
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ПЕДАГОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

Виробнича (педагогічна) практика 
           (вид і назва практики) 

 

 

 
освітній ступінь ____________ молодший бакалавр ___________________  

(назва освітнього ступеня) 

галузь знань _______________ 01 Освіта / Педагогіка _________________  
(шифр і назва галузі знань) 

спеціальність                          012 Дошкільна освіта     
(код і назва спеціальності (предметної спеціальності або спеціалізації)) 

 

освітня програма         Дошкільна освіта      
 (назва освітньої програми) 

 

Тип дисципліни    Обов’язкова       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ізмаїл - 2019 

  



  



МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
 

Метою виробничої (педагогічної) практики є: закріпити теоретичні 

знання і сформувати та розвинути у здобувачів професійне вміння приймати 

самостійні рішення в умовах закладу дошкільної освіти, оволодіти сучасними 

методами, формами роботи вихователя ЗДО: практичними навичками з 

організації освітнього процесу, виховання і навчання дітей раннього і 

дошкільного віку; взяти практичну участь у наданні освітніх послуг. 

Виробнича практика забезпечує підготовку практикантів до виконання 

функцій вихователя дітей дошкільного віку, сприяє формуванню уміння 

організації системи виховної роботи; розвитку уявлення про особливості 

взаємодії вихователя з дітьми дошкільного віку; виховує інтерес до обраної 

професії. 

Виробнича практика (педагогічна) забезпечує формування наступних 

професійних умінь і навичок здобувачів вищої освіти початкового рівня 

(короткий цикл) освітньо-професійного ступеня «молодший бакалавр»: 

- визначати виховні завдання з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей дошкільного віку; 

- аналізувати освітній процес у психологічних, дидактичних та 

методичних аспектах з врахуванням сучасних вимог; 

- використовувати ефективні форми, засоби, методи та прийоми роботи з 

дітьми в залежності від рівня їх розвитку у відповідності до поставлених 

завдань; 

- організовувати різні ігри дітей та здійснювати керівництво ними; 

- організовувати та керувати різними видами дитячої діяльності; 

- раціонально розподіляти час, організовуючи різноманітні види 

діяльності дітей та їх індивідуальну роботу; 

- використовувати різноманітні організаційні форми, методи і прийоми, 

що сприяють встановленню особистісно-орієнтованого спілкування з дітьми.  

Завданням виробничої (педагогічної) практики є: 

- оволодіння сучасними методами, формами організації освітнього 

процесу в закладі дошкільної освіти; 

- закріплення та поглиблення знань, отриманих здобувачами в 

процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін; 

- набуття практичних навичок зі спеціальності, здатності 

розв’язувати типові спеціалізовані задачі у галузі дошкільної освіти, 

встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами;  

- розвиток практичних умінь організовувати роботу з батьками та 

іншими суб’єктами освітнього процесу; планувати освітньо-виховну роботу з 



урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і 

дошкільного віку та складати прогнози щодо її ефективності. 

Виробнича (педагогічна) практика проводиться в умовах закладу 

дошкільної освіти. Керівники від бази практики сприяють формуванню у 

здобувачів вищої освіти за ОПС «молодший бакалавр» системи професійних 

знань; забезпечують практичне ознайомлення практикантів з організаційно-

педагогічними засадами освітнього процесу; зміцнюють установку на 

особистісно-орієнтоване спілкування з дітьми; націлюють студентів на 

вивчення педагогічного досвіду, варіативних та альтернативних систем 

виховання дітей; забезпечують оволодіння засобами елементарної 

діагностики діяльності дітей дошкільного віку; здійснення педагогічних 

спостережень за пізнавальною діяльністю дошкільників на заняттях та у 

вільний час. 
 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

Інформація про компетентності та програмні результати навчання 
 

Шифр Назва 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 1 

Здатність реалізувати свої права та обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свободи 

людини і громадянина в Україні. 

ЗК 2 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові цінності і 

досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку 

предметної області, її місця в загальній системі знань про природу і суспільство 

та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та 

форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового 

способу життя. 

ЗК 4 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

ЗК 6 Здатність до міжособистісної взаємодії. 

ЗК 7 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК 9 Здійснення безпечної діяльності. 

 

Фахові компетентності спеціальності (ФК) 
 

ФК 1 Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової інформації. 

