
ЗВІТ  

керівника виробничої практики (педагогічної)  

кафедри дошкільної та початкової освіти ІДГУ  

про проходження виробничої практики студентами  

педагогічного факультету 2 курсу 260П групи  

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

освітньої програми: «Дошкільна освіта» 

к.пед.н., доц. Іванової Д.Г. 

 

Відповідно до графіку навчального процесу студентів 2 курсу (денна 

форма, скорочений термін навчання) спеціальності 012 Дошкільна освіта, 

виробнича практика (педагогічна)  студентів проходила з 02 по 15 листопада 

2020 року. Керівником практики від університету й груповим керівником від 

кафедри була надана повна інформація про вимоги до практики та термін 

проходження практики.  

Студентам було рекомендовано ознайомитись з методичними 

рекомендаціями щодо проходження практики, в яких зазначені мета, основні 

завдання, перелік звітної документації. Базами практики виступили наступні 

заклади дошкільної освіти міста і району: 

 

№ 

з/п 
ПІБ студента База практики 

1.  
Бужилова Людмила 

Георгіївна  

ДНЗ «Джерельце» Виноградівської сільської 

ради, вул. Лиманна, 3, с. Виноградівка, 

Болградського району, Одеської області 

2.  
Буряк Єлизавета 

Олександрівна  

КЗ ДНЗ № 9 "Сонечко" 

с. Сергєєвка, Білгород-Дністровський район, 

Одеська область 

3.  
Лазарєва Олександра 

Борисівна 

ДНЗ «Яблунька»  

вул. Жовтнева, 36, с. Стара Некрасівка, 

Ізмаїльський район, Одеська область  

4.  
Морошан Тетяна 

Михайлівна 

ЗДО № 34 Дельфінятко»  

вул. Поперечна, буд. 2а м. Ізмаїл 

 

Перед студентами були поставлені наступні завдання: 

 ознайомлення із базою практики, керівниками практики в ЗДО 

(ознайомлення з закладом дошкільної освіти, його історією та традиціями); 



 вивчення матеріально-технічної бази закладу; 

 ознайомлення з особливостями планування, видами планів; 

 спостереження за психолого-педагогічними особливостями вихованців; 

 відвідування занять досвідчених вихователів, проведення їх аналізу; 

 складання планів конспектів 2 занять та їх проведення; 

 підготовка, проведення та аналіз власних занять та виховного  заходу. 

В установах були створені належні умови для проходження практики, 

проведено інструктаж з техніки безпеки та охорони праці. 

З поставленими завданнями під час проходження практики студенти 

впорались. На кожного студента групи керівниками практики від установи 

була надана позитивна характеристика. 

Для звітної конференції всі студенти підготував звіт виконаної роботи 

під час проходження практики за її результатами. 

За проходження виробничої практики (педагогічної), керівником 

практики від кафедри виставлені бали, враховуючи оцінку керівника 

практики від закладу дошкільної освіти, повноту й правильність оформлення 

звітності, захисту студентом результатів практики, а саме: 

 

 Прізвище студента Підсумковий бал 

1. Бужилова Людмила Георгіївна 95/ відмінно 

2. Буряк Єлизавета Олександрівна 80/ добре 

3. Лазарєва Олександра Борисівна 86/ добре  

4. Морошан Тетяна Михайлівна 90/ відмінно  

 

Аналіз звітної документації з практики показав, що студентам 

необхідно більше уваги приділити ознайомленню з методичними 

матеріалами, розробленими на базі практики, а також вивченню нормативно-

правових документів, на підставі яких працюють заклади дошкільної освіти, 

та естетичному оформленню звітної документації з практики. 

 

 

Керівник практики       доц. Іванова Д.Г. 


