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1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Метою практики є: підготовка магістрантів  до  виконання  функцій  

вихователя  в  закладах  дошкільної  освіти  (ЗДО), набуття  практикантами  

досвіду  навчально-виховного  процесу  у  ЗДО, у тому числі альтернативних, 

формування фахової  компетентності,  професійної  майстерності  

магістрантів,  реалізації  знань  та умінь,  необхідних  для  організації  роботи  

у  ЗДО;  методичному  забезпеченні  освітньо-виховного  процесу  та  

управлінні  ним;  підвищенні  інтересу  до  професійно-організаторської  

діяльності,  удосконалені  організаційно-педагогічних  навичок,  умінні 

творчо застосовувати теоретичні та методичні знання в практичній 

діяльності; реалізація магістрантами науково-методичних професійних знань 

та удосконалення ними навичок самостійної практичної та дослідно-

експериментальної діяльності. 

 Завданнями практики є: 

– поглибити і закріпити теоретичні знання, одержані студентами в 

університеті, і навчити застосовувати ці знання на практиці в освітньо-

виховній роботі з дітьми дошкільного  віку; 

- закріпити вміння здійснювати планування, проведення експериментального 

дослідження, здійснення аналізу й опису експериментальних даних 

формувального етапу експерименту; 

- озброїти вміннями здійснювати аналіз діяльності вихователя, вивчати 

педагогічний досвід, аналізувати й оцінювати професійну діяльність та 

результати роботи колег-вихователів закладу дошкільної освіти, в тому числі 

альтернативного; брати участь у проведенні експертизи навчальних 

матеріалів, методичних розробок тощо; 

– озброїти студентів уміннями здійснювати моніторинг освітньо-виховної 

діяльності, спостерігати та аналізувати роботу колег; 

– закріпити вміння студентів проводити освітньо-виховну роботу з дітьми 

дошкільного віку з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей; 

– підготувати майбутнього фахівця до проведення різних типів занять із 

застосуванням різноманітних методів, що активізують пізнавальну діяльність 

дошкільників, із застосуванням сучасних освітніх технологій навчання, в 

тому числі дистанційних; 

– розвивати і закріплювати у студентів любов до педагогічної професії, 

стимулювати прагнення до самоосвіти і вдосконалення своїх педагогічних 

здібностей з метою підготовки до творчого розв’язання завдань освіти і 

виховання дітей дошкільного віку. 



2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 
Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 
ЗК 1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо, виявляти національну й 

особистісну гідність, громадянську свідомість та активність.  
ЗК 4. Здатність генерувати нові ідеї. Бути готовим проявляти ініціативу і 

приймати доцільні та відповідальні рішення в проблемних ситуаціях; діяти 

в нестандартних ситуаціях і нести соціальну й етичну відповідальність за 

прийняті рішення. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення  та аналізу інформації з різних джерел. 

Володіти практичними способами пошуку наукової і професійної 

інформації з використанням сучасних комп’ютерних засобів, хмарних 

технологій, баз даних і знань. 

Фахові компетентності (ФК) 
ФК 9. Здатність керувати роботою управління освіти щодо кадрового 

забезпечення системи дошкільної освіти району (міста); здійснювати аналіз 

якості кадрового забезпечення, підбір, розстановку працівників дошкільної 

освіти; сприяти підвищенню якості фахової підготовки кадрового складу. 
ФК 11. Здатність визначати стратегічні лінії розвитку альтернативного 

дошкільного закладу, організовувати командну роботу при вирішенні 

завдань його розвитку. 

ФК 13. Здатність вивчати запит населення щодо послуг альтернативної дошкільної 

освіти, сприяти вдосконаленню та розвитку мережі закладів альтернативної 

дошкільної освіти. 

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН 1. Знати предмет методології наукового пізнання, її світоглядне значення та 

роль у самостійній науковій діяльності; сучасні концепції методології 
науки, методи наукового дослідження, критерії науковості та вимоги щодо 
організації та аргументації дослідження, аналізу його результатів, основні 
етапи, форми та елементи організації наукової діяльності. 