ФК 2 Здатність до розвитку в дітей дошкільного віку базових якостей особистості 

(довільність, самостійність, креативність, ініціативність, свобода поведінки, 

самосвідомість, самооцінка, самоповага).  

ФК 3 Здатність до розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, пізнавальних дій у 

дітей  дошкільного віку. 



ФК 4 Здатність до формування у дітей дошкільного віку первинних уявлень про 

предметне, природне, соціальне довкілля, властивості і відношення предметів; 

розвитку самосвідомості (Я дитини і його місце в довкіллі). 

ФК 5 Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок свідомого 

дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил поведінки. 

ФК 6 Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і 

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста, поваги до 

державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, обрядів).  

ФК 7 Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку навичок 

екологічно безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі й довкіллі. 

ФК 8 Здатність до розвитку перцептивних, мнемічних процесів, різних форм 

мислення та свідомості в дітей раннього і дошкільного віку. 

ФК 9 Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку елементарних 

уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності (слово, звуки, 

фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності.  

ФК 10 Здатність до формування у дітей дошкільного віку навичок здорового способу 

життя як основи культури здоров’я (валеологічної культури) особистості. 

ФК 11 Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, колегами. 

ФК 12 Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення як засобу 

спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими.  

ФК 13 Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку толерантного 

ставлення та поваги до інших, попередження та протидії булінгу.  

ФК 14 Здатність до самоосвіти, саморозвитку для постійного поглиблення 

загальноосвітньої та фахової підготовки.  

 

Програмні результати навчання (ПРН) 

 
ПРН 1 Розуміти і реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина; розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як соціальної та правової держави. 

ПРН 2 Знати і розуміти базові уявлення з філософії, етики, естетики, що сприяють 

розвитку загальної культури й соціалізації особистості, схильності до етичних 

цінностей, знання вітчизняної історії, розуміння причинно-наслідкових зв'язків 

розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній 

діяльності. 

ПРН 3 Володіти інформаційною культурою, вмінням узагальнювати, аналізувати і 

синтезувати інформацію. 

ПРН 4 Вільно спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ПРН 5 Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись психолого-

педагогічними принципами його організації в системі дошкільної освіти та 

взаємодії з сім'єю. 

ПРН 6 Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі. 

ПРН 7 Навчатися з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. 

ПРН 8 Вміти застосовувати набуті знання у практичних ситуаціях. 

ПРН 9 Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і дошкільного 

віку. 

ПРН 11 Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв'язання 

навчальних та професійних завдань. 



ПРН 12 Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та виховання 

дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових психологічних і 

педагогічних понять та категорій. 

ПРН 13 Здійснювати педагогічну взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім'ї та 

школи, залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і 

дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. 

ПРН 14 Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій навчання і 

виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та створенні зони 

найближчого розвитку. 

ПРН 15 Визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, мету, завдання, зміст, 

організаційні форми, методи і засоби, що використовуються в роботі з дітьми 

раннього і дошкільного віку. 

ПРН 16 Розуміти історію та закономірності розвитку дошкільної освіти. Аналізувати 

педагогічні системи минулого та творчо трансформувати їх потенціал у 

сучасний навчально-виховний простір закладу дошкільної освіти.  

ПРН 17 Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього і дошкільного 

віку на основі програм дошкільної освіти та знань про культурно-історичний 

досвід українського народу, загальнолюдські культурні та етико-естетичні 

цінності. 

ПРН 18 Володіти технологіями організації розвивального предметно-ігрового, 

природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в різних 

групах раннього і дошкільного віку. 

ПРН 19 Бути знайомим з ознаками булінгу, вміти використовувати прийоми 

попередження та протидії йому, володіти технологіями виховання в дітей 

раннього і дошкільного віку толерантного ставлення та поваги до інших. 

ПРН 20 Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних закономірностей 

його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб'єкта педагогічної праці.  

