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ЗВІТ  

керівника з виробничої практики 

викладач  Рашидов С.Ф.  

про підсумки виробничої практики 

(педагогічна в закладах дошкільної освіти) 

студентів IV курсу  464 групи      
 

 

 

Термін    проходження    практики    з 16.11.2020 р. по 13.12.2020 р. 

Студенти були розподілені    по    базах    практик, ознайомлені    з вимогами    

до    проходження і написання звіту    з практики, пройшли інструктаж з 

техніки безпеки та охорони життєдіяльності.    

Виробничу      практику проходили 14 студентів. Базами практики були: 

 

№  

з/п 

ПІБ студента Місце проходження практики 

1. Баліка М.В. ДНЗ № 19 « Маяк» м.Ізмаїл 

2. Горбан О.А. ДНЗ  «Ромашка» Новотрояніського НВК 

3. Клєпчева Ю.І.  

4. Кравчук Є.А.  

5. Кривенко О.С. ДНЗ № 33 «Теремок» м.Ізмаїл 

6. Мушат Н.І. ДНЗ № 19 « Маяк» м.Ізмаїл 

7. Палісіка Є.С. ДНЗ № 32 «Барвінок» м.Ізмаїл 

8. Сидоренко С.С. ДНЗ № 32 «Барвінок» м.Ізмаїл 

9. Михайлова Є.Ю. ДЗ «Світлячок» с.Орлівка Ренійського району 

10. Співак А.В. ДНЗ № 33 «Теремок» м.Ізмаїл 

11. Станкова М.В. ДНЗ № 32 «Барвінок» м.Ізмаїл 

12. Чекан Ю.В. ДНЗ  «Ромашка» Новотрояніського НВК 

13. Школяр І.Л.  

14. Щука І.К. ДНЗ № 19 « Маяк» м.Ізмаїл 
 

Всі бази мали належну підготовку для навчання практикантів.  

Протягом цього  періоду студентки познайомились з дитячим 

колективом, ознайомились з порядком оформлення і ведення документації 

вихователя. Під час практики практикантки приймали участь в організації 

дітей у різних видах діяльності, пізнавально-дослідницької (спостереження, 

дидактичні ігри),  комунікативної, ігрової (сюжетно-рольової ігри), 

образотворчої, самообслуговуння та ін. 
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Була  проведена  заключна  конференція  –  заслухані  звіти  студентів, 

підведені підсумки.   

Подані з баз практики характеристики  свідчать про задовільну 

теоретичну підготовку студентів. Більшість  звітів  відповідають  вимогам  

методичних  рекомендацій  щодо проходження виробничої практики. 

Загальна характеристика та оцінка роботи студентів: усі студенти 

програму практики виконали.  Результати практики:        

       «5»/ 90 б.   - 14  особи;  

    Якісний показник  успішності  - 100% . 

Пропозиції щодо покращення результатів практики:   

 звітні  матеріали  практики  мають  відповідати  вимогам  щодо    їх 

оформлення; 

 на заключну конференцію представляти  додаткові матеріали  у вигляді  

відеороликів, слайдів ( на проекторі). 

 

30.12.2020 р.                           проф. Рашидов С.Ф. 