ПРН 3. Знати традиційні та інноваційні технології організаційно-управлінської 

діяльності в закладі дошкільної освіти за напрямами, обумовленими 

посадовими обов’язками менеджера дошкільної освіти; особливості 

запровадження науково обґрунтованих нововведень в освітню сферу. 
ПРН 6. Володіти законодавчою базою щодо завдань, цілей, принципів, засад 

функціювання дошкільної та альтернативної дошкільної освіти в Україні; 
визначати специфіку освітньої діяльності; демонструвати управлінську культуру 

у реалізації принципів і функцій педагогічного менеджменту. 
ПРН 9. Визначати місце і функції дошкільної освіти та векторів її зв’язку з освітнім 

процесом у закладі загальної середньої освіти; виявляти творчу індивідуальність у 

професійній діяльності та оптимізації діяльності закладів дошкільної та 

альтернативної дошкільної освіти; вибудовувати перспективні стратегії розвитку 

регіональних моделей організації дошкільної та альтернативної дошкільної освіти. 
ПРН 12. Самостійно логічно аналізувати, конструктивно висловлювати ставлення до 

наукових результатів, критично ставитися до думок і позицій інших; будувати 

партнерську взаємодію та демонструвати гуманну поведінку з різними суб’єктами 

освітнього процесу закладу дошкільної освіти. 
ПРН 15. Вибудовувати конструктивну комунікативну стратегію взаємодії з педагогічними 

працівниками, надихати колег на пошук розвивальних можливостей і ресурсів 

щодо професійного вдосконалення, спрямованості на кар’єрне зростання та 

забезпечення конкурентності у сфері освітніх послуг. 



3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 
№ 

з/п 

Назви видів діяльності Кількість 

годин 
Загальна кількість кредитів ЄКТС – 6 
1 Складання індивідуального плану роботи і затвердження його у 

групового керівника. 

10 

2 Комплексне вивчення освітньо-виховної роботи закладу 

дошкільної освіти, особливостей групи та окремих дітей 

(знайомство з основними напрямками діяльності ЗДО, бесіда з 

адміністрацією, вихователями; аналіз планів закладу дошкільної 

освіти, детальне знайомство з програмами, навчально-методичним 

обладнанням; знайомство з матеріальною базою та розкладом 

занять; спостереження за дошкільниками під час відвідування 

дитячого садка тощо). 

20 

3 Складання календарно-тематичного плану занять для групи, за 

якою закріплено студента-практиканта. 

10 

4 Навчально-виховна робота. Підготовка і проведення занять за 

Програмою діяльності закладу дошкільної освіти з виховання і 

навчання дошкільників. Практиканти  проводять  по  вісім  

показових  занять  (зміст  занять  має  охопити  всі найважливіші  

напрямки  освіти  дошкільнят),  організовують  показові  форми  

роботи  з дітьми  (фізкультурне  свято,  лялькову  виставу  або  

театралізовану  гру,  інтелектуальну розвагу, святковий ранок 

тощо).  

50 

5 Проведення з дошкільниками виховної роботи у відповідності  до 

плану закладу. 

20 

6 Взаємодія  з  батьківською  спільнотою,  налагодження соціально-

педагогічного  патронажу,  пропагування  педагогічних  знань  

серед  широких верств  населення.  На  основі  знань  правових  

засад,  завдань  і  принципів  планування та організація  взаємодії  

закладу  дошкільної  освіти  з  сім’єю;  ефективне  залучення 

батьків до управління закладом дошкільної освіти.  

10 

7 Розробка  та  виготовлення  наочних  та методичних  посібників  

для  роботи  з  дітьми  дошкільного  віку. Участь в оформленні 

групової кімнати. 

20 

8 Виконання заходів з охорони здоров'я та фізичного розвитку дітей 

дошкільного віку. 

10 

9 Методична робота. Ознайомлення  з  організаційно-методичними 

аспектами роботи  ЗДО. Проведення занять і інших режимних 

моментів з дітьми дошкільного віку, а також  записи  всіх  

відвіданих  ним  занять,  проведених вихователями, 

магістрантами-практикантами для здійснення їх аналізу 

20 

10 Підготовка виступу на методоб’єднанні вихователів ЗДО щодо 

результатів педагогічного експерименту (узагальнення власного 

педагогічного досвіду і представлення його у формі розробок 

навчальних матеріалів для дошкільників, системи занять, 

методичних рекомендацій щодо практики використання певних 

методичних прийомів, організації видів освітньо-виховної 

діяльності). 

10 
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4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Термін проходження практики  

 Студенти   VІ   курсу   педагогічного факультету   проходять виробничу 

(педагогічну) практику у початкових класах закладів загальної середньої 

освіти у третьому семестрі протягом 4 тижнів.  

 Виробнича практика проводиться згідно з навчальним планом, на 

основі якого складається щорічний графік проведення практики.  