 
Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за 

дисципліною 
Шифр 

компетен 

тності 

Результати навчання 

Знання Уміння/навички Комунікація Відповідальність 

і автономія 

ЗК 1 ПРН 1 

ПРН 2 

ПРН 3 

 

ПРН 4 ПРН 6 

ЗК 2 ПРН 7 ПРН 3 ПРН 4 

ПРН 12 

ПРН 5 

ЗК 4 ПРН 7 ПРН 20 ПРН 5 ПРН 6 

ЗК 5 ПРН 7 ПРН 18 

ПРН 20 

ПРН 5 ПРН 6 

ЗК 6  ПРН 18 ПРН 13 ПРН 4 

ЗК 7 ПРН 12  

ПРН 16 

ПРН 3, ПРН 7 

ПРН 11, ПРН 17 

ПРН 13 

ПРН 18 

ПРН 6 

ПРН 15 

ЗК 8 ПРН 1, ПРН 2 

ПРН 16 

ПРН 5, ПРН 8 

ПРН 13, 14 

ПРН 16, 18 

ПРН 13 

ПРН 19 

ПРН 20 

ЗК 9 ПРН 1 

ПРН 14 

ПРН 8  ПРН 9 

ПРН 20 

ФК 1 ПРН 3, ПРН 7 

ПРН 16 

ПРН 11 ПРН 12  



ФК 2 ПРН 2 ПРН 6, ПРН 8 

ПРН 12, ПРН 14 

ПРН 13 ПРН 5 

ПРН 9 
ФК 3  ПРН 11 ПРН 5 ПРН 6 

ФК 4 ПРН 2 ПРН 18 

ПРН 15 

ПРН 13 ПРН 20 

ФК 5 ПРН 1 

ПРН 2 

ПРН 3, ПРН 15,  

ПРН 17, ПРН 19 

ПРН 4 

ПРН 13 

ПРН 6 

ФК 6 ПРН 1 

ПРН 3 

ПРН 13, ПРН 14 

ПРН 15, ПРН 17 

ПРН 4 ПРН 5 

ФК 7 ПРН 15 ПРН 9 

ПРН 18 

 ПРН 20 

ФК 8 ПРН 3, ПРН 12 

ПРН 17 

ПРН 8, ПРН 15 

ПРН 16 

ПРН 4 ПРН 6 

ПРН 20 

ФК 9 ПРН 3 ПРН 8, ПРН 11 

ПРН 17, ПРН 18 

 ПРН 20 

ФК 10 ПРН 11 ПРН 12 

ПРН 13 

ПРН 19 ПРН 5 

ФК 11 ПРН 3 

ПРН 19 

ПРН 8 

ПРН 11 

ПРН 13 

 ПРН 6  

ФК 12 ПРН 3 

ПРН 19 

ПРН 8, ПР 14 

ПРН 18 

ПРН 13 

ПРН 4 ПРН 6 

ФК 13 ПРН 7, ПРН 15 

ПРН 16 

ПРН 8 

ПРН 19 

ПРН 4 ПРН 20 

ФК 14 ПРН 1, ПРН 3 

ПРН 7 

ПРН 3  

ПРН 8 

ПРН 11 

 ПРН 20 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

№ з/п Назви видів діяльності Кількість 

годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС - 6 

1.     Настановна конференція. Організаційні питання практики                  2 год. 

2. Розподіл за базами практик, ознайомлення з індивідуальними 

завданнями відповідно бази практики. Проходження 

інструктажу з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки 

і охорони праці 

2 год. 

3. Відвідування структурних підрозділів бази  практик під час 

ознайомчого етапу  

12 год. 

4. Вивчення   організаційної   структури закладу дошкільної освіти 30 год. 

5. Вивчення нормативно-правової бази, методичної  документації 60 год. 

7. Робота в групах дітей раннього і дошкільного віку 60 год. 

8. Оформлення звіту, підготовка відео-, фотоматеріалів  іншої 

документації, дидактичного матеріалу тощо 

12 год. 

9. Захист звіту з практики 2 год. 

Всього 180 год. 



 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Термін проходження практики 

Відповідно до навчального плану практика проводиться в 4 семестрі. 

Тривалість виробничої практики 4 тижні - 180 годин (6 кредитів). Розподіл 

здобувачів на практику здійснюється згідно з підготовленим деканом 

факультету розпорядження за поданням кафедри та затверджується наказом 

по ІДГУ за місяць до початку практики. 

4.2. Бази практики 

Основними базами практики є: дошкільні навчальні заклади різного 

типу, Центри розвитку дитини, Центри підготовки дитини до школи, 

навчально-виховні комплекси «школа-дитячий садок», центри естетичного 

розвитку дітей дошкільного віку, дитячі клуби та інші осередки навчально-

розвивального спрямування м. Ізмаїла та Одеської області. 

Бази практики повинні бути визначені за два місяці до початку 

практики. З базами навчальної практики ректор університету і керівник бази 

практики укладають відповідний договір на її проведення. Тривалість дії 

договорів погоджується договірними сторонами. 

