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Під час прогулянок ми завжди спостерігаємо і 
вивчаємо навколишнє середовище  



Під час занять я враховувала можливості та 
особливості кожної дитини 



Також під час проходження практи було 
проведено свято Осені  



За період проходження педагогічної практики 
була виконана значна за обсягом навчально-
виховна робота з батьками, яка проводилась 

згідно планування.  
Мною було проведено заняття з різних 

розділів програми для даної вікової групи. 
Кількість занять відповідало кількості 

запланованих у плані. Намагалася творчо, 
доступно, зрозуміло, на 

користь дітям застосувати  прийоми навчально
-виховного характеру  у грі, на заняттях, на 

прогулянці.  
Поглибила та закріпила свої знання здобутих в 

університеті .  





 

Чернієнко Оксана Михайлівна під час практики 
виконала всі завдання: 

 
 
 

вдосконалювала систему педагогічних умінь;  
визначала мету та планувала зміст роботи; 
цілеспрямовано відбирала методи, засоби, прийоми 
організації навчально-виховного процесу; 
прогнозувала результати їх застосування;  
враховувала динаміку розвитку кожної дитини і всіх дітей 
групи; 
застосовувала різноманітні методи, спрямовані на творчі 
розв’язання завдань всебічного розвитку і виховання дітей в 
сучасних умовах; 
керувала різними видами діяльності дітей, створювала умови 
для цікавого, змістовного життя дітей в дошкільному 
навчальному закладі; 
проводити діагностику знань, умінь і навичок дітей; 
вдосконалювала вміння аналізувати навчально-виховний 
процес, визначала ефективність педагогічної взаємодії з дітьми; 
стимулювала прагнення до поглиблення педагогічних знань, 
творчого їх використання; 
вчилася проводити експериментально-дослідну роботу. 

 



Дитсадок – рідний дім для 
малят  

Метою педагогічної практики 

було вдосконалення вмінь 

проведення системи 

навчально-виховної роботи з 

дітьми, розвиток творчого 

дослідницького підходу до 

педагогічної діяльності, 

використання інноваційних 

технологій дошкільної освіти, 

цілісного виконання функцій 

вихователя дітей дошкільного 

віку. Студент-практикант під 

час практики виконала всі 

завдання. 



  

Чернієнко Оксана Михайлівна 
проходила  педагогічну практику в 
ЗДО №12  м. Ізмаїла з 01.09.2021р. 
по 21.11.2021р.  
в II-й молодшій групі. В ЗДО діє 12 
груп, які працюють за 10.5 
годинним режимом роботи. У 
ньому перебувають діти віком від 2 
років до 6 року життя. 
ЗДО № 12 «Дзвіночок» знаходиться 
за адресою: м. Ізмаїл, вул. 
Нахимова, 114.  Станом на 
18.11.2021року в закладі працює 
12 груп загального типу: 3 групи 
для дітей раннього віку, 2 групи 
для дітей молодшого віку, 3 групи 
для дітей середнього віку, 3 групи 
старшого віку та 1група 
інклюзивного типу. Кількість дітей 

станом на 18.11.2021р. – 361. 

 



Підсумки виробничої практики в  
дошкільному навчальному закладі № 1 

“берізка”  
м. Подільськ одеської області  

  

 

Магістрантки педагогічного факультету  

заочного відділення 66 ПЗ групи  

спеціальності 012 Дошкільна освіта  

Ізмаїльського державного гуманітарного університету 

  Коваленко Анни Олександрівни   



Студентка проходила практику в 
старшій групі  
• Група складалась з 18 дітей з них 7 хлопчиків 

то 11 дівчаток  



З дітьми проводилися такі заходи: 
• Екскурсії 

• Розваги   

• Прогулянки  

 

 



• Заняття   

• Свята  

 



                             Висновок  

Під час педагогічної практики студентка ознайомилась з діяльністю 
ДНЗ та вихователів, вивчила тонкощі професії «зсередини», 
застосовувала отримані на заняттях та у процесі самостійної 
роботи знання. Отримала перший професійний досвід, з 
формувала практичні вміння для подальшої діяльності в 
освітньому закладі на посаді вихователя, вивчила психологічні 
особливості дітей  дошкільного віку.  