 Розподіл студентів на практику здійснюється згідно з підготовленим 

кафедрою наказом, який затверджується ректором університету за місяць до 

початку практики. 

 

4.2. Бази практики  

 Педагогічну практику студенти проходять у ЗДО м. Ізмаїла та Одеської 

області, розподіляються групами по 2-3 особи, де кожен з них 

прикріплюється до однієї групи, у якій виконує обов’язки вихователя. З 

інформацію про бази практик можна ознайомитися на сайті ІДГУ:  

https://docs.google.com/document/d/16yLL3ZLE_jmts4OlHUillrxIxqiOtl-

jyhujuHHaNQo/edit 

  

4.3. Обов’язки здобувачів вищої освіти  

 Студент-практикант зобов’язаний: 

 – знаходитись у ЗДО протягом 5 днів на тиждень, не менше 6 годин у 

день (при цьому один день тижня виділяється студенту як методичний день); 

 – виконувати всі види робіт, передбачені програмою педагогічної 

практики, ретельно готуватись до проведення занять, виховних і режимних 

моментів; 

 – бути для дошкільників взірцем працелюбності, дисциплінованості, 

організованості, охайності; 

 – дотримуватися внутрішнього режиму ЗДО, виконувати 

розпорядження адміністрації та керівника педпрактики; 

 – подати звіт та необхідну документацію через 2-3 дні після закінчення 

практики. 

  

4.4. Обов’язки керівника практики  

 Керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри загальної 

педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти. За кожною групою 

студентів закріплюється груповий керівник, методист з педагогіки, 

психології, методисти з фаху. 

 Керівник педагогічної практики факультету виконує таку роботу: 

 – розподіляє студентів на групи, закріплює їх за закладами ЗДО; 

 – готує наказ про проведення педагогічної практики; 

 – контролює роботу групових керівників педпрактики; 

https://docs.google.com/document/d/16yLL3ZLE_jmts4OlHUillrxIxqiOtl-jyhujuHHaNQo/edit
https://docs.google.com/document/d/16yLL3ZLE_jmts4OlHUillrxIxqiOtl-jyhujuHHaNQo/edit


 – організовує проведення настановчих і підсумкових конференцій за 

участю керівників практики, працівників ЗДО; 

 – підводить підсумки педагогічної практики на факультеті та готує звіт. 

 Методисти фахової кафедри: 

 – здійснюють загальне керівництво й несуть відповідальність за 

практику групи студентів, закріпленої за ними; 

 – спільно з керівником ЗДО знайомлять студентів із адміністрацією, 

нормативно-правовими  документи,  що  регламентують діяльність  ЗДО,  

напрямами  діяльності  (адміністративна, методична,  контролююча,  

проектна,  освітня,  виховна, методична,  контролююча,  проектна,  освітня,  

виховна, фінансово-господарська  тощо)  директора  (завідувача)  ЗДО, його  

функціональними  обов’язками;  правами  і  обов’язками  суб’єктів 

освітнього процесу ЗДО; обсягом і функціями роботи вихователя та інших  

працівників  ЗДО;  принципами  адміністрування  та управління; умови і 

передумови функціонування ЗДО.  

 – консультують студентів з питань підготовки та проведення занять і 

виховних заходів, перевіряють і затверджують розроблені студентами плани-

конспекти занять; 

 – відвідують усі залікові заняття і виховні заходи, що проводяться 

студентами, аналізують та оцінюють їх проведення; 

 – здійснюють контроль за практикою студентів, вчасно виявляють 

недоліки і вживають заходи щодо їх усунення; 

 – готують студентів до виступів на підсумковій конференції з 

педагогічної практики, допомагають в оформленні матеріалів для виставки; 

 – беруть участь у проведенні диференційованого заліку з педпрактики, 

спільно з викладачами кафедри виставляють загальну оцінку; 

 – беруть участь у настановчих і підсумкових конференціях, 

присвячених педагогічній практиці студентів. 

 

4.5. Обов’язки керівника бази практики 

 – створює необхідні умови для виконання студентами програми 

практики, не допускає використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності; 

 – погоджує індивідуальний план і графік проходження практики з 

урахуванням пропозицій студента-практиканта на основі програми практики, 

умов і особливостей бази практики; 

 – надає необхідну методичну допомогу, дає вказівки та завдання 

студенту-практиканту відповідно до його плану та графіку, перевіряє їх 

виконання, контролює зроблені студентом-практикантом записи у 

щоденнику практики; 

 – допомагає студенту при складанні планів-конспектів занять і 

виховних заходів, контролює та оцінює їх проведення в умовах певної групи; 

 – після закінчення практики дає письмову характеристику на студента-

практиканта, у якій, зокрема, відзначає його професійні та особистісні якості, 

ставлення до виконання доручень, уміння використовувати набуті знання на 



практиці, а також об’єктивність і рівень підготовленого ним звіту про 

виробничу практику. 

