ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН РОБОТИ ПРАКТИКАНТА
Студент-практикант виконує таку організаційну роботу:
1. Бере участь у роботі Настановчої конференції практики на факультет
фізичної культури.
2. Знайомиться з навчально-виховною роботою навчального закладу – бази
практики.
3. Знайомиться із структурою навчального закладу, організацією навчальновиховного процесу в ньому, здійснення керівництва навчально-виховною роботою
шляхом бесід з адміністрацією, вчителями, класними керівниками.
4. Практикант аналізує плани роботи школи, календарні плани вчителів
фізичної культури, плани виховної роботи класних керівників, плани роботи
спортивних секцій, розклад навчальних занять.
5. Вивчає матеріальну базу навчального закладу, знайомляться з особовими
справами учнів, класними журналами.
6. Відвідує та аналізують уроки, позакласні та виховні заходи в прикріплених
класах.
7. Формує пакет документів, готуючи бланки, зошити і схеми планів різного
ґатунку, оформляє Робочий зошит практиканта.
8. Обирає тему науково-методичного дослідження з фаху, обговоривши її з
керівниками практики від кафедр факультету та університету і вчителем фізичної
культури.
9. Результати ознайомлення фіксуються у Робочому зошиті практиканта.
10. На основі вивчених документів, студент-практикант разом з керівниками
практики від університету та навчального закладу, складає Індивідуальний план на
весь період практики, який включає такі розділи:
- організаційну роботу (початковий етап практики - перший тиждень);
- навчальну роботу;
- позакласну роботу;
- виховну роботу;
- методичну роботу;
- науково-дослідну роботу.
План записується в Робочий зошит практиканта, затверджується керівником
практики від кафедр факультету фізичної культури протягом першого тижня
практики у погодженні з іншими керівниками практики (зразок оформлення
індивідуального плану див. у додатках).
Зміст навчальної роботи студента-практиканта:
1. Готується і проводить уроки фізичної культури в прикріплених класах.
Практикант допускається до проведення уроку тільки за наявності правильно
створеного плану-конспекту уроку, підписаного вчителем фізичної культури або
керівником практики від кафедр факультету фізичної культури.
2. Кількість уроків, які має провести студент-практикант із фізичної культури
– всі за розкладом у прикріплених класах.
3. Відвідує та аналізує уроки вчителів-предметників і студентів-практикантів,
результати аналізу нотує в Робочому зошиті практиканта.
4. Відвідує позакласні заходи з фізичної культури, які проводять вчителіпредметники та студенти-практиканти, аналізує їх, самостійно готує і проводить не
менше одного контрольного позакласного заходу.
5. Проводить індивідуальну роботу з учнями (консультації, заняття з

невстигаючими та обдарованими учнями).
6. Допомагає вчителю-предметнику поповнювати дидактичні матеріали з
фізичної культури та самостійно виготовляє їх.
7. Проводить секційну роботу з видів спорту з учнями школи.
8. Бере участь у підготовці учнів школи до спортивних змагань різного рівня.
Зміст методичної та науково-дослідної роботи студента-практиканта:
1. Бере участь у шкільних виробничих нарадах, засіданнях методичного
обєднання, семінарах класних керівників.
2. Систематично аналізує свою практичну діяльність і досвід навчальновиховної роботи в Робочому зошиті практиканта.
3. Узагальнює передовий досвід вчителів-предметників і класних кер івників,
відбиває результати спостережень в Робочому зошиті практиканта.
4. Збирає матеріал з теми науково-методичного дослідження та теми курсової
або бакалаврської роботи.
5. Виконує психолого-педагогічні дослідження: вивчає психологічні аспекти
навчально-виховної діяльності окремих учнів, мотивацію навчання, особливості
педагогічного спілкування.
6. Вивчає наукову літературу з фаху.
7. Готує звітні матеріали.
8. Подає звіт про виробничу (педагогічну) практику на підпис і оцінювання
вчителям-предметникам та класному керівникові; отримує і засвідчує відповідні
характеристики.
Зміст виховної роботи студента-практиканта:
1. Вивчає рівень вихованості учнів класу, стан дисципліни.
2. Виконує план-графік виховної роботи з учнями класу.
3. Проводить індивідуальну роботу з педагогічно занедбаними школярами,
зустрічається з батьками учнів.
4. Знайомиться з веденням класного журналу, допомагає класному
керівникові у перевірці учнівських щоденників.
Зміст позакласної роботи студента-практиканта:
1. Вивчає план спортивно-масової роботи школи на навчальний рік.
2. Знайомиться з Положенням про внутрішньо шкільну та районну (міську)
спартакіаду школярів.
3. Проводить заняття в спортивній секції з виду спорту, допомагаючи
вчителю фізичної культури.
4. Допомагає вчителю фізичної культури організовувати і проводити
позакласні та загальношкільні форми фізичної культури.
5. Самостійно проводить контрольний позакласний захід з фізичної
культури.
Зміст завершального етапу практики студента-практиканта:
1. Здає звітну документацію керівникам практики кафедр факультету та
університету для перевірки й оцінювання.
2. Звітує на засіданні комісії з попереднього захисту практики у школі.
3. Звітує на засіданні комісії по захисту практики на факультеті фізичної
культури.
4. Бере участь у роботі Звітної конференції з практики.

