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Виробничу практику(педагогічну) проходив в Долинському 

ЗЗСО Ренійської міської ради, Ізмаїльского району, Одеської 

області. 



Він був заснований на початку ХХ століття. 



В даний час в школі навчаються 206 учнів і працюють 25 

вчителів. Школою керує Черня Маріанна Дмитрівна. 



У школі дружний пед-колектив і для мене були створені всі 

умови для проходження практики. Керівником практики був 

учитель фізичної культури був Кічук Сергій Федорович. 

Вчитель має 24 років стажу у школі, він спеціаліст першої 

категорії та має високу фахову методичну підготовку. 



Під час практики провів самостійно уроки у 5, 6, 7 та 8 

класах. 

В моїй роботі спостерігались деякі труднощі, наприклад під 

час дистанційного навчання. Для того щоб працювати добре 

дистанційно необхідно не тільки добре користуватися 

компютером та новими технологіями, але й підбирати 

необхідний дидактичний матеріал для викладання за те, щоб 

дати учням знання, доступні для їх розумового, фізичного і 

психічного розвитку. 





На мою думку, ця педагогічна практика для мене дуже 

корисна, тому що сприяла формуванню і закріпленню 

інтересу до професії вчителя, а також формуванню моїх 

педагогічних здібностей. 









Виробничу практику(педагогічну) проходив у 

Загальньоосвітній школі №6 І-ІІІ ступенів м. Ізмаїла. 

 



У школі дружний педколектив і для мене були створені всі 

умови для прохождження практики. 

 









Я вважаю, що ця педагогічна практика для мене дуже 

корисна, тому що сприяла формуванню і закріпленню 

інтересу до професії вчителя, а також формуванню моїх 

педагогічних здібностей. Ефективність роботи в класах 

сприяло те, що я змог знайти спільну мову з дітьми – це 

вважаю найбільшим своїм досягненням, здобутим під час 

проходження практики. 

 





Виробничу практику(педагогічну) проходила у Білгород-

Дністровській ЗОШ № 5 I- III ст. 

 















Проходження практики було для мене уже корисним, я дуже 

багато чого навчилася під час ії проходження, та добре 

закріпила свій фундамент практичних та теоретичних 

знань. 



Виробничу практику(педагогічну) проходила у 

Загальньоосвітній школі № 10 I- III ст. м. Ізмаїла. 

У школі дружний колектив і для мене були створені всі умови 

для проходження практики. 



Ця практика була дуже для мене корисна та цікава, я набула 

ще більше теоретичних та практичних знань. 

Також закріпила свої навички як педагог фізичної культури. 


