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Проходила виробничу практику з 08.03.2021р – 15.03.2021р. під 

керівництвом Аристової Л. С. у Першій українській гімназії імені Миколи 

Аркаса. Перша українська гімназія це миколаївській заклад загальної 

середньої освіти II – III ступенів з поглибленим вивченням української  та 

англійської мов.  

 

Виробнича практика проходила дистанційно через пандемію  COVID – 19 . 

Під час практики я переглянула та проаналізувала відео-уроки за 

посиланнями в YouTube.  За  весь час практики я переглянула 22 відео-уроки 

та 5 вебінарів. Все, що я переглянула за час практики  було записано  до 

щоденника та проаналізовано. Більшість із уроків були достатньо змістовні 

та цікаві для перегляду. Особливо цікавими для мене були уроки з музичного 

мистецтва за 08.02.2021 з теми: «Саунддзайн». Цей урок був цікавий тим, що 

вчитель продемонстрував своє вміння грати на інструменті та зробив 

інтеграцію між різними предметами.  А також  вебінар  інтернет –школи 

учителя музичного мистецтва з теми: «Лепбук» та вебінар «Ефективна 

цифрова взаємодія з учнями в умовах дистанційного навчання»  . Серед 

уроків своїх одногрупників мені важко назвати кращий або той, що більше 



всього сподобався. На мою думку, усі приклали максимум зусиль для 

створення свого уроку. Мною було записано урок на тему: «Професії у 

кіномистецтві »  за підручником Масол  Л. Урок було записано за допомогою 

програм  Zoom та InShot.  Zoom – це онлайн сервіс для підтримки робочих 

зв’язків, проведення онлайн-зустрічей і навчання в школах та університетах. 

Заходити в програму можна як з комп’ютера, так і з планшета чи телефоном. 

InShot – це додаток для мобільного пристрою  чи  ком’ютеру для редагування 

відео. Свій урок я розпочала з актуалізації знань за минулою темою. Для 

цього я розробила міні вікторину. Основну частину я хотіла розкрити за 

допомогою відео фрагменту з фільму «1917», але на жаль відео не 

програвалось, тому з посилання  за допомогою генератора QR кодів я 

створила власний. Це стало домашнім завданням. Закінчила свій урок 

кросвордом. Для створення кросворду я витратила багато часу, бо вперше 

займалась подібною роботою. Створити власний урок виявилось складним 

завданням. Але ще складнішим було записати та зредагувати його. На 

майбутнє я зробила декілька висновків,  які допоможуть мені краще виконати 

мою роботу. По-перше , конспект до уроку треба розробляти детально, 

вказуючи усе що плануються говорити та номері слайдів відповідно до 

тексту. Аби під час запису мати смогу слідкувати та переключати слайди  на 

необхідні. По-друге, заздалегідь перевірити своє обладнання для запису та 

програми з якими буду працювати, декілька раз потренуватися. І третє, саме 

головне – це все потрібно починати своєчасно.  

 

 

 


