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Структурний підрозділ. 
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Спеціальність. 

Освітня програма. 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи  

і мистецтва 

Кафедра образотворчого та декоративно-

прикладного мистецтва 

ОС «Бакалавр» 

014.12 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 

ОП Образотворче мистецтво 

1. Перелік нормативних 

документів, які необхідно 

оформити для проведення 

практики (клопотання, 

договір, тощо) 

Договори про проведення практики здобувачів 

вищої освіти із загальноосвітніми навчальними 

закладами та мистецькими студіями. 

2. Мета та завдання 

практики 

Мета педагогічної практики – забезпечити 

адаптацію психолого-педагогічної та методичної 

підготовки студентів до професійно-педагогічної 

діяльності в умовах навчальних закладів системи 

освіти. 

Завдання педагогічної практики: 

– ознайомлення з навчальним закладом; 

– вивчення організації педагогічного процесу, 

документації, учнів класу; 

– ознайомлення з основними напрямками 

діяльності адміністрації навчального закладу; 

– вивчення досвіду навчальної, методичної, 

виховної роботи вчителів, майстрів образотворчого 

та декоративно-прикладного мистецтва (профільна 

школа); 

– надбання навичок планування основних видів 

навчально-виховної роботи; 

– опанування вміннями проводити навчальну, 

виховну, методичну роботу з окремими учнями та 

групою учнів; 

– вдосконалення вмінь педагогічної майстерності; 

– залучення студентів до здійснення допомоги 

навчальним закладам в розвитку матеріально-

технічної бази трудового та профільного навчання; 

– застосування і поглиблення знань, вмінь та 

навичок ведення науково-дослідної роботи з метою 

підготовки кваліфікаційних робіт, виступів на 

науково-практичних конференціях. 



3. Загальні та професійні 

компетентності, які 

формуються під час 

практики 

 

Загальні компетентності:  

ЗК 1. Загальнонавчальна: здатність до 

абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність навчатися й оволодівати сучасними 

знаннями, зокрема, інноваційними методичними 

підходами, методиками. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 2. Самоосвітня: застосовувати принципи 

самоосвіти під час оволодіння компетентностями; 

використовувати набутий досвід для вирішення 

професійних завдань; здійснювати самоконтроль, 

активно мислити, розвивати креативність, 

інтелектуальну самостійність, цілеспрямованість, 

відповідальність та ініціативність. 

ЗК 3. Науково-дослідницька: здатність 

виконувати навчально-дослідні завдання на основі 

творчої діяльності. Володіння науково-дослідними 

методами відповідно до фахового спрямування. 

ЗК 4. Етична: здатність діяти на основі принципів 

і норм етики, правил культури поведінки у 

стосунках із колегами на основі загальнолюдських 

та національних цінностей, норм суспільної моралі. 

ЗК 5. Міжособистісної взаємодії: здатність 

спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів мистецької діяльності, а також з 

замовниками художньої продукції). 

Фахові компетентності:  

ФК 6. Здатність до проектування, організації, 

оцінювання, рефлексії та коригування навчально-

виховного процесу в початкової ланці освіти.  

ФК 7. Здатність майбутнього вчителя вирішувати 

стандартні та проблемні професійні завдання, що 

виникають в освітній практиці початкової школи, на 

основі сформованих знань про теоретичні засади 

побудови змісту і процесу навчання школярів, у 

тому числі ґрунтовних знань про сучасні теорії 

навчання, гнучкого володіння методами навчання; 

спроможність обґрунтовано обирати прийоми, 

засоби, технології, форми організації навчання, 

адекватні дидактичній ситуації.  

ФК 8. Здатність випускника до здійснення 

виховної діяльності з  учнями; здатність до 

планування, проектування й аналізу виховного 

процесу як цілісної педагогічної системи, яка 

включає мету, завдання, зміст, методи, прийоми, 



педагогічні засоби, форми організації, 

спрямованість на досягнення відповідних 

результатів; здатність ефективно використовувати 

виховний потенціал у позаурочний час тощо. 

4. Результати навчання за 

цим видом практики 

ПРН 1. Застосовувати отримані знання при 

розв’язанні педагогічних, навчально-виховних і 

науково-методичних завдань з урахуванням вікових 

й індивідуально-типологічних, соціально-

психологічних особливостей студентських 

колективів і конкретних педагогічних ситуацій. 

ПРН 2. Обґрунтовувати вибір ефективних методів 

і прийомів для реалізації навчально-виховного 

процесу та завдань наукових досліджень в галузі 

педагогіки, образотворчого та декоративного 

мистецтва. Застосовувати ефективні форми 

організації освітнього процесу на різних етапах його 

реалізації. 

