
Виробнича педагогічна практика у вищій школі 

магістрантів спеціальності 015.17 Професійна освіта (Технологія виробі 

легкої промисловості) у Полтавському національному педагогічному 

університеті імені В. Г. Короленка 

 

База практики:  кафедра основ виробництва та дизайну Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка. 

Терміни проходження практики:  жовтень – листопад 2018 року. 

Мета виробничої педагогічної практики у вищій школі: систематизація 

і застосування набутих знань, необхідних для практичної діяльності викладача 

спеціальних дисциплін, формування вмінь та навичок здійснення професійної 

педагогічної діяльності в умовах закладу вищої освіти, створення можливості 

апробації та проведення педагогічного дослідження за напрямом науково-

методичної роботи, реалізація вміння проводити виховну роботу зі 

студентами. 

Навчально-методична робота магістрантів. 

Магістранти групи ПН(лп(од/ея))-63 під час проходження практики 

набули статусу викладача-стажиста з фахового предмету та помічника 

куратора. Магістранти провели заняття з фахових навчальних дисциплін для 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальностей 015 Професійна 

освіта. 

  



Світлини проведення занять Осіповою Вірою  

з навчальної дисципліни «Конструювання швейних виробів»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлини  проведення занять Бережною Мариною  

з навчальної дисципліни «Матеріалознавство швейних виробів»  



 
Світлини проведення занять Гришко Юлією  

з навчальної дисципліни «Технологія швейного виробництва»  

 

Виховна робота магістрантів. 

Основним завданням з виховної роботи було налагодити взаємодію зі 

студентським колективом, організувати та провести виховні заходи за 

окремими напрямами виховної діяльності у закладі вищої освіти: національно-

патріотичним, інтелектуально-духовним, громадсько-правовим, моральним, 

екологічним, естетичним, трудовим та фізичним вихованням. Магістрами 

були проведені виховні заходи спрямовані на патріотичне, естетичне та 

інтелектуально-духовне виховання молоді у формі вікторини, конкурсної 

програми та судового засідання. 



 
 

 

Світлини виховного заходу «Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму»  

для студентів І курсу факультету технологій та дизайну, проведеного 

М. Бережною 



  

 

 

 

 

Світлини виховного заходу «Суд над тютюнопалінням», проведеного В. Осіповою 

для студентів ІІ курсу факультету технологій та дизайну 

Під час практики відбулася презентація збірки авторських віршів 

«Білявий хлопчик на сніданок» Ю. Гришко – магістрантки спеціальності 

015.17 Професійна освіта (Технологія виробі легкої промисловості). 



 

 

Презентація книги Юлії Гришко «Білявий хлопчик на сніданок» 

для студентів ІІІ курсу факультету технологій та дизайну 