4.3. Обов'язки здобувачів вищої освіти 

Здобувач-практикант зобов'язаний: 

- ознайомитися з програмою практичної підготовки спеціальності та 

дотримуватися методичних рекомендацій з її проходження; 

- не пізніше ніж за чотири тижні до початку практики визначити базу 

проходження практики разом з керівником практики від кафедри; 

- пройти інструктаж про порядок проходження практики, загальний 

інструктаж з охорони праці за підписом в журналі реєстрації інструктажів; 

- написати заяву про місце та термін проходження практики (або 

надати довідку з місця роботи); 

- взяти участь у настановній конференції з практики; 

- отримати консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів з практики; 

- роздрукувати всі необхідні документи з сайту Університету на 

сторінці практична підготовка; 

- своєчасно прибути на базу практики і завершити виконання 

програми практики згідно з термінами, передбаченими графіком освітнього 

процесу; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практичної підготовки за спеціальністю; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої 

санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та 

інструкціями; 

-  нести відповідальність за виконання дорученої роботи; 

- перебувати на місці проходження практики не менше 6 год. 

щоденно (якщо немає інших обставин); 



- у випадку відсутності або запізнення повідомляти про це керівника 

практики, пояснювати причину відсутності або запізнення, надавати при 

цьому необхідні документи, що це засвідчують (довідку про хворобу тощо); 

- своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що 

вимагається програмою практичної підготовки спеціальності. 

4.4. Обов'язки керівника практики 

Керівник практики від кафедри: 

- визначає бази практик та на початку навчального року повідомляє 

керівника практики від навчального закладу про забезпечення укладання 

договорів щодо проведення практики відповідної спеціальності; 

- разом з завідувачем практики від університету розподіляє та 

закріплює здобувачів за базами проходження практики; 

- готує та подає подання декану факультету з розподілом здобувачів; 

- розробляє завдання з практики, які враховують індивідуальні 

можливості та інтереси здобувачів; 

- спостерігає за практичною діяльністю здобувачів – практикантів, 

визначає їх рівень підготовки до професійної діяльності; 

- здійснює контроль за виконанням програми практики та термінів її 

проведення (у тісному контакті з керівником практики від бази практики); 

- бере участь у факультетських, загально університетських 

настановних і підсумкових конференціях з практики, нарадах з питань 

організації і проведення практики; 

- надає методичну допомогу в оформленні документації та 

консультує с здобувачів щодо виконання графіка практики, індивідуальних 

завдань та написання звіту практики; 

- інформує завідувача кафедри про стан проходження практики; 

- проводить інструктаж здобувачів вищої освіти з питань безпеки та 

охорони праці; 

- перевіряє й аналізує документацію, подану здобувачем після 

закінчення практики; за результатами практики складає звіт і подає його 

завідувачу навчальної та виробничої практики університету та розміщує на 

сайті Університету на сторінці практична підготовка; 

- бере участь у проведенні заліку з практики та оцінює роботу 

практиканта, виставляє у відомість та залікову книжку загальну оцінку з 

практики. 

4.5. Обов'язки керівника бази практики 

Керівник практики від установи: 

- забезпечує організацію проходження практики здобувачів у тісному 

контакті з вузівським керівником; 

- ознайомлює здобувачів з організацією роботи закладу дошкільної 

освіти; 

- здійснює постійний контроль за роботою практикантів, допомагає, 

надає консультації; 

- контролює ведення практикантами щоденників з практики, 

підготовку звітів про її проходження; 



- складає на кожного практиканта характеристику. 

У характеристиці описується підготовленість здобувача, відзначається 

його здатність до професійно-педагогічної діяльності, ініціативність та 

дисциплінованість. Відгук повинен відображати ділові та моральні якості, 

виявлені здобувачем під час проходженні практики. Крім того, фіксуються 

виявлені недоліки та проблеми у підготовці здобувачів. Керівником 

виставляється підсумкова оцінка проходження практики (за 5-бальною 

системою). Відгук керівника від бази практики записується у щоденнику 

практики. 

 

5. Зміст виробничої педагогічної практики та  

методичні рекомендації до її проведення 

 

Упродовж практики студент веде щоденник, в якому фіксуються 

результати спостережень педагогічної діяльності вихователів,  практикантів; 

аналізує самостійну діяльність з дітьми, свої професійні успіхи і невдачі. 