ПРН 3. Здійснювати критичний аналіз теоретичної 

та методичної літератури в галузі педагогіки та 

образотворчого мистецтва; демонструвати вміння 

аналізувати, добирати і використовувати педагогічні 

технології відповідно до предметної сфери. 

ПРН 4. Демонструвати вміння аналізувати, 

добирати і використовувати психологічні та 

педагогічні технології відповідно до предметної 

сфери. Вивчати, аналізувати та впроваджувати 

передовий педагогічний досвід у практику роботи 

ЗЗСО. 

ПРН 5. Формувати комунікаційну стратегію з 

суб’єктами взаємодії, з дотриманням етичних норм, 

застосовувати демократичні технології прийняття 

колективних рішень, враховуючи власні інтереси і 

потреби інших, використовувати ефективні стратегії 

спілкування залежно від ситуації. 

ПРН 6. Володіти фаховою термінологією, теорією 

і методикою образотворчого мистецтва, 

декоративного мистецтва, реставрації мистецьких 

творів. 

5. Місце проведення 

практики (перелік типів 

закладів) 

В загальноосвітніх навчальних закладах та 

мистецьких студіях. 

 

6. Зміст практики: 

детальний та послідовний 

перелік видів роботи 

студента на практиці із 

1-2 тиждень.  

Знайомство студентів із загальною організацією 

навчально-виховної роботи загальноосвітніх 

установ (спостереження, бесіди з директором 



зазначенням тривалості 

роботи впродовж дня 

освітнього закладу, його заступниками, класним 

керівником, вчителями, вихователями, завідувачем). 

Знайомство з особливостями та специфікою 

освітньої установи, його традиціями; аналіз режиму 

роботи закладу, правил для учнів, стилю діяльності 

вчителів. 

Оволодіння методикою спостереження за 

навчально-виховним процесом. 

Знайомство з системою навчально-виховної 

роботи в класі. 

Спілкування з дітьми, вивчення їх вікових та 

індивідуальних особливостей. 

Аналіз плану виховної роботи класного керівника. 

Знайомство з програмою, календарно-тематичним 

плануванням вчителів, планом позакласної роботи з 

предмету. 

Відвідування уроків і позакласних заходів зі 

спеціальності. 

Вивчення роботи навчального кабінету. 

3-6 тиждень. 

Вивчення колективу класу (групи). 

Аналіз психологічних аспектів навчально-

виховної діяльності: особливостей пізнавальної 

діяльності учнів, облік мотивації, особливостей 

педагогічного спілкування і мікроклімату на уроках 

та ін. 

Вивчення щоденників, класних журналів, 

методики їх ведення. 

Відвідування виховних заходів класного 

керівника. 

Відвідування засідань педагогічної ради школи, 

методичних семінарів. 

Організація виховної роботи з учнями у 

відповідності з планом роботи класного керівника. 

Самостійне проведення позакласної роботи та її 

аналіз. 

Робота з батьками (індивідуальні бесіди, 

батьківські збори і т.д.), відвідування учнів вдома 

(спільно з класним керівником). 

Розробка плану-графіка проведення уроків в 

період практики. 

Розробка конспекту (плану-конспекту) уроку, 

занять гуртка або інших позакласних занять з 

предмету. 

Проведення уроків і позакласних занять за фахом. 

Відвідування уроків студентів-практикантів, 



участь в аналізі уроків. 

Оволодіння сучасними освітніми технологіями. 

Аналітичне вивчення і визначення рівня знань, 

умінь і навичок, учнів з предмета (перевірка та 

аналіз творчих робіт учнів та ін.). 

Підготовка дидактичних матеріалів, наочних 

посібників до уроку або позакласного заняття. 

Систематичний аналіз власної діяльності. 

Дослідна робота за темою випускної 

кваліфікаційної роботи. 

7. Види індивідуальних 

завдань (для студентів, які 

навчаються за 

індивідуальним планом, 

або з поважних причин не 

можуть виконувати 

основну програму 

практики, або навчаються 

дистанційно) 

 

Студенти-заочники, які працюють в закладах 

освіти на педагогічних посадах за фахом 

спеціальності, за якою навчаються в університеті, і 

мають стаж роботи один навчальний рік і більше, 

від проходження педагогічної практики 

звільняються наказом ректора університету. Для 

звільнення від проходження педагогічної практики 

студенти подають в дирекцію довідку з місця 

роботи про те що працюють за фахом.  

