
Звіт 

У період з 16.11.2020 по 13.12.2020  я ,Кривенко Ольга Сергіївна, студентка 4 

курсу, педагогічного факультету 464 групи,  проходила виробничу 

педагогічну практику  в с. Багате, Ізмаїльського району, у дитячому 

навчальному закладі "Теремок", та у  період з 14.12.2020 по 27.12.2020  - 

виробничу психологічну  практику. 

 В процесі практики я ознайомилася з організацією роботи вихователя та 

психолога. У дитячому садку "Теремок" було спостережено за працею 

вихователя, психолога  і поведінкою дітей на заняттях. Також я проводила 

режимні моменти у групі, працювала з документацією, проводила заняття, 

різноманітні психологічні тести,відповідно до віку дітей, добирала цікавий 

додатковий матеріал, наочність. 

В ході практики мені вдалося встановити контакт з дітьми і вихователями. 

Діти  ставилися до мене тепло і майже з першого дня у нас склалися хороші 

стосунки, але незважаючи ,що в цілому у нас стосунки склалися добре,в ході 

роботи виникали деякі труднощі, які були обумовлені тим, що все-таки 

недостатньо досвіду роботи. Деякі діти спочатку дуже обережно ставилися 

до мене, трималися осторонь і було дуже важко вивести їх на контакт, але 

поступово із ними у нас все ж таки вдалося налагодити стосунки. 

 Дана практика багато в чому допомогла мені глибше вивчити особливості 

дітей дошкільного віку , так як до неї мої знання носили теоретичний 

характер, а в ході практики я дізналася багато нового і корисного, навчилася 

працювати з дітьми, розуміти їх і спілкуватися з ним. 

В процесі практичної діяльності я зробила корисні висновки з приводу того, 

як краще організувати свою роботу з дітьми, на що слід звернути увагу, які 

розвиваючі ігри потрібно проводити, які виховні питання потрібно 

вирішувати в першу чергу, як проводити навчання та краще організовувати 

поведінку дітей у колективі. 



В цілому, практика сприяла зміцненню бажання стати вихователем та 

психологом, так як мені дуже сподобалося працювати з дітьми. Це не тільки 

сформувало мої знання про майбутню професію, але й послужило поштовхом 

до саморозвитку. 

В ході практики я зрозуміла, що стати хорошим вихователем і педагогом в 

тому числі можна, тільки якщо постійно працювати з дітьми, кожен день 

вчитися чомусь новому, бувати в різних педагогічних обставинах і ситуаціях, 

знати діагностичні методики, вміти застосовувати спеціальні програми, для 

допомоги дітям, їх батькам. Не забувати, що педагоги теж потребують 

психологічної допомоги для виходу з різних непростих педагогічних 

ситуаціях. Саме це і зумовило вибір моєї професії. 

 



 



 

 



 

 


