
 



Під час практики ознайомилась 

з діяльністю ЗДО, вивчила 

тонкощі професії "зсередини", 

застосувала отриманні на 

заняття та у процесі 

самостійної роботи знання. 

Отримала перший професійний 

досвід. Під час практики 

провела самостійно декілька 

занять. Проводила кожного 

ранку зарядку з дітьми. 

Допомагала вихователям в 

організації проведення занять 

та прогулянок надворі. 

Практика в ЗДО допомогла мені 

здобути практичні уміння і 

навички для подальшої 

діяльності а освітньому закладі 

на посаді вихователя. 
Варакута Ганна 



Під час проходження практики 

ознайомилася з основними 

напрямками роботи, методичним 

кабінетом і роботою 

вихователів.  

     Взяла активну участь у  

розробці проекту з теми «Осінь», 

провела музикально-ритмічну гру 

з використанням конструктора 

LEGO, виготовила покрокову 

інструкцію з заняття в 

нетрадиційній техніці малювання 

з теми «Осіннє сонечко», 

відвідувала онлайн заняття, 

займалася самоосвітою та 

оформленням звітної 

документації.  

Дмитрієва Олена 



Педагогічна практика поглибила, 

закріпила знання з фахових і 

психолого-педагогічних дисциплін, 

здобутих в університеті, та дала 

змогу застосувати їх на практиці. 

Виробила вміння проводити різні 

типи занять, застосовувати різні 

методи й форми роботи, які 

активізують пізнавальну діяльність 

вихованців. Також я зрозуміла, що 

потрібно вдосконалювати свої 

педагогічні здібності, розширювати 

свою ерудицію, вчитись 

контролювати свою мову та 

мислення. На практиці я зрозуміла, 

що дуже важливий індивідуальний 

підхід до кожного вихованця. Треба 

враховувати вікові, психологічні, 

фізіологічні та, навіть, соціальні 

особливості кожного. 

Додон Єлизавета 



Під час проходження практики 

виконала педагогічний план. Мені 

вдалося реалізувати всі намічені 

цілі і задачі, набути практичного 

досвіду; поглибити свої знання в 

педагогіці; сформувати уміння по 

організації продуктивної взаємодії 

з групою дітей на занятті: 

спланувала, записала відео-урок 

для дітей «Розв’язання прикладів 

на віднімання. Склад числа на 2 

та 3. Дидактична гра «Навпаки». 

Порівняння предметів-ширина. 

Орієнтування у просторі-ліворуч 

та праворуч.»; «Звук і. Поділ слів 

на склади». 

Драганова Ганна 



На своїй першій практиці я 

познайомилася з 

дошкільною освітою з 

середини. Мала справу з 

заповнюванням 

документації. Готувала 

заняття та ігри для дітей, 

багато спостерігала та 

ознайомлювалася зі 

структурою дошкільної 

освіти. 

Загіченко Єлизавета 



Я під час практики дізналась 

дуже багато цікавої 

інформації. На період 

практики ознайомилась з 

документацією вихователя. 

Також мені було цікаво 

дізнатися історію садка. 

Найбільше мені сподобалось 

допомагати вихователю з 

проведення занять.  Дітей 

більше вразило, я з ними 

танцювала танок. Мені дуже 

сподобалось ця практика, 

саме завдяки їй я бачу себе 

вихователем. 

Заріфуліна Ельвіра 



Практика видалася дуже 

захоплюючою. Я спостерігала за 

роботою вихователя і приймала 

участь у заняттях та прогулянках з 

дітьми. Я допомагала дітям вчити 

різноманітні фрукти за допомогою 

дидактичної гри "Варимо компот", 

також я приймала участь у 

дидактичні грі з вивчення планет. 

Спостерігала за практичними 

методами, за допомогою яких 

вихователька вчила з дітьми вірші і 

пісні. Вивчала організацію навчального 

процесу та вчилася, як правильно 

поводитися з дітьми, щоб вони не 

тільки звертали увагу на дорослого, 

але їм це було цікаво.  На власному 

досвіді я переконалася, наскільки 

важким, але водночас і цікавим, є 

обраний професійний шлях. Після 

проходження практики в мене 

залишилися гарні враження. 

Кройтор Тетяна 



У ході практики мені 

вдалося встановити 

позитивний контакт із 

різними дітьми. 

Ця практика допомогла 

мені краще зрозуміти 

роботу вихователя, 

зрозуміти,як важливо 

знайти підхід до всіх 

дітей. Також я дізналася 

багато корисного, що 

стане мені у пригоді у 

майбутньому. 

Ліскевич Олена 



Працювала над відеоуроками, 

знімала відеоролики. 

Це були заняття з: 

математики « « Розв'язання 

прикладів на віднімання. Склад 

числа 2 та 3 »  

грамоти  « Поділ слів на склади. 

Звук[і]. Склад слова» 

малювання « Чарівний ліс » 

аплікації « Їжак » ( з гілок ялини ), 

« Лев » з жовтих листочків дерев  

Підводячи підсумок практики 

можу 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 і 

я впевнена у правильному виборі 

своєї майбутньої професії. 
Попєско Ангеліна 



 

За час практики у 
дитячому садку я 
спостерігала та 
аналізувала роботу 
вихователя з дітьми.  
Вивчала документацію 
групи.  Брала участь у 
виховному процесі у ролі 
помічника вихователя.  
Допомагала на заняттях, 
готувала матеріал щодо 
творчих занять.  Ходила з 
дітьми на прогулянку, 
проводила різні ігри, від 
яких і дітки, і я були в 
захваті. 
 

Чернишова Дана 



Я проходила практику в 

приватному дитячому 

садочку "Соняшник"  

Заняття я не проводила 

так, як в нас була 

ознайомча практика.  

Я спостерігала за 

роботою вихователів та 

іноді допомагала їм в 

різних видах роботи з 

дітьми. 

Швець Ліля 