Проходила виробничу (педагогічну) практику з 01.09.2021 р. по 21.11.2021 
р. в Ізмаїльському спеціалізованому будинку дитини. 

Будинок дитини є комунальним закладом охорони здоров’я для медико-
соціального захисту дітей-сиріт, дітей, які залишились без піклування 
батьків, а також дітей з вадами фізичного та розумового розвитку 
віком від народження до чотирьох років 

 

 

Дзюбар Тетяни 



Під час прогулянок завжди за чимось 
спостерігаємо і вивчаємо! 



При організації занять я враховувала вік 
і психологічні особливості дітей.  



Роблячи висновки практики, можу сказати, що я поглибила, 
закріпила знання з фахових дисциплін 

 

Виробила вміння застосовувати різні методи, форми роботи, які 
активізують пізнавальну діяльність дітей 

 

 Закріпила впевненість у правильності вибору професії, 
викликала бажання вдосконалювати свої педагогічні здібності. 



Кіосєва  

Парасковія Василівна,  

студентка Ідгу,  

педагогічного факультету, проходила 

виробничу (педагогічну) практику в 

Василівському закладі дошкільної 

освіти  

ясла-садок «Сонечко»  

в середній групі «Колобок». 

 

 

Ясла-садок  

розрахований на 7 груп 

Функціонують 5 груп 

Відвідують ясла-садок 86 дітей 

Дві групи раннього віку 

Три групи– дошкільного віку  

В ясла-садку 32 працівника,  

Педагогічних робітників – 14 осіб  

Техперсонал – 18 працівник 



Зростання педагогічної майстерності вихователів  
забезпечують такі форми методичної роботи:  

Система  навчання елементам 
самоаналізу,    самоконтролю,  
самокорекції. 
Теоретично-практичні семінари. 
Семінари-практикуми. 
Майстер-класи. 
Колективні перегляди занять. 
Школа молодого вихователя. 
Творчі групи: «Це диво дивне − 
театр» 
«Сучасні умови для  
розвивального середовища». 

 



Зростання педагогічної майстерності вихователів  
забезпечують такі форми методичної роботи:  

Система  навчання елементам 
самоаналізу,    самоконтролю,  
самокорекції. 
Теоретично-практичні семінари. 
Семінари-практикуми. 
Майстер-класи. 
Колективні перегляди занять. 
Школа молодого вихователя. 
Творчі групи: «Це диво дивне − 
театр» 
«Сучасні умови для  
розвивального середовища». 

 



Свято осені 



Основними цілями проходження практики були: 

- закріплення на практиці теоретичних знань з педагогіки; 

- розвиток власних педагогічних здібностей; 

- оволодіння сучасними освітніми технологіями; 

- навчання здійснювати контроль за результатами діяльності дітей 

ВИСНОВКИ проходження практики: 

• Підводячи підсумок практики можна із впевненістю сказати, що 

перебування на практиці принесло мені не лише приємні емоції та 

спогади, але й збагатило мій педагогічний досвід новими та 

необхідними знаннями для даної професії ‒ педагога-вихователя. 

- . 

 





Дітина з ООП на заняттях швидко втомлюються, увага короткострокова, не слухає звертання 
вихователя до групи дітей, не тримає контакт з вихователем під час групового заняття, потребує 

швидкої зміни діяльності. Але, має улюблені  види діяльності за бажанням та з задоволенням 
може   провести тривалий час за ним. Дитина може працювати з дрібними предметами – 

нанизувати намісто на шнурок, складати букви за зразком. 

  



В процесі навчання я залучала  багато цікавих для дитини предметів – це може будь-що, 
що можна прив’язати до математики – яблука, кубики, каштани, кольорові шарики, 

картинки, камінчики тощо. Так у підсвідомості дитини процес навчання 
асоціюватиметься із чимось цікавим та приємним.  



                             Висновок  
        Завдяки кураторам, педагогічна практика  подарувала нам 

велику кількість можливостей.  

        Цей період нашого навчання в університеті сміливо можемо 
назвати періодом професійного зростання.  

        Педпрактика поглибила , закріпила знання з фахових дисциплін.  

        Ми приймали участь у педрадах. Навчилися планувати  роботу, 
обирати доцільні методи, засоби, прийоми організації освітнього 
процесу . 

