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 В моєму класі навчається 33 дитини (21 

дівчат та 12 хлопців). У 7 – В класі дев’ять 

дітей навчається на відмінно, п’ятнадцятеро 

– на достатньому рівні та дев’ять на 

середньому. 

 



ТРУДНОЩІ, ЯКІ ВИНИКАЛИ ПРИ 

ПРОХОДЖЕННІ ПРАКТИКИ: 



ПІД ЧАС ПРАКТИКИ ПРОВОДИЛИСЯ ТАКІ 

ТИПИ УРОКІВ: Мною було проведено 21 

урок з математики (12 

з алгебри, та 9 з 

геометрії), консультації 

з учнями, які 

пропустили школу; 

здійснено перескладання 

окремих видів робіт (за 

бажанням учнів).  

 



 КВК для учнів 7 класу 

 Мета:  розвивати інтуїцію, 
кмітливість, ерудицію учнів, 
володіння математичними 
методами; вчити учнів робити 
висновки; викликати математичну 
допитливість та ініціативу; 
розвивати стійкий інтерес до 
математики; виховувати культуру 
математичного мислення.  

 

Хід заходу: 

Презентація команд-учасниць  

Розминка  

Музичний конкурс 

▲ Конкурс капітанів 

Конкурс художників-математиків 

■ Конкурс уболівальників 

● Підбиття підсумків КВК 

 



 Виховний захід на тему : 
«Патріотизм – відданість 
Батьківщині» 

 Мета: поглибити знання учнів про 
складники патріотизму; 
сформувати в учнів уявлення про 
способи вияву патріотичної 
позиції; сприяти зацікавленості і 
бажанню виявляти патріотичні 
якості в повсякденному житті; 
виховувати почуття національної 
гордості, любові до України. 

 
«Найголовніше, 

найяскравіше, що 

на все життя 

западає в серце 

патріота і що 

втілює в собі 

Батьківщину, – це 

люди». 
В. О. Сухомлинський  



 Мета моєї виховної роботи на період практики 
переплітається з метою і завданнями виховного 
заходу. Захід є актуальним для даного класу, адже 
учні постійно приймають участь у 
загальношкільних та міських благодійних 
ярмарках, акціях, змаганнях на підтримку дітей 
учасників АТО, поранених бійців, допомоги 
переселенцям.   Захід спрямовано на поглиблення 
розуміння морально-етичних понять патріотизму, 
стимулювання до дій, волонтерського руху. Під час 
визначення мети і завдань заходу враховано рівень 
вихованості, обізнаності і кругозір учнів.  

 Тему бесіди учні дізналися безпосередньо перед її 
проведенням, це допомогло побачити реальну 
картину обізнаності, кругозору учнів. Проблемних 
педагогічних ситуацій на підготовчому етапі не 
було.  



Методика визначення особливості 

особистості 

 



ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПРАКТИКИ: 




