
ЗВІТ 

про проведення  навчальних та виробничих практик на 

фізико-математичному факультеті  у 2019 р. 

 

Навчальні та виробничі практики на фізико-математичному факультеті у 2019 році 

були проведені відповідно до затвердженого графіка. 

Cтуденти II курсу першого освітнього рівня фізико-математичного факультету денної 

форми навчання спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика), спеціальності 

014.09 Середня освіта (Інформатика), спеціальності 014.08 Середня освіта (Фізика) проходили 

навчально-виробничу літню практику в  оздоровчо-виховних закладах Полтавської,  Запорізької  

та Миколаївської областей. Під час проходження практики студенти мали можливість 

актуалізувати опорні знання з психолого-педагогічних дисциплін, сформувати здатності 

застосовувати професійно-педагогічні компетентності, які сприяли ефективній взаємодії 

студента як вихователя оздоровчо-виховного закладу з особистістю дитини з врахування її 

вікових та індивідуальних психологічних особливостей,  набули та відпрацювали уміння і 

навички  з організації виховної роботи в оздоровчому таборі. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 



 
 

Виробнича педагогічна практика студентів IV курсу першого освітнього рівня та 

виробнича педагогічна практика у старшій школі студентів I курсу другого освітнього рівня 

фізико-математичного факультету  забезпечує умови для формування умінь і навичок майбутніх 

вчителів, безпосередньо пов’язаних із використанням теоретичних знань методик викладання 

відповідних курсів в реальних педагогічних ситуаціях. Студенти проходили практику в закладах 

загальної середньої освіти м. Полтави, у Волинській, Дніпропетровській, Луганській, Одеській, 

Полтавській та Харківській областях. 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 



 

 
 



Студенти  I-II курсів другого освітнього рівня  спеціальності  051 Економіка 

проходили виробничу практику зі спеціальності. У процесі виконання завдань практики 

магістранти закріплюють і поглиблюють теоретичні знання з економіки та управління; 

набувають практичних професійних навичок із застосуванням отриманих знань при 

вирішенні конкретних соціально-економічних проблем у галузі економіки та управління; 

отримують діловий досвід самостійної професійної діяльності у структурних підрозділах 

місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, організацій, 

підприємств та установ. 

Студенти  I-II курсу другого освітнього рівня  спеціальності  011 Освітні, педагогічні 

науки проходили виробничу практику зі спеціальності   на базі кафедри загальної педагогіки 

та андрагогіки Полтавського національного педагогічного університету, а студенти II курсу 

другого освітнього рівня фізико-математичного факультету денної форми навчання 

спеціальностей 014.04 Середня освіта (Математика), 014.09 Середня освіта (Інформатика), 

014.08 Середня освіта (Фізика) проходили виробничу педагогічну практику у вищій школі на 

базі кафедри загальної фізики і математики та кафедри математичного аналізу та 

інформатики.  

 Виробнича педагогічна практика у вищій школі готує магістрантів до цілісного виконання 

функцій викладача закладу вищої освіти ІІI-IV рівнів акредитації як лектора, науковця і 

вихователя; формування в магістрантів морально-етичних якостей викладача вищої школи, 

індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті. Практика 

створює можливості для перевірки готовності магістранта до самостійної науково-

педагогічної діяльності, адекватної самооцінки здібностей, професійних якостей із погляду їх 

відповідності вимогам до викладача вищої школи.  

Особливістю педагогічної практики є включення магістрантів на певний період до 

складу стійких навчально-методичних підрозділів ЗВО – кафедр, їх участь у різноплановій 

роботі колективів викладачів. При цьому практиканти вчаться встановлювати стосунки з 

колегами на демократичних засадах, принципах поваги, взаємодопомоги та взаєморозуміння, 

такту, творчої ініціативи в спільній діяльності тощо. Все це сприяє становленню сучасного 

індивідуального стилю роботи майбутнього викладача, розвитку педагогічного мислення, 

формуванню дослідницького характеру діяльності.  
 

 



 

 



 
 