Увесь період практики ділиться на декілька етапів: початковий етап, етап 

активної педагогічної діяльності студента,  заліковий етап. 

 

Початковий етап практики  

(І тиждень) 

На даному етапі відбувається ознайомлення студентів-практикантів із 

дошкільним закладом, педагогічним колективом, дітьми, з умовами навчання 

та виховання дітей у ЗДО, змістом та методами роботи вихователів дітей 

старшого дошкільного віку, здійснюється розподіл студентів за групами. 

З першого дня практики студенти залучаються до активної участі у 

навчально-виховній роботі в групах дітей раннього і  дошкільного віку. 

Організація освітнього процесу у ЗДО 

1. Ознайомлення з дошкільним закладом. Практика розпочинається із 

бесіди студентів-практикантів із керівником дошкільної установи, у ході якої 

практиканти отримують загальні відомості про дошкільний навчальний 

заклад (його тип, вид, педагогічний склад ЗДО, контингент вихованців, 

основні, пріоритетні завдання, на розв’язання яких спрямована робота 

закладу), дізнаються які форми планування освітньої роботи прийняті у 

дошкільному закладі. Завідувач ЗДО проводить інструктаж студентів щодо 

охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку. 

2. Ознайомлення з предметно-просторовим середовищем дошкільного 

закладу. Характеризуючи матеріальні умови дошкільного закладу необхідно 

звернути увагу на наявність фізкультурного та музичного залів, ігрових 

майданчиків, методичного кабінету, кабінету логопеда, кабінету психолога та 

на якість їх оснащення.  

3. Ознайомлення з предметно-просторовим середовищем різних груп 

ЗДО. Зробіть аналіз обладнання груп дитячого садка: 

• наявність зон для різних видів діяльності (ігрової, трудової, навчальної 

тощо), куточка природи, книжкового куточка; 



• умови зберігання оснащення групи, дидактичних матеріалів, іграшок, 

міру досяжності їх для дітей; 

• відповідність обладнання педагогічним, санітарно-гігієнічним та 

естетичним вимогам. 

Аналізуючи просторово-предметне середовище, зробіть висновки, наскільки 

воно слугує дитині, її психологічному здоров’ю і носить розвивальний 

характер.  

4. Вивчення особливостей навчально-виховної роботи вихователя 

 Вивчити документацію вихователя (календарне, перспективне 

планування, журнал обліку відвідування, карта фізичного розвитку 

дитини, карта обстеження мовлення дітей). 

 Огляд групової кімнати, спальні, ігрової та навчальної зон.  

 Спостереження та аналіз режимних процесів: ранкового прийому, 

сніданку, прогулянки, обіду, сну. Вивчити особливості режиму дня 

закріпленої групи, правила проведення режимних процесів. 

 Спостереження та аналіз режимних процесів: гімнастика пробудження, 

вмивання, полуденок, самостійна ігрова діяльність, прогулянка.  

 Проаналізувати особливості проведення розваг та дозвілля. 

 Спостереження та аналіз індивідуальної роботи з дітьми, яку проводить 

вихователь. Звернути увагу на планування роботи, з яких розділів 

програми вона проводиться, її тривалість, методи та прийоми, які 

використовує вихователь. 

 Вивчити особливості організації та керівництва творчими іграми 

дошкільників, дати відповіді на запитання: які ролі виконують діти, яка 

структура сюжету, які методи керівництва використовує вихователь, в 

чому виявляється творчість дітей у грі. 

 Ознайомитися з формами роботи з батьками. 

 Вивчити особливості організації та керівництва дидактичними іграми 

дошкільників, відповідно до Програми виховання і навчання. 

 

Етап активної педагогічної діяльності студента-практиканта  

(ІІ – ІІІ тиждень) 

 

На даному етапі студенти-практиканти активно включаються в  роботу 

вихователя, виконують обов’язки вихователя у відповідності плану роботи 

(впродовж другого тижня за планом вихователя, третього – за самостійно 

складеним планом). Виконання функцій вихователя вимагає від студентів-

практикантів виявлення інтересу до дитини, до спільної діяльності із ними. 

На даному етапі студент-практикант має проводити пошук оптимальних 

методів, особливостей взаємодії з дітьми та членами педагогічного 

колективу, що дозволить сформувати у них індивідуальний стиль 

педагогічної діяльності. У кінці кожної зміни студент-практикант обговорює 

свою діяльність з вихователем, отримує консультації, щодо наступного 

робочого дня.  



