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Організатори семінару - методисти педагогічної практики зі 

спеціальності, доценти кафедри вокально-хорового, хореографічного та 

образотворчого мистецтва факультету початкової освіти та мистецтва 

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

канд. філос. наук Гнатів Зоряна Ярославівна 

канд.пед.наук Стець Галина Володимирівна 

 

Мета семінару – презентація та узагальнення 

результатів проходження педагогічної 

практики студентами-магістрантами. 

 

Учасники семінару: 

Прізвище  

студента 

Місце проходження педагогічної практики Результати  

Вакс Регіна Бориславський ліцей Бориславської 

міської ради Львівської області. 

Презентація 

Пучковська 

Софія 

Стрілківська СЗОШ І-ІІІ ступенів 

Стрийського району Львівської області 

Презентація 

Орищин 

Анастасія  

Жуківський ліцей імені Богдана Лепкого 

Бережанської міської ради Тернопільської 

області 

Усна доповідь 

Швадчак Соломія Ліцей № 2 Дрогобицької міської ради 

Львівської області 

Презентація 

Гавриляк Марія Гімназія №8 Дрогобицької міської ради 

Львівської області 

Усна доповідь 



Воробець Василь Гімназія №8 Дрогобицької міської ради 

Львівської області 

Усна доповідь 

Стеблак Аліна Великолучівська загальноосвітня школа І-

ІІІ ст. Великолучівської сільської ради 

Закарпатської області 

Усна доповідь 

Ковбаско 

Антоніна 

Ільницька гімназія І-ІІ ст. Іршавської 

міської ради Закарпатської області 

Усна доповідь 

 

Учасники семінару мали можливість презентувати результати проходження 

педагогічної практики проблемно-пошукового, практичного, методичного, 

управлінського, науково-дослідницького змісту; поділитись власним досвідом 

проходження педагогічної практики, основними проблемами, які виникали під 

час проходження практики, основними результатами та внести свої пропозиції 

щодо удосконалення організації практики та навчально-виховного процесу. 

Серед пропозицій студенти піднімали питання спрощення документації, 

більш поглибленого вивчення української культури, зокрема фольклору, 

посилення українознавчої спрямованості навчально-виховного процесу, 

проблеми формування свідомого і відповідального ставлення учнів, батьків, до 

процесу навчання і виховання молодого покоління української держави, 

осучасненість змісту освіти, сприяння впровадженню сучасних навчально-

виховних технологій, можливості забезпечення вчителя персональним 

комп’ютером і музичним обладнанням та ін. 

 

Дякуємо всім за спільну роботу на шляху до вдосконалення та перемоги! 

Слава Україні! 
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