Для атестації практичних умінь і знань студенти 

повинні представити на кафедру образотворчого та 

декоративно-прикладного мистецтва наступні 

документи, на основі яких проводиться атестація 

їхньої практичної підготовки, і оцінка заноситься до 

залікової відомості і залікової книжки: висновок-

характеристику освітнього закладу про роботу 

студента (проведений відкритий урок і виховний 

захід) з оцінкою і підписом директора ЗОШ. 

Індивідуальний план роботи студента-

практиканта складається у перший тиждень 

практики на підставі програми-завдання 

педагогічної практики, календарно-тематичних 

планів, виховної роботи вчителів образотворчого 

мистецтва ЗОШ, за якими студент закріплений. 

Індивідуальний план погоджується з учителями 

образотворчого мистецтва та класними керівниками 

груп, де студент-практикант буде проводити 

навчально-виховну роботу з учнями. Наприкінці 

першого тижня практики індивідуальний план 

повинен бути затверджений груповими керівниками 

від університету.  

 



8. Вимоги до звіту про 

проходження практики: 

оптимальний перелік 

документів, які мають бути 

створені студентом у 

результаті практичної 

роботи (за потреби 

доповнити зразками 

оформлення) 

1. Щоденник студента-практиканта. 

2. Щоденник психологічних досліджень. 

3. Контрольний конспект уроку з відміткою та 

підписом вчителя або методиста. Матеріали 

дослідницького завдання з теми кваліфікаційної 

роботи (презентація  розробленого уроку). 

4. Розробка позакласного заходу і самоаналіз його 

проведення. Матеріали дослідницького завдання з 

теми кваліфікаційної роботи (допоміжний  

ілюстративний матеріал). 

5. Звіт про педпрактику. 

6. Відомість-характеристика, завірена печаткою 

навчального закладу. 

7. Відгук керівника виробничої педагогічної 

практики. 

9. Форми і методи 

контролю 

 

У зазначені терміни студент виконує програму 

практики, веде щоденник, здійснює дослідницьку 

роботу і здає звіт по педагогічній практиці. 

Загальна оцінка роботи кожного студента є 

комплексною, враховує всі сторони його 

діяльності, визначається на основі узгодження 

думок керівників практики.   

10. Критерії 

оцінювання за видами 

роботи (компоненти 

оцінювання:  

- види практичної роботи,  

- змістова частина 

документів, стилістичне та 

граматичне оформлення 

тощо) 

Робота студентів на всіх етапах педагогічної 

практики оцінюється диференційовано за такими 

критеріями: 

«Відмінно» (А) за умов, що студент повністю 

виконав програму практики і набрав у сумі 90-100 

балів, виконав у строк і на високому рівні весь 

намічений обсяг роботи, виявив уміння правильно 

визначати і ефективно здійснювати основну 

навчально-виховну задачу, способи і результати її 

вирішення з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей учнів, проявив глибоке знання 

матеріалу за фахом, психолого-педагогічної теорії, 

самостійність в роботі, творчий підхід, педагогічний 

такт, педагогічну культуру. 

«Добре» (В) за умов, що студент повністю 

виконав програму практики і в сумі набрав 81-89 

балів, виконав намічену на період практики 

програму, виявив уміння визначати основні 

навчально-виховні завдання, способи їх вирішення, 

проявив ініціативу, самостійність у роботі, але 

допустив незначні помилки у проведенні уроку та 

виховної діяльності з класом (групою). 

«Добре» (С) за умов, що студент недостатньо 

повністю виконав програму практики і в сумі 



набрав 75-80 балів, виявив достатній рівень 

сформованості професійно-комунікативної 

компетенції, добре проводить практичні заняття, 

використовуючи сучасні методи та прийоми. 

Незначну частину навчального матеріалу не засвоїв 

на рівні програмних вимог, не систематично 

займався пошуковою роботою. Документація, 

плани-конспекти занять відповідають сучасним 

вимогам, але містять незначні помилки. 

«Задовільно» (D) за умов, що студент виконав 

програму практики у неповному обсязі, і в сумі 

набрав 60-74 бали. Студент-практикант виявив 

середній рівень сформованості професійно-

комунікативної компетенції, проводить практичні 

заняття, використовуючи певні методи та прийоми. 

Студент-практикант виявив не зовсім достатній 

рівень сформованості професійно-комунікативної 

компетенції. Звітний пакет документів подається у 

встановлений термін, але недооформлений або 

оформлений з помилками. Документація, плани-

конспекти занять неповністю відповідають 

сучасним вимогам і містять помилки. 

