
 

СХЕМА ЗВІТУ 

Паспорт загальноосвітньої школи. Відомості з історії навчального 

закладу, ілюстрований опис школи, інформація про педагогічні кадри, у т.ч. 

випускників Кременецького педагогічного училища – коледжу – інституту 

(1973-2010р.р.), загальна характеристика матеріальної бази школи, класу; 

особливості навчально-виховної роботи у базовій школі (основні завдання, 

проблеми, перспективи).  

 

Виконання індивідуального плану роботи 

Вказати, що виконано, що не вдалося виконати, з яких причин. 

 

Виконання навчальної роботи в школі у відповідності з 

індивідуальним планом: з яких предметів і з якого розділу шкільного курсу 

проведено уроки, в яких класах, оцінки, позитивні сторони і недоліки; які 

уроки викликали труднощі, чим вони були обумовлені, які шляхи їх 

подолання було знайдено; які дидактичні завдання були реалізовані у процесі 

педпрактики: що зроблено, щоб навчити школярів самостійно оволодівати 

знаннями; яка робота проводилась із слабкими учнями, з відмінниками і з 

тими, хто виявляє підвищений інтерес до вивчення окремих дисциплін. 

Виконання позакласної та позашкільної виховної роботи у 

відповідності з індивідуальним планом: які  завдання з основних напрямків 

виховання розв’язувались; які форми виховної роботи практикувались; 

успіхи й труднощі, індивідуальна робота з учнями. 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА. Прозвітувати про проведення: 

а) виховного заходу для учнів 9 та 11 класів з включенням  програми-

презентації навчального закладу, спеціальності зокрема; 

б) опитування (усного, анкетного) учнів 9 та 11 класів з метою 

вивчення професійних нахилів, інтересів школярів; 

в) проведення індивідуальної роботи з учнями, які виявили інтерес до 

педагогічних спеціальностей, до вступу в коледж, інститут зокрема (вказати 



 

 прізвище, ім’я, по батькові, адресу проживання, контактні телефони батьків, 

форми роботи з випускниками та їх батьками з метою ознайомлення з 

навчальним закладом, напрямами та особливостями фахової підготовки 

майбутніх педагогів, залучення випускників 9 та 11 класів до вступу у 

Кременецький педагогічний коледж, інститут). 

 

Аналіз методичної роботи виконаної студентом-практикантом в 

класі. Як вивчався передовий досвід роботи вчителів в школі, з яких 

проблем? Оформити карту передового педагогічного досвіду (за зразком). 

Участь у роботі методоб’єднань вчителів (подати план методичного 

об’єднання, в якому брали участь). 

 

Робота з батьками. Громадська робота 

Коротка характеристика проведених форм роботи з батьками (подати 

план проведення батьківських зборів, план роботи батьківського комітету, 

сценарії спільних з батьками свят, розваг).  

Вказати виконані громадські доручення. 

 

Висновки про педпрактику, її значення. Яких умінь і навичок 

набуто в процесі педпрактики. Які завдання поставлено на майбутнє. 

Труднощі в роботі, шляхи їх подолання. 

 Пропозиції, побажання щодо вдосконалення змісту та організації 

педпрактики. 