  

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 

 Під час проходження практики студенти застосовують теоретичні 

знання у виробничих ситуаціях. Студенти, які мають попередню педагогічну 

освіту, вдосконалюють сформовані раніше професійні, методичні 

компетентності, хто не має педагогічної освіти, набувають методичних вмінь 

і навичок з дошкільної освіти. 

 Результатом практики є сформовані професійні компетентності 

вихователя закладу дошкільної освіти класів та здійснення аналізу 

результатів експериментального дослідження в рамках виконання 

кваліфікаційної роботи. 

 Оцінюється результат практики через подання звітної документації та 

захист здобувачем виконання програми практики. 

 Поточний контроль за проведенням занять і веденням документації 

здійснюється методистами, груповим керівником.  

 На основі отриманих оцінок з місць практики та звітної документації, 

яка перевіряється комісією (до складу входять викладачі-методисти, керівник 

практики, завідувач кафедри), виставляється диференційований залік. Залік з 

педагогічної практики відбувається на підсумковій конференції після 

виступу керівника практики та старост груп практикантів. 

 Студент, який не виконав навчальну програму практики, направляється 

на проходження практики повторно (без відриву від навчання) або 

відраховується з університету. 

  

 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

 

 Згідно з Положенням про порядок проведення практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти Ізмаїльського державного гуманітарного 

університету (http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-

praktyka.pdf) після завершення педагогічної практики (у триденний термін) 

студенти-практиканти подають груповому керівнику звітну документацію: 

– звіт з педагогічної практики студента-практиканта; 

– характеристика студента-практиканта, написана вихователем і завірена 

завідувачем ЗДО; 

– розгорнуті плани-конспекти п’ятьох занять, які слід оформити (друкований 

або рукописний формат) на папері формату А4 з оцінкою вихователя за 

п’ятибальною шкалою, завіреною підписом; 

– виготовлені дидактичні матеріали до занять (наочність, картки-завдання, 

презентації, відео тощо); 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf


– розгорнутий план-конспект виховного заходу (друкований або 

рукописний), який оформлено на папері формату А4, оцінений (за 

п’ятибальною шкалою) та завірений вихователем; 

– матеріали   з   досвіду   роботи   вихователя (опис досвіду, цікаві знахідки 

педагога, портфоліо); 

– доповідь за результатами формувального етапу експерименту на 

методоб’єднанні ЗДО; 

–– презентація, фотоматеріали практики (по можливості). 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50 незадовільно 

 