Проведену самостійно роботу студент-практикант фіксує у щоденнику, 

вчиться аналізувати власну діяльність, об’єктивно оцінювати її. Кожен 

студент здійснює самоаналіз власної педагогічної діяльності, що дозволить 

власні достоїнства і недоліки  та вчасно усунути їх. 

Завдання 

1. Вивчити умови, які створені в дошкільному закладі для ознайомлення 

дітей з природою, „куточки природи”, озеленення майданчика, мікросистеми, 

які створені на території дошкільного навчального закладу (куточок лісу, 

луків, степу).  

2. Вивчити особливості екологічної стежини, проаналізувати добір об’єктів, 

врахування біологічних особливостей рослин та дерев, форми роботи, які 

використовує вихователь в роботі з дітьми. 

3. Проаналізувати зміст куточків природи, їх оснащення та обладнання з 

урахуванням вікових особливостей охарактеризувати зміст роботи, 

відповідність об’єктів загальним педагогічними вимогам (дидактична 

цінність, безпечність для здоров’я, доступність для догляду). 

4. Спостереження занять з ознайомлення дошкільників з природою. 

Орієнтовні питання для аналізу:  

 Вид та тема заняття. 

 Відповідність змісту заняття віку дітей, доцільність і різноманітність 

методів і прийомів, наявність експериментально-дослідницької  

діяльності. 

 Обізнаність вихователя з даної теми. 

 Наявність знань дітей. Зв’язок роботи на занятті з роботою по 

ознайомленню дошкільників з природою у повсякденному житті. 

 Естетичність, відповідність педагогічним вимогам дидактичного 

матеріалу. 

 Використання вихователем прийомів організації та утримування уваги 

дітей, активізації мови, мислення, врахування індивідуальних 

особливостей.  

5. Вивчити види праці, які проводяться у групі відповідно до програми та 

звернути увагу: як вихователь залучає дітей до праці; скільки дітей брало 

участь у різних видах праці; як вихователь оцінював роботу кожної дитини і 

групи в цілому. 

6. Скласти план навчально-виховної роботи на 2 тижні та затвердити його у 

старшого вихователя дошкільного закладу або у методиста ЗВО. 

7. Скласти розгорнутий конспект та провести заняття за планом вихователя 

(заняття з фізичної культури, по ознайомленню з природою, з розвитку 

мовлення, з образотворчої діяльності). 

8. Самостійно провести всі режимні процеси та заняття. Зробити розгорнутий 

аналіз режимних процесів та заняття. 

9. Самостійно підготуватися до виготовлення з дітьми іграшок з природного 

матеріалу на прогулянці. 

10. Самостійно підготуватися та організувати один з видів праці дитини 



(праця в природі, самообслуговування, ручна праця). 

11. Вивчити особливості діалогічного спілкування дітей дошкільного віку, з 

обов’язковим зазначенням відповіді на запитання: 

 Хто почав діалог? Як це було зроблено? (прямо, нерішуче, за 

допомогою матеріалів). В якій формі? Чи ініціював спілкування 

вихователь або сама дитина? Як діти вступили в контакт один з одним? 

Чи є один з них лідером, а інший послідовником. 

 Дати лінгвістичну характеристику діалогу дітей (репліки стягнені, 

нестягнені, репліка - запрос інформації).  

 Які невербальні засоби використовують діти у процесі діалогу? 

 Дати змістову характеристику діалогу, зазначити теми на які 

спілкуються діти. 

12. Визначити рівень пізнавальної мовленнєвої активності та самостійності 

однієї дитини у бесіді про улюблену іграшку, улюблені ігри за такими 

показниками: 

 активність висока - дитина постійно прагне відповідати, бере участь у 

діалозі, шукає відповідь на поставлене запитання, доповнює відповіді 

товариша, вказує на допущені ним помилки, виправляє мовні помилки; 

 активність недостатня – дитина не виявляє бажання відповідати, 

зовнішньо пасивна, проте на пропозицію вихователя з задоволенням 

відповідає, хоч і недостатньо повно. Під час відповіді виявляє 

нерішучість, соромиться, часто відволікається від заняття, тому її 

активність нестійка, зацікавленість поєднується з невмінням 

утримувати увагу на запропоновані теми; 

 активність незадовільна – дитина пасивна, не має бажання відповідати 

та брати участь у роботі, не виявляє інтересу до змісту мовної 

діяльності.  

