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І. Пояснювальна записка 

Педагогічна практика у базових закладах є обов’язковим компонентом 

процесу фахової підготовки майбутніх педагогів, важливим етапом їхнього 

професійного зростання. Практична підготовка забезпечує встановлення 

безпосереднього зв’язку між теорією та практикою, оскільки в умовах реальної 

професійної діяльності відбувається інтеграція теоретичних знань і практичних 

умінь студентів, що зумовлює оволодіння ними складниками професійної 

компетентності.  

Організація практичної підготовки студентів в Інституті враховує 

специфіку галузі дошкільної освіти, має наскрізний характер. Проходження 

студентами різних видів практик здійснюється протягом всього періоду 

навчання, починаючи з другого семестру першого курсу. Педагогічна 

(виробнича) практика проводиться з третього курсу. Її безперервність та 

послідовність впродовж кількох років навчання дозволяє майбутнім педагогам 

відповідного освітньо-кваліфікаційного рівня – “бакалавр”, “спеціаліст”, 

“магістр” – здобувати необхідний і достатній обсяг практичних знань і умінь. 

Ефективність педагогічної практики залежить від дотримання таких умов: 

теоретична обґрунтованість системи підготовки студентів до практики, її 

навчальний і виховний характер, комплексний підхід до визначення завдань, 

змісту, форм і методів організації та проведення практики, забезпечення 

наступності та системності на різних етапах її проведення. 

Основною метою педагогічної практики є оволодіння студентами 

сучасними методами, формами професійної діяльності; формування 

професійних умінь і навичок, необхідних для самостійного вирішення 

педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу; 

виховання потреби систематичного професійного самовдосконалення. 

У процесі педагогічної практики студентів спеціальності “Дошкільна 

освіта” вирішуються такі завдання: 

• ознайомлення студентів із системою навчально-виховної роботи у 

дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах,  
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діяльністю органів управління освітою, специфікою навчального процесу у 

вищих педагогічних навчальних закладах ІІІ – IV рівнів акредитації; 

• встановлення та поглиблення зв’язку теоретичних знань студентів з 

реальним педагогічним процесом, формування умінь використовувати 

знання в процесі розв’язання конкретних навчально-виховних, 

оздоровчо-профілактичних, соціально-правових завдань; 

• вироблення професійних умінь, необхідних вихователю, вчителю, 

практичному психологу, логопеду, консультанту з сімейного права, 

інструктору з фізичного виховання та реабілітації дітей дошкільного віку, 

викладачу, управлінцю системи дошкільної освіти; 

• формування у студентів психологічної готовності до майбутньої професійної 

діяльності, розвиток необхідних професійних та особистісних якостей, 

прагнення до професійного самовдосконалення; 

• сприяння зростанню творчого потенціалу студентів під час проведення 

науково-педагогічних досліджень, вивчення кращого досвіду роботи 

вихователів, вчителів, психологів, викладачів, керівників системи 

дошкільної освіти. 

У процесі проходження різних видів практик у студентів формуються 

вміння: 

 діагностувати рівні розвитку дітей, сформованості психічних 

процесів, різних видів діяльності; 

 враховувати результати діагностики в навчально-виховній, 

оздоровчо-профілактичній роботі, планувати її; 

 створювати навчально-розвивальне, предметно-ігрове, мовленнєве 

середовище в закладах освіти; 

 організовувати ігрову діяльність дітей як засіб їх розвитку та 

виховання; 

 забезпечувати всебічний гармонійний розвиток дитини; 

 здійснювати педагогічний процес в закладах освіти: 

 здійснювати професійну діяльність за обраною спеціалізацією; 



5 

 здійснювати контроль за ефективністю навчально-виховного процесу, 

коректувати його; 

 здійснювати просвітницьку діяльність серед батьків. 

 

ІІ. Види та терміни проходження практики. 

Види, тривалість та терміни проведення педагогічної практики 

визначаються навчальними планами. Згідно державних стандартів підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” та 

діючих навчальних планів для спеціальності “Дошкільна освіта” проводяться 

такі види педагогічної практики: 

 

№ 

п/

п 

Назва практики Курс 

Кількість 

тижнів 

1. Літня польова практика 1 1 

2. Літня педагогічна практика 2 4 

3. Педагогічна практика в групах раннього віку 3 3 

4. 
Педагогічна практика в дошкільних 

навчальних закладах 
4 6 

5. 
Організаційно-методична практика 

в дошкільному навчальному закладі 
5 4 

6. 
Інспекторсько-методична практика 

в районному (міському) управлінні освіти 
5 3 

7. 
Виробнича практика у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 

5 

(маг.) 
6 

8. 
Асистентська практика у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів 

акредитації 

5 

(маг.) 
4 
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ІІІ. Бази проведення практики. 

