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Я, Бужилова Людмила Георгіївна, студентка 260 П групи (денної 

форми скороченого  терміна  навчання) проходила виробничу практику  у 

дошкільному закладі «Джерельце» який знаходиться в селищі  Виноградівка, 

Болградського району, Одеської області.(по місцю основної роботи  в групі  

молодшого віку) «Малята - здоров’ята»  з  02.11.2020  по 15.11.2020 року.  

Під час проходження практики виконувала свої прямі обов’язки 

вихователя, а також приймала активну участь у оснащенні методичного 

кабінету садка. Мною були виготовлені  декоративні паперові квіти, для 

прикрашення музичної зали  (фото на стор. 3, 4).  

Під час проходження педагогічної виробничої практики я залюбки 

ділилася зі своїми колегами досвідом роботи (провела консультацію на тему: 

«Сучасні освітні технології для розвитку зв’язного мовлення дошкільнят, та 

казкотерапія - як інтегрована діяльність дитини, що забезпечує максимальну 

мовленнєву активність» ;  постійно займалася саморозвитком та 

розширенням свого педагогічного досвіду. 

За час проходження практики  провела комбіноване заняття на тему: 

«Тепло рук друга» (фото на стор. 5, 6); приймала активну участь в проведенні 

осіннього свята у дошкільному закладі (фото на стор. 7, 8,); та оздоблення 

свята «Моя родина - моя стежина» (фото також додається). 

У своїй роботі завжди використовую дидактичні ігри, дихальну 

гімнастику по системі Стрельнікова, пальчикову та зорову гімнастики, 

вправи на рефлексію, фізкультхвилинки та інші сучасні прийоми, які дуже 

допомагають вихователю завоювати увагу дитини. 

Я завжди намагаюся ретельно підготуватися д занять. Віддаю перевагу 

технологіям вільного виховання дитини, надаючи їй право обирати та 



самостійно вирішувати проблеми. Завжди постійна у своїх вимогах до 

вихованців та справедлива при вирішенні конфліктів та суперечок. 

Будучи дуже енергійною від природи людиною, велику увагу приділяю 

у своїй роботі фізичному розвитку дітей. Вміло проводжу з ними різні 

змагання та рухливі ігри, формую потребу у здоровому способі життя. 

Постійно дбаю про оснащення та поліпшення розвиваючого 

середовища в групі, самостійно виготовляю іграшки  з використаного 

матеріалу. Охоче впроваджую в роботу досвід колег, та ділюсь власними 

здобутками. 

Систематично працюю над підвищенням свого професійного рівня. 

Намагаюсь науково обґрунтувати вибір дій у конкретній педагогічній 

ситуації.  Мені дуже подобається оживляти героїв улюблених дитячих казок  

та мультфільмів. Свій артистизм намагаюсь передавати дітям. Вважаю, що я 

користуюся любов’ю дітей, та повагою  їх батьків та своїх колег.  

 

 

 

 

Вихователь ДНЗ «Джерельце»     Бужилова Л. Г.  
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