        Ми обмінювалися досвідом з  наставниками. 

        Ми набули впевненості у правильності вибору професії. 



Бурковська Галина Іванівна 

Комунальний заклад 

дошкільної освіти ясла-садок 

“Чебурашка” місто Рені, 

Ізмаїльського р-ну 





Ця практика була дуже 

важливою  

для кращого оволодіння моєю 

майбутньою спеціальністю. Я 

здобула багато корисних знань та 

вмінь, які буду використовувати 

у майбутньому. 



Комунальний заклад дошкільної освіти комбінованого 
типу ясла-садок №33 «Теремок», м. Ізмаїл 

Кравченко Таїсія Олександрівна група 66ПЗ 
 



Художньо-продуктивна 
діяльність 

• Аплікація на тему: «Лисичка» • Ліплення на тему: «Хоровод друзів» 



На прогулянці 



Бесіди з ОБЖ 
(дорожній рух; пожежна 

безпека) 



Лепська Марина 
Дмитрівна 

Комунальний дошкільний навчальний 
заклад комбінованого типу ясла-садок 

№23 «Веселка» 



Малювання 



Під час практики я отримала чималий 
досвід роботи з дошкільниками та 

неймовірне задоволення від співпраці з 
педагогічним колективом . 

Практика в ДНЗ допомогла мені здобути 
практичні уміння і навички. Я вчилася 

проводити заняття різних типів, 
використовуючи інноваційні методи 

навчання. Педагогічна практика 
поглибила і закріпила мої знання з 

фахових педагогічних дисциплін 
,виробила вміння проводити навчально-

виховну роботу з дітьми дошкільного 
віку. 

25.11.2021 



ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ЯСЛА-САДОК 
"РОМАШКА" МІСТА КІЛІЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Дошкільний навчальний заклад засновано 1993 року, територія 
огороджена металевим парканом, типова двоповерхова будівля 
загальною площею 2549 м2, кожна група має свій окремий вхід, 
роздягальню, спальню, групову, санвузол, міні-кухню. 

 На прилеглій території розташовані навіси, спортивне ігрове 
обладнання, альтанки. Також в наявності є музична зала, 
фізкультурна зала, методичний кабінет. 

Садок розрахований на 240 місць. В установі працює 46 
співробітників. Всього педагогів 20, з них 5 осіб мають вищу освіту, 
12 педагогів середню спеціальну.                                                                  

                                                                                               Кривенко Ганни 

 

 



Проводила різні ігри на майданчику 



Діточки на заняттях були дуже 
уважні та активні 



Пріоритетні напрямки роботи ДНЗ «Ромашка»: 
 

1. Компетентнісно-орієнтований підхід до навцання і виховання особистості. 

2. Суцасні підходи до мовленнєвого розвитку дітей та вплив художньо-
мовленнєвої діяльності на всебіцний розвиток дитини дошкільного віку та 
формування мовленнєвої компетентності. 

3. Взаємодія суспільного та родинного виховання. 
 



Проходила виробничу 
(педагогічну) практику 
в Саф`янському закладі 
дошкільної освіти 
ясла-садок  

"Золотий ключик" з 
01.09.2021р. - 
21.11.2021р.  

Дженкової Крістіни Андріївни 
66 ПЗ групи  



Проходила практику в середній групі 
«Бджілки» 



Готувались до свята осені 











Магистранти нашої групи 66 ПЗ проходили практику в дитячих закладах  
міста Ізмаїл, міста Рені, міста  Кілія, міста Овідіополь, села Соф’яни, села Василівка, міста 

Подільск. 
Педагогічна практика допомогла втілити всі  прийоми та методи організації освітнього процесу 

в дитячому закладі, що ми здобували на наших лекціях в університеті.  
Ми вдосконалили  вміння планувати роботу  в різних видах навчальної діяльності, навчилися  

створювати умови для цікавого, змістовного життя  дітей. Ми впроваджували інтегровані 
заняття,  ранкове коло, проектну діяльність в реальність. 

Завдяки нашим керівникам – кураторам з  університету, ми здобули великий досвід  роботи з 
дітьми в новому форматі, використовуючи світови досвід великих педагогів.  


