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Педагогічну практику проходив у Тилявському НВК у період з 27.01.2014 

р. по 21.03.2014 р.. У школі було створено всі умови для проходження практики. 

Кабінети інформатики достатньо обладнані технічними засобами навчання, 

забезпечені наочними посібниками, науковою, навчальною та методичною 

літературою.  

Під час практики проводив уроки з фізики та інформатики. Усі уроки були 

обговорені з вчителями. Майже на усіх уроках був присутній вчитель-

предметник. Практика у школі допомогла виробити багато практичних умінь і 

навичок. Також я підготув і провів позакласний захід з інформатики 

«Інформаційна безпека» для учнів 9-11 класу, а також проводив виховні заходи 

з фізики та педагогіки. За час педагогічної практики я побачив, як здійснюється 

навчальний процес у школі зі сторони вчителя і такий педагогічний досвід є дуже 

корисним для мене.  

Допомагав з ремонтом шкільних комп’ютерів та чистокою. Також 

допомагав з ремонтом комп’ютерів  інших вчителів. 

Я навчився: 

1) проводити уроки різних типів з фізики та інформатики; 

2) перевіряти різні види робіт, оцінювати та аналізувати їх; 

3) планувати роботу; 

4) працювати над наочністю, виготовляти дидактичний матеріал для 

уроків; 

5) проводити виховні години та бесіди та позакласні заходи. 

При проведенні уроків з фізики та інформатики у подачі нового матеріалу, 

в його закріпленні особливих труднощів не було.  

Які ж труднощі були під час практики?  

1. Не завжди міг підвести учнів до сприйняття теоретичного матеріалу та 

організувати роботу з нею. 

2.Виникали труднощі під час проведення уроків із інформатики з тим що 

деякі учні порушували дисцпліну не завжди вдавалось їх заспокоїти, а з 

матеріалом викладу проблем зовсім не було. 

 
 



 

Висновки 
Підводячи підсумки я можу сказати, що я задоволений практикою. 

1.Педагогічна практика поглибила, закріпила знання із психолого-

педагогічних дисциплін, здобуті в університеті, та дала змогу застосувати їх на 

практиці. 

2. Виробив вміння проводити різні типи уроків. 

3. Виконував функції класного керівника й мав змогу випробувати себе в 

них. 

6. Мав змогу спостерігати за навчально-виховною роботою в школі, 

аналізувати її й робити висновки. 

 

Додатково про конспекти уроків тут: 

http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/717  

http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/718  

http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/720  

http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/719 

http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/716 

Відео з уроків: 

http://media.fizmat.tnpu.edu.ua/videos/438/Урок-11-клас-5.03.2014-part-1 

http://media.fizmat.tnpu.edu.ua/videos/439/Урок-11-клас-5.03.2014-part-2 

http://media.fizmat.tnpu.edu.ua/videos/440/9-клас-ведення-та-редагування-

тексту-Ч.-1  

http://media.fizmat.tnpu.edu.ua/videos/441/9-клас-ведення-та-редагування-

тексту 
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