями; формами і методами, навчальної та 

науково-дослідної роботи зі студентами;  

 оволодіння методами і формами педагогічної діагностики, 

педагогічного прогнозування та планування навчально-виховного 

процесу ЗВО;  

 формування особистісних рис, соціальних та професійно значущих 

якостей, світоглядної та громадянської позиції;  

 створення умов для професійного росту магістрантів, оволодіння ними 

специфікою діяльності викладача фізичного виховання у ЗВО;  

 виконання магістрантами практичних навчально-виховних та науково-

дослідницьких завдань; 

База практики заклади загальної середньої освіти: 

 формування професійних здібностей і психологічних якостей 

особистості вчителя фізичної культури у відповідності з сучасними 

вимогами працівника педагогічної освіти; 

 розвиток інтересу студента до обраної професії;  

 уміння поєднувати теоретичні знання з педагогіки, психології, теорії і 

методики фізичного виховання, методики викладання фізичної 

культури в старших класах та методик викладання відповідних 

дисциплін з практичною діяльністю навчання і виховання учнів 

загальноосвітньої школи необхідного рівня рухових вмінь та навичок і 

рівня розвитку фізичних якостей;  

 забезпечення практичного пізнання студентами закономірностей 

професійної діяльності та оволодіння способами їх організації;  

  вміння вирішувати конкретні психолого-педагогічні та методичні 

завдання згідно з умовами педагогічного процесу;  

 виховання у студентів потреби систематично оновлювати свої знання з 

основ фізичної культури з творчим застосуванням їх у процесі 

самостійної рухової діяльності та оволодіння первинними навичками 

професійної діяльності;  

База практики дитячо-юнацькі спортивні школи: 

 формування професійних навичок і вмінь щодо практичної 

спрямованості навчально-виховного процесу;  



 підготовка студентів до самостійної роботи в якості тренера-викладача 

в обраному виді спорту.  

 вивчення структури і змісту роботи тренера у різних ланках підготовки 

спортсмена, а саме: в шкільній спортивній секції; в дитячо-юнацькій 

спортивній школі; в спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі; 

в школі вищої спортивної майстерності; в центрі олімпійської 

підготовки;  

 отримання повної уяви про зміст та характер тренерської діяльності на 

різних етапах підготовки спортсменів;  

 формування навичок організації, планування, проведення навчально-

тренувального процесу, здійснення контролю за ним та організації 

змагальної діяльності спортсменів;  

 ознайомлення зі структурою, формами, методами та змістом роботи 

спортивних організацій (баз практики) на основі вивчення нормативної 

організаційно-методичної, фінансової документації та проведення бесід 

з керівним складом організацій. 

 

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. 

На звітній конференції були заслухані звіти під час проходження 

практики та оголошені підсумкові результати. 

За проходження виробничої (педагогічної) практики керівниками 

практики від кафедри виставлені бали, враховуючи оцінки за всі види роботи, 

повноту й правильність оформлення звітності, захисту студентом результатів 

практики. Підсумкова оцінка (балл) за практику була виведена на підставі 

оцінення трьох видів практики, а саме: 

 

№ ПІБ Підсумковий бал 

1.  Бобік Сергій Сергійович                        4 (89 бал.) 

2.  Вєхова Юлія Сергіївна                                   4 (78 бал.) 

3.  Винограденко Микола Вікторович 5 (95 бал.) 

4.  Галушкова Тетяна Михайлівна                          5 (94 бал.) 

5.  Гоцак Олександр Петрович  4 (85 бал.) 

6.  Железко Володимир Андрійович 4 (76 бал.) 

7.  Іванов Сергій Володимирович                             5 (91 бал.) 

8.  Комендантова Олена Вікторівна 4 (76 бал.) 

9.  Корзейонок Юрій Сергійович 4 (76 бал.) 

10.  Кособуцький Олександр Васильович   5 (90 бал.) 
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