Таблиця переведення середньозваженого балу за 100-бальною шкалою 

 
100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100-

бальна 
сер. бал 

100 4,97–5,00 80 4,10–4,14 60 3,10–3,14 40 2,25–2,29 20 1,15–1,20 

99 4,94-4,96 79 4,05–4,09 59 3,05–3,09 39 2,20–2,24 19 1,09–1,14 

98 4,91–4,93 78 4,00–4,04 58 3,00–3,04 38 2,15–2,19 18 1,03–1,08 

97 4,87–4,90 77 3,95–3,99 57 2,96–2,99 37 2,10–2,14 17 0,97–1,02 

96 4,84–4,86 76 3,90–3,94 56 2,93–2,95 36 2,05–2,09 16 0,91–0,96 

95 4,80–4,83 75 3,85–3,89 55 2,90–2,92 35 2,00–2,04 15 0,85–0,90 

94 4,76–4,79 74 3,80–3,84 54 2,87–2,89 34 1,95–1,99 14 0,79–0,84 

93 4,72–4,75 73 3,75–3,79 53 2,84–2,86 33 1,90–1,94 13 0,73–0,78 

92 4,68–4,71 72 3,70–3,74 52 2,81–2,83 32 1,85–1,89 12 0,67–0,72 

91 4,64–4,67 71 3,65-3,70 51 2,78–2,80 31 1,80–1,84 11 0,61–0,66 

90 4,60–4,63 70 3,60–3,64 50 2,75–2,77 30 1,75–1,79 10 0,55–0,60 

89 4,55–4,59 69 3,55–3,59 49 2,70–2,74 29 1,69–1,74 9 0,49–0,54 

88 4,50–4,54 68 3,50–3,54 48 2,65–2,69 28 1,63–1,68 8 0,43–0,48 

87 4,45–4,49 67 3,45–3,49 47 2,60–2,64 27 1,57–1,62 7 0,37–0,42 

86 4,40–4,44 66 3,40–3,44 46 2,55–2,59 26 1,51–1,56 6 0,31–0,36 

85 4,35–4,39 65 3,35–3,39 45 2,50–2,54 25 1,45–1,50 5 0,25–0,30 

84 4,30–4,34 64 3,30–3,34 44 2,45–2,49 24 1,39–1,44 4 0,19–0,24 

83 4,25–4,29 63 3,25–3,29 43 2,40–2,44 23 1,33–1,38 3 0,13–0,18 

82 4,20–4,24 62 3,20–3,24 42 2,35–2,39 22 1,27–1,32 2 0,07–0,12 

81 4,15–4,19 61 3,15–3,19 41 2,30–2,34 21 1,21–1,26 1 0,01–0,06 

 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань  

 



 90 - 100 балів («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики здійснена практикантом на належному рівні; 

практикант проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час 

виконання різних видів роботи, знає і вміє застосувати у практичній 

діяльності сучасні технології і нові інформаційні засоби, користується повагу 

та авторитетом серед колективу бази практики, методистів, керівників 

практики; здав у визначений термін документацію оформлену на належному 

рівні. 

 70 – 89 балів («добре») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики практикантом проведена на достатньому рівні; були 

допущені незначні помилки у період проходження практики, але міг 

самостійно (не завжди самостійно) їх виправити або пояснити їх причину; у 

ході практики був дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним 

на всіх ділянках роботи: одержав добрі відгуки колективу бази практики, 

методистів, керівника; подав вчасно документацію, в яку можуть бути 

внесені незначні доповнення і виправлення за вказівкою групового керівника 

практики. 

 51 – 69 балів («посередньо») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти 

проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо 

самостійний та ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта 

у період проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим 

запізненням подав документацію, яка потребує доповнень і виправлень. 

 26 – 50 балів («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Виконав на низькому професійному рівні роботу, передбачену 

програмою з практики. Допускав помилки, пов'язані зі знанням теоретичного 

матеріалу та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук 

про роботу чи незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за 

певних умов може повторно пройти практику і отримати позитивну оцінку. 

Не подав документацію з великим запізненням (2 тижні по завершенню 

практики), допустивши при цьому значні помилки в її оформленні. 

 1 – 25 балів («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. Не 

подав документації. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 

 

 У триденний термін після закінчення практики студенти здають всю 

необхідну документацію груповому керівнику практики. На основі 

отриманих оцінок з місць практики та письмового звіту студентів, який 

перевіряється методистами кафедри загальної педагогіки, дошкільної, 

початкової та спеціальної освіти, виставляється диференційований залік. 

 Завершальним етапом практики є її захист. У ході захисту студент 

інформує членів комісії про виконану роботу та проблеми, що були під час 

практики, відповідає на поставлені питання. 



 Груповий керівник дає характеристику роботи студента, знайомить з 

характеристикою студента-практиканта з місця практики і на основі 

перевірки звітної документації пропонує певну оцінку роботи студента. 

Члени комісії у випадку незгоди із запропонованою оцінкою шляхом 

голосування (більшістю голосів) оцінюють студента. При виставленні оцінки 

враховується рівень теоретичної підготовки майбутнього вчителя, якість 

виконання завдань практики, ступінь оволодіння педагогічними вміннями і 

навичками, ставлення до учнів, дисциплінованість студента, якість 

оформлення звітної документації. 

 Не пізніше ніж через тиждень після завершення педпрактики 

проводиться підсумкова конференція на факультеті. Її мета – проаналізувати 

та узагальнити результати педагогічної практики, відмітити успіхи та 

недоліки у її підготовці та проведенні. З деяких ЗДО виділяються доповідачі, 

які повідомляють результати педагогічної практики групи, діляться 

враженнями, вносять пропозиції, рекомендації. 

 Під час підсумкової конференції проводиться виставка зразків кращої 

документації, наочних посібників, виготовлених студентами. 

 Рівень оцінки за діяльність студента-практиканта на педагогічній 

практиці визначається сумою балів, отриманих ним з видів робіт, 

представлених у робочій програмі виробничої практики.  

 Студент, який не виконав навчальну програму практики, направляється 

на проходження повторно (без відриву від навчання) або відраховується з 

університету. 
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