13. Самостійно обрати тему для індивідуальної консультації з батьками, 

підготуватися за методичними посібниками та літературою, яка є у 

методичному кабінеті. 

14. Скласти перспективний план оздоровчо-виховної роботи в групі старшого 

дошкільного віку на 1 місяць. 

15. Ознайомитися з роботою старшого вихователя з надання методичної 

допомоги вихователям.  

16. Виконання завдання вихователя-методиста з надання методичної 

допомоги вихователям груп старшого дошкільного віку (написання 

консультацій, виготовлення дидактичного матеріалу). 

17. Розробити одну з форм роботи з батьками (оформити куточок для батьків, 

написати консультацію тощо). 

18. Скласти розгорнутий конспект та провести залікові заходи у 

відповідності до календарного плану (заняття з фізичної культури, заняття по 

ознайомленню з довкіллям, заняття з образотворчої діяльності). 

19. Скласти розгорнутий конспект та провести залікові заходи у 

відповідності до календарного плану (розвага: вечір розваг, розвага у 



природі, спортивна розвага). 

20. Скласти розгорнутий конспект та провести залікові заходи у 

відповідності до календарного плану (розвага: вечір загадок, інсценування, 

драматизація) 

 

Заключний етап практики  

(ІV тиждень) 

 

На даному етапі студенти-практиканти проводять залікові заходи, 

аналізують результати практики, складають звітну документацію. Обираючи 

тему відкритого (залікового) заходу, проконсультуйтесь із вихователем, 

старшим вихователем, груповим керівником, обговоріть його зміст. 

Студенти готують та оформлюють звітну документацію, готуються до 

конференції в університеті. 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТНОЇ 

ДОКУМЕНТАЦІЇ 

Здобувач в термін, зазначений керівником практики від кафедри, 

повинен здати такі документи: 

- щоденник навчальної практики здобувача-практиканта, який він 

заповнював в період практики; 

- звіт, який здобувач складає на підставі інформації та результатів 

практичної роботи отриманих протягом практики. 

Звіт повинен бути підписаний і оцінений керівником практики від 

базової установи. Він також підписує щоденник та оцінює практичну 

діяльність здобувача в базовій установі. 

Вимоги до складання звіту про проходження практики 

Звіт про проходження практики повинен включати: 

- титульну сторінку, завірену печаткою; 

- зміст звіту практики; 

- вступ, що містить коротку характеристику установи - бази практики 

і завдання, що стоять перед установою. 

- основну частину, що містить: характеристику діяльності, завдань та 

організаційної структури установи; 

- аналіз всіх видів виконаних робіт: їх змісту, методики, посилання на 

документи чи нормативно-інструктивні матеріали і т.д. у відповідності 

з програмою практики;  

- характеристику всіх видів завдань, виконаних в порядку доручення 

працівників установи - бази практики; 

- критичні зауваження з питань проходження практики в закладі 

дошкільної освіти чи іншій установі; 

- індивідуальні завдання. 

Вимоги до обсягу звіту виробничої (педагогічної) практики - 10-15 

сторінок (без врахування обсягу додатків). 



Звіт про виробничу практику друкується на одному боці аркушу паперу 

формату А4 (297мм х 210 мм), 14 шрифтом, з інтервалом 1,5. З лівої сторони 

повинно бути залишено поле - 25 мм, з правої - 15, зверху - 25 і знизу 20 мм. 

Для оформлення звіту з практики здобувачу виділяються із загального 

терміну 2-3 дні наприкінці практики. 

Додатки (представляється документація: форми, накази, протоколи, 

довідки, інструкції тощо; накреслені схеми, графіки, таблиці і т.п.) слід 

оформити окремим пакетом. На кожному додатку в правому верхньому куті 

потрібно написати слово «Додаток» і позначити його порядковий номер, 

наприклад «Додаток 1». Обсяг додатків не лімітується. Основна частина 

звіту має містити посилання на додатки. 

Разом зі звітом про проходження практики здобувач здає оформлений 

належним чином щоденник практики, з підписами та печатками установи - 

бази практики та характеристику на практиканта, з підписами та печатками 

установи - бази практики. 

Оформлені матеріали практики подаються на рецензування керівнику 

практики від кафедри. 

