
БЕЗПЕРЕРВНА ПРАКТИКА : НОВІ ЗНАННЯ ТА ДОСВІД  

 

У студентів ІV курсу Коростишівського педагогічного фахового коледжу 

імені І. Я. Франка від 07 лютого 2022 року розпочалася переддипломна 

педагогічна практика, яка посідає особливе місце у процесі практичної 

підготовки, удосконаленні професійних умінь та навичок, підвищенні науково-

дослідницької компетентності, адаптації до обраної професії, розвитку 

особистісних якостей, творчого потенціалу майбутніх фахівців. Упродовж 

проходження практики студенти мають можливість ознайомитися з роботою 

закладів освіти, адаптуватися до ритму праці педагога, визначити рівень 

сформованості готовності до професійно-педагогічної діяльності. 

Практиканти під керівництвом учителів початкових класів проводять 

цікаві уроки, виховні заходи, конкурси, тренінги, здобувають досвід 

проведення занять у дистанційному режимі. Своїми враженнями діляться 

здобувачі освіти, що проходять практику в ЗЗСО міста Коростишева.   

 

Студентка 141 групи Христина Гетьман:  

– Практика значно розширила мої уявлення про особливості освітнього 

процесу. Пізнаю всі сторони педагогічної діяльності, навчаюся організовувати 

роботу класу за допомогою різних форм. Мені подобається працювати з 

учнями, тож відчуваю себе справжнім учителем. 

Студентка 143 групи Марія Кравчук: 

– На початку практики було важко ввійти в ритм праці вчителя. Завдячую 

своєму наставнику – Оксані Петрівні, яка допомогла адаптуватися до роботи з 

класом, постійно надає консультації, неоціненні поради. З часом приходить 

упевненість, новий досвід. Виростають крила…  

Студентка 143 групи Владислава Автюхович: 

– Мене переповнює стільки емоцій, скільки не відчувала протягом усього 

життя. Я задоволена, що маю можливість поєднати теорію з практикою. Мені 

надзвичайно цікаво досліджувати поведінку кожного учня : діти настільки 



різні, але такі відкриті й щирі. Саме ця дитяча щирість окрилює мене, підносить 

над життєвими негараздами.  

Студентка 143 групи Оксана Кравчук: 

– Мені дуже подобається працювати з дітьми, оскільки вони щирі, добрі, 

дружні, старанні, прагнуть до здобуття знань. Проте підготовка до уроків, 

зокрема написання планів-конспектів, забирає практично весь вільний час. 

Студентка 142 групи Аліна Корнійчук: 

– Перший день практики є незабутнім, пізнавальним та захопливим! 

Студентка 142 групи Дарина Бубон: 

– Багато неймовірних емоцій, особливо від спілкування з учнями. За 

допомогою досвідченого вчителя Ірини Миколаївни засвоюю методичні 

підходи до дітей. 

Студентка 142 групи Олександра Мамула: 

– Перші дні практики допомогли усвідомити, що професія вчителя є цікавою, 

творчою та дуже важливою. 

Студентка 142 групи Вікторія Золотунець: 

– Протягом перших днів практики переконалася, що вчитель має бути творчим, 

креативним, енергійним. 

Студентка 142 групи Альона Павленко: 

– У перші дні практики зрозуміла найважливіше : учитель – це моє покликання! 