«Задовільно» (Е), за умови, що студент виконав 

програму практики частково і в сумі набрав 50-59 

балів, виконав програму практики, але не виявив 

достатніх знань психолого-педагогічної теорії та 

вміння застосовувати її, допустив помилки в 

плануванні і проведенні навчально-виховної роботи, 

не завжди враховував вікові та індивідуальні 

особливості дітей, не міг встановити контакт з 

класом і окремими учнями. 

«Незадовільно» (FX), за умов, що студент не 

виконав програму практики і в сумі набрав 35-49 

балів, виявив недостатній рівень сформованості 

професійних компетентностей, не володіє знаннями 

для виконання завдань практики, організації та 

проведення практичних занять, пошукової роботи, 

допускає суттєві помилки. Звітна документація не 

містить усіх компонентів. Щоденник та план-

конспекти заняття неоформлені, відсутня 

характеристика. 

«Незадовільно» (FX), за умов, що студент не 

виконав програму практики і в сумі набрав 35-49 

балів, виявив недостатній рівень сформованості 

професійних компетентностей, не володіє знаннями 

для виконання завдань практики, організації та 



проведення практичних занять, пошукової роботи, 

допускає суттєві помилки. Звітна документація не 

містить усіх компонентів. 

11. Форми підбиття 

підсумків практики 

 

Загальна оцінка виставляється керівником 

виробничої педагогічної практики (враховуються 

оцінки за всі види педагогічної діяльності студентів 

у ході педпрактики) і затверджується на засіданні 

кафедри. 

12. Методичні 

рекомендації (з 

урахуванням особливостей 

спеціальності/освітньої 

програми) 

 

Студенти під час проходження практик 

зобов’язані: 

– до початку практики на настановних 

конференціях, а далі в індивідуальному порядку, 

одержати від керівника практики консультації щодо 

її проходження практики й оформлення необхідних 

документів;  

– своєчасно (не пізніше зазначеної у договорі 

дати) прибути на базу практики;  

– систематично працювати над виконанням 

завдань за програмою практики; 

– вести щоденник практики, в якому фіксувати 

виконання відповідних етапів (розділів) 

календарного плану-графіку практики;  

– у повному обсязі виконувати всі завдання, 

передбачені програмою практики, зазначені у 

індивідуальному графіку її проходження, та 

вказівками керівника;  

– виконувати діючі на підприємстві (в організації) 

правила внутрішнього розпорядку, строго 

додержуватись правил охорони праці, техніки 

безпеки і виробничої санітарії;  

– нести відповідальність за виконану роботу; 

– постійно підтримувати контакти з кафедрами та 

у призначений керівником практики від кафедри 

термін з’явитися на проміжний контроль; 

– висвітлювати результати виконаної роботи та 

оформити їх у звіті про проходження практики, 

відповідно до встановлених і діючих вимог і 

структури та оформлення звіту;  

– своєчасно подати на кафедри звітну 

документацію та у визначений термін захистити 

матеріали практики перед відповідною комісією. 

13. Інформаційні ресурси 

для підготовки до 

проходження практики 

 

1. Безруких М. М. Сходинки до школи: робочий 

зошит. Ч. 2. Вчимося малювати фігури / 

М. М. Безруких, Т. А. Філіппова. 4-е вид., Стер. М.: 

Дрофа, 2003. 

2. Бєляєва С. Є. Основи образотворчого 



мистецтва і художнього проектування: навч. для 

нач. проф. освіта / С. Є. Бєляєва. 2-ге вид., Стер. М.: 

Академія, 2007. 

3. Образотворче мистецтво. Програми для 

загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв: Малюнок. 1-

11-е кл. Живопис. 1-11-е кл. Основи жівопісі.5-9-е 

кл. Основи дизайну. 5-9-е кл. / М-во освіти Рос. 

Федерації. 4-е вид., Стер. М.: Дрофа, 2002. 

4. Кузін В. С. Образотворче мистецтво та 

методика його викладання в школі: Підручник для 

студентів середн. спеціальних навчань. закладів: 

Підручник для студентів худож.-графічних фак-тів 

пед. ін-тів і ун-тів. 3-е изд., Перераб. і доп .. М.: 

Агар, 1998. 335с. 

5. Кузін В. С. Образотворче мистецтво: Учеб. 

для загальноосвіт. установ: 3-й кл. / В.С. Кузин, 

Е. І. Кубишкіна. 6-е изд., Перераб .. М.: Дрофа, 

2004. 