Рекомендації щодо заповнення щоденника з практики Щоденник з 

практики - це документ, який підтверджує факт її проходження. Видається 

здобувачу-практиканту на установчій сесії (або самостійно роздруковується 

здобувачем, використовуючи файл сторінки «Практична підготовка. 

Документи для здобувачів-практикантів». Припис на практику (1 -2 сторінки) 

виконує функцію посвідчення про відрядження,тому обов'язково візується 

підписами і завіряються печатками установ. 

В розділі «Календарний графік проходження практики» здобувачі 

зазначають види робіт, що виконуються протягом практики та кількість 

календарних робочих днів, що виділяються для виконання зазначених робіт. 

Щоденне виконання робочих завдань фіксується здобувачем в розділі 

«Робочі записи під час практики». Розділ «Відгук і оцінка роботи здобувача 

на практиці» заповнює керівник від установи, на базі якої проходила 

практика. Він же щоденно і фіксує присутність здобувача на практиці, 

підтверджуючи це підписом. 

Рейтингова оцінка за практику виставляється керівником практики 

після перевірки звітних матеріалів Остаточна оцінка виставляється після 

захисту практики і заноситься до екзаменаційної відомості та 

індивідуального плану здобувача. 

 

  



Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Назва контролю Кількість 

отриманих балів 

Написання та оформлення матеріалів практики (коефіцієнт - 0,6):  

Ступінь активності під час проходження практики 5 

Повнота і правильність оформлення щоденника з практики 5 

Ознайомлення зі структурою закладу 5 

Ознайомлення з посадовими інструкціями персоналу  5 

Вивчення  нормативно-правової  та  законодавчо-методичної  бази  5 

Проведення занять 5 

Розробка конспектів залікових занять 5 

Участь у діяльності бази практики, виконання доручень вихователя, 

керівника 

5 

Створення презентаційного проекту, який є результатом проходження 

практики й звітом з практики 

10 

Звіт про результати практики 5 

Якість оформлення звітної документації 5 

Середньозважений бал 5 

Характеристика здобувача (коефіцієнт - 0,2):  

Характеристика здобувача 5 

Середньозважений бал 5 

Якість захисту практики (коефіцієнт - 0,2):  

Захист звітних матеріалів з практики 5 

Середньозважений бал 5 

Кількість балів за написання та оформлення звіту з практики 60 

Характеристика здобувача 20 

Кількість балів за якість захисту роботи 20 

Загальна кількість балів 100 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ ЗДОБУВАЧІВ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

7.1. Шкала та схема формування підсумкової оцінки  

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 
Підсумковий бал Оцінка за традиційною шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

1-50 не задовільно 

 



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^,09 59 3,05-3,09 39 2,20-2,24 19 1,09-1,14 

98 4,91^,93 78 4,00-4,04 5S 3,00-3,04 38 2,15-2,19 18 1,03-1,08 

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

96 4,84^1,86 76 3,90-3,94 56 2,93-2,95 36 2,05-2,09 16 0,91-0,96 

95 4,80^1,83 75 3,85-3,89 55 2,90-2,92 35 2,00-2,04 15 0,85-0,90 

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

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

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

91 4,64^,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 зо 1,75-1,79 10 0,55-0,60 

89 4,55^,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^,49 67 3,45-3,49 47 2,60-2,64 27 1,57-1,62 7 0,374),42 

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

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

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

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

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

81 4,15^,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 

Завдання виконанні здобувачем під час проходження практики надаються в 

основній частині звіту та оцінюються відповідно до таблиці розподілу балів 

наведеної в п.6. 

 

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 
 

У триденний термін після закінчення практики здобувачі здають всю 

необхідну документацію груповому керівнику практики. Керівник практики від 

кафедри перевіряє усі представлені здобувачем документи, візує їх та оцінює як 

кожний з них, так і загальну практичну діяльність здобувача. Практикант, який 

отримав позитивну рецензію на подані матеріали, допускається до захисту. 

Звіт захищається перед комісією, яку призначає декан факультету з 

обов'язковим включенням в неї керівника практики від кафедри та/або завідувача 

навчальної та виробничої практики університету. За результатами захисту 

виставляється оцінка, яка фіксується на титульній сторінці звіту, у відомості та 

індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти (заліковій книжці). 

Здобувачеві, який не виконав програму практики без поважних причин, 

може бути надано право проходження практики повторно. 
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