Залежно від виду педагогічної практики, базами практики є різні освітні 

установи: 

Літня польова практика: Ботанічний сад ім. М. Фоміна, Ботанічний сад 

Академії наук України. 

Літня педагогічна практика в дошкільних навчальних закладах – групи 

молодшого, середнього, старшого дошкільного віку дошкільних навчальних 

закладів, групи дошкільних закладів санаторного типу. 

Педагогічна практика в групах раннього віку – групи раннього віку 

дошкільних навчальних закладів (ясел, ясел-дитячих садків). 

Педагогічна практика в дошкільних навчальних закладах – групи 

молодшого, середнього, старшого дошкільного віку дошкільних навчальних 

закладів, групи для дітей з вадами мовлення, групи дошкільних закладів 

санаторного типу, навчально-виховні комплекси «Школа-дитячий садок». 

Організаційно-методична практика в дошкільному навчальному закладі – 

дошкільні навчальні заклади, навчально-виховні комплекси «Школа-дитячий 

садок». 

Інспекторсько-методична практика в районному (міському) управлінні 

освіти – управління (відділи) освіти районних (міських) виконавчих органів 

управління та місцевого самоврядування. 

Виробнича практика у ВНЗ ІІІ - ІV рівнів акредитації – Департамент вищої 

освіти МОН України, Інститут розвитку дитини НПУ ім. М.П. Драгоманова. 

Асистентська практика – у ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації – Інститут 

розвитку дитини НПУ ім. М.П. Драгоманова. 
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ІV. Організація практики. 

Перед початком практики проводиться настановча конференція, у ході якої 

студенти ознайомлюються з програмою практики: керівники роз’яснюють їм 

мету практики, ставлять конкретні завдання, інформують про зміст діяльності 

під час проходження практики, форму звітності, критерії оцінювання тощо. 

Режим роботи студентів під час практики визначається керівниками 

практики та узгоджується з правилами внутрішнього розпорядку бази практики. 

На період практики в кожній підгрупі студентів призначається староста, 

який веде облік відвідування студентами практики, організовує і координує 

роботу підгрупи, виконує доручення керівника практики, методистів, 

адміністрації і працівників базового навчального закладу чи установи щодо 

організації і перебігу практики, інформує студентів про консультації, семінари. 

Послідовність реалізації завдань практики студент визначає в 

індивідуальному плані проходження практики. Він складається у перші дні 

практики, схвалюється викладачем-методистом та керівником від бази практики 

(вихователем, спеціалістами управління освіти, викладачами Інституту 

розвитку дитини). Кожен студент працює відповідно до свого індивідуального 

плану. 

Протягом педагогічної практики (кожного з її видів) практиканти ведуть 

щоденник педагогічних спостережень, у якому фіксують інформацію, необхідну 

для виконання завдань практики, висвітлюють хід їх виконання (згідно 

індивідуального плану проходження практики), в тому числі й роботу зі 

складання психолого-педагогічних характеристик дитини чи академічної групи 

студентів, з вивчення та аналізу ділової документації навчального закладу чи 

управління освіти. Матеріли щоденника використовують для звіту про виконану 

під час практики роботу.  

 

V. Підведення підсумків педагогічної практики.  

Після завершення практики студент обробляє зібраний матеріал і складає 

звіт, у якому подає аналіз всіх напрямів своєї роботи під час практики, 
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характеризує повноту виконання завдань, труднощі, з якими стикався, вказує на 

досягнення та нереалізовані ідеї, визначає причини недоліків та упущень, 

намічає основні шляхи самовдосконалення. 

Оцінювання результатів проходження практики проводиться з 

урахуванням результатів спостереження за діяльністю студента на основі: 

 визначення якості виконання кожного завдання; 

 аналізу професійних рис практиканта (дисциплінованість, уміння 

організувати власний робочий час, ініціативність, творче ставлення до 

справи та інші), його готовності надати допомогу працівