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Педагогічну практику на кафедрі сучасної української мови проведено відповідно до 

наказу № 1401 ректора проф. Петришина Р. І. від 11.09.2019. 

Термін проходження педагогічної практики на кафедрі сучасної української мови:   

- з 30.09.2019 р.  по 25.10.2019 р. для магістрантів спеціальності 014.01 «Середня 

освіта (українська мова та література)». 

Усі магістри (7 осіб)  проходили педагогічну практику в різнотипних ЗЗСО 

м. Чернівців, школах Чернівецької  та Івано-Франківської областей (див. таблицю). 

ПІБ База практики 

(назва ЗЗСО) 

Керівник від бази 

практики 

К-сть 

проведених 

уроків 

зага

льна 

заліков

их 

Андроник Інна 

Миколаївна 

Чорнівський 

НВК 

Ревега З. І. 
15 2 

Бейсюк Христина 

Яремівна 

Звенячинськи

й ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів 

Івано-

Франківської 

обл. 

Іллюк Н. М. 

11 2 

Главацька  Наталія 

Василівна 

Чернівецька 

гімназія №4. 
Карп`як А. В. 
 

16 2 

Журецька Мар’яна 

Михайлівна 

Чернівецький 

багатопрофіль

ний ліцей для 

обдарованих 

дітей  

 
 

Крамар А. М.  

 

10 

 
2 



Петруник Анна 

Іванівна 

Чернівецька 

ЗОШ І–ІІІ 

ступенів №14 

Зенчик Л. .І. 

10 2 

Поп Олена Юріївна Чернівецька 

гімназія № 4. 

Дерябіна Н. П. 
10 2 

Стасюк Ліза Сергіївна Сторожинецька

районна 

гімназія 

Реус К. А. 
10 2 

 

Під час проходження педагогічної практики студенти засвідчили добру 

фахову підготовку з української мови та літератури, методики викладання 

зазначкеих дисциплін, педагогічну майстерність й організаторські здібності. 

Це відображають документи, подані після завершення практики (розгорнуті 

конспекти залікових уроків з української мови і літератури, плани-конспекти 

усіх інших проведених уроків, сценарії виховних заходів, щоденники 

студентів-практикантів, психолого-педагогічні характеристики учня та 

класу), а також характеристики студентів від навчальних закладів – баз 

проходження практики. Керівники практики від ЗЗСО й відповідно дирекція 

оцінили роботу студентів-практикантів на „відмінно”.  

Студенти вчасно подали документацію про проходження педпрактики на 

кафедру, добре відповідали на запитання під час захисту на засіданні 

кафедри. Аналіз щоденників, конспектів проведених уроків та всіх інших 

потрібних матеріалів засвідчує старанний підхід в оформленні, намагання 

серйозно, фахово, методично вправно підійти до проведення уроків із 

застосуванням різних методів, форм роботи. Магістранти самостійно 

розробили різні типи вправ, тестові завдання, перелік запитань до залікових 

уроків. Характеристики, що оцінюють навчальні досягнення й атмосферу в 

класі загалом та аналізують психологічні особливості конкретного учня, 

відображають те, що студенти добре співпрацювали з учителями школи й 

виконували обов’язки класних керівників. Звіти про проходження практики 

містять інформацію про те, яких труднощів довелося зазнати в ході 

практикування, над чим ще потрібно працювати, що вдосконалювати 

професійні компетентності. 



Беручи до уваги зміст поданої студентами документації, оцінку, 

запропоновану керівниками практики від школи, захист на кафедрі, оцінюю 

проходження педагогічної практики у такий спосіб: 

ПІБ Оцінки 

За 

національною 

шкалою 

К-сть балів за 

100-бальною 

шкалою 

EСTS 

Андроник Інна Миколаївна Відмінно 94 А 

Бейсюк Христина Яремівна Відмінно 91 А 

Главацька  Наталія 

Василівна 

Відмінно 95 А 

Журецька Мар’яна 

Михайлівна 

Відмінно 90 А 

Петруник Анна Іванівна Відмінно 95 А 

Поп Олена Юріївна Відмінно 100 А 

Стасюк Ліза Сергіївна Відмінно 90 А 

  

Захист педагогічної практики відбувся 29 жовтня 2019 р. о 09:50 (ауд. 13), на якому 

студенти вчасно подали на кафедру матеріали практики, підготували звіти щодо її 

результатів. До того ж студенти-практиканти поділилися власним досвідом педагогічної 

роботи, указали на труднощі і подали пропозиції для вдосконалення порядку проведення 

педагогічної практики (перед роботою в школі проводити круглий стіл або колоквіум, на 

якому обговорювати зміни в нормативному полі ЗЗСО загалом і програмах з української 

мови та літератури зокрема). 

 

Керівник педагогічної практики   проф. Кульбабська О. В. 

 

 

 

 