6. Ликова І. О. Програма художнього виховання, 

навчання і розвитку дітей 2-7 років "Кольорові 

долоньки": фомировании естетичного ставлення і 

худож. здібностей в образотворчій діяльності / 

І. О. Ликова. М.: Карапуз-Дидактика; Сфера, 2006. 

7. Ростовцев М. М. Методика викладання 

образотворчого мистецтва в школі: Підручник для 

студентів художньо-графічних фак. пед. ін-тів і ун-

тів. 3-е вид., Доп. і перероб. М.: Агар: Рандеву-АМ, 

2000. 

8. Антонович Є. А. Декоративно-прикладне 

мистецтво з практикумом у навчальних майстернях: 

Методичні рекомендації / Є. А. Антонович, 

Р. В. Чугай. К.,1991. Ч.6.-62с. 

9. Кириченко М. А., Кириченко І. М., Основи 

образотворчої грамоти. Київ, «Вища школа» 2002 р. 

10. Балл Г. Психолого-педагогічні засади 

професійної орієнтації школярів // Психолог. 2004. 

№8. С. 2-11. 

11. Барно О. Демократизація та гуманізація вищої 

освіти - запорука формування високопрофесійного 

спеціаліста XXI століття // Імідж сучасного 

педагога. 2003. № 5-6. С. 6-12. 

12. Виноградова Т. В. Книга класного керівника. 

Харків: Вид. група «Основа», 2006. 128 с. 

13. Виховні бесіди 5-8 клас / Укл. Л. Шеле, 

Ю. Цоренко. К.: Редакції загальнопедагогічних 

газет, 2004. 128 с. 



14. Вовковінська Н. Про стан інформатизації 

освіти в Україні // Комп’ютер школі та сім’ї. 2003. 

Черв. (№21-24). С.18-19. 

15. Волканова В. В. Організація методичної 

роботи. К.: Шк. світ, 2010. 128 с. 

16. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: 

Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний 

зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів. 

Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. 84 с. 

17. Гончаренко С. У. Педагогічні закони, 

закономірності, принципи. Сучасне тлумачення. 

Рівне: Волинські обереги, 2012. 192 с. 

18. Гончаренко С. У. Педагогічні дослідження: 

Методологічні поради молодим науковцям. Київ-

Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2010. 308 с. 

19. Гін А. О. Прийоми педагогічної техніки: 

Вільний вибір. Відкритість. Діяльність. Зворотний 

зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителів.  

Луганськ: Навчальна книга. Янтар, 2004. 84 с. 

 

Програма затверджена на 

засіданні кафедри  

Образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва, 21.09.2021 протокол №4. 
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ВІДГУК 

про проходження виробничої педагогічної практики студента(ки)  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

 

 

(ПІБ) 

За період практики з ____________________ по _____________________ 

 

Виконав(ла) роботу (уроки, екскурсії, бесіди, інші виховні заходи)___________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Ставлення до роботи__________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Оцінка роботи________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

Загальна оцінка з виробничої педагогічної практики______________________ 

 

 

 

 

 

________________   ______________  ___Л. І. Полудень_______ 

 

 

 

 

 



ЗВІТ 

про проходження виробничої педагогічної практики студента(ки)  

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

 

 

(ПІБ) 

 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

ВИСНОВКИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

___________________         ________________________________ 

(дата)        (підпис студента) 



ХАРАКТЕРИСТИКА 

про проходження виробничої педагогічної практики студента(ки) 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Кафедри образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва  

 

 

(ПІБ) 

За період практики з ____________________ по _____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Вимоги щодо недоліків підготовки студента(ки)___________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

Директор школи           

     ___________  _____________________ 

         (підпис)         (ПІБ) 

Керівник з образотворчого  

мистецтва    ___________  _____________________ 

     (підпис)          (ПІБ) 

 

 



Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

ННІ педагогічної освіти, соціальної роботи і мистецтва 

Кафедра образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН-КОНСПЕКТ УРОКУ НА ТЕМУ «СТВОРЕННЯ КОМПОЗИЦІЇ В 

ТЕХНІЦІ КОЛАЖ. КВІТКОВИЙ БУКЕТ»  

 

Драч Юлія Анатоліївна 

 

 

 

 

 

Урок проведено 

16.10.2021 року 

Викладач з образотворчого 

мистецтва Чуприна А. Ю. 

______________________ 

Керівник практики 

к. п. н., ст. викладач Полудень Л. І. 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Черкаси-2021 
 


