
Орієнтовна схема написання звіту про проходження виробничої 

практики здобувачами вищої освіти 

 

ЗВІТ 

 
здобувача вищої освіти__________ курсу _______________ факультету 

 

Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини 

про виробничу практику, проведену у _______________________ 

з________________по_________________20____    р. 

 

Навчальна діяльність 

1. Ознайомлення з системою роботи освітнього процесу закладу освіти: 

- ознайомлення із специфікою діяльності даного закладу освіти; 

- ознайомлення з системою роботи вчителя-предметника (фізики, хімії, 

біології, природознавства) вчителів-новаторів, відвідування їх уроків; 

- складання індивідуального плану навчальної роботи з класом у 

відповідності з планом роботи вчителя; 

- знайомство з шкільними кабінетами та їх обладнанням. 

- ознайомлення із змістом, формами, методами роботи навчальних 

кабінетів закладів освіти, самоврядуванням.  

2. Бесіди з керівництвом щодо організацій освітнього процесу закладу. 

3. Відвідування уроків.  

4. Проведення уроків різних типів з застосуванням різноманітних засобів 

навчання згідно розкладу. 

5. Організовувати і використовувати різні форми роботи на уроках (фізики, 

хімії, біології і ін.). 

6. Вивчення передового педагогічного досвіду вчителів-

предметників(фізики, хімії, біології, природознавства) у закладах освіти. 

 

Виховна діяльність 

1. Виконання функцій та обов’язків помічника класного керівника, 

здійснення позакласної виховної роботи: 

- складання індивідуального плану виховної роботи з класом у 

відповідності з планом роботи класного керівника; 

- організація постійного спілкування зучнями, проведення індивідуальної 

роботи з учнями; 

- підготовка та проведення 1 виховного (годин) заходів. 

2. Організація та здійснення морального-духовного напряму виховання. 

Відвідування шкільних меморіальних куточків та музею. Відвідування  

міських музеїв та картинної галереї. Проведення бесід за індивідуальним 

планом класного керівника.  



Методична діяльність 

 1. Навчально-методична робота: 

- вивчення навчального процесу на основі відвідування уроків різних 

вчителів з метою вивчення  вимог до учнів, різноманітних методів організації 

пізнавальної діяльності і  виховання учнів на уроках, виявлення 

міжпредметних зв’язків і можливостей їх використання на уроках з 

природничих дисциплін; 

- відвідування всіх уроків і позаурочних заходів з природничих дисциплін; 

- виготовлення наочних посібників, дидактичних матеріалів. 

2. Оформлення звіту та необхідної  документації. 

3. Які підручники, посібники опрацював у період проходження виробничої 

(педагогічної) практики. 

 

Дослідницька діяльність 

Вивчення учнівського колективу, в якому буде працювати практикант: 

- вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхніх нахилів та 

інтересів, рис характеру, взаємовідносин у класі в ході освітнього процесу; 

шляхом вивчення документації, бесід з учнями, спостереження; 

- збір матеріалів для написання наукових робіт. 

 

Відомості з охорони праці 

1. Якими нормативними документами користується заклад освіти з 

охорони праці. 

2. Наявність правил з техніки безпеки та журналів обліку бесід з техніки 

безпеки  у кабінетах з природничих наук. 

3. Забезпеченість засобами захисту життя та здоров’я учасників 

освітнього процесу. 

 

 

Підпис здобувача вищої освіти 

 

Підписи методистів 

 

Підпис керівника 

 

 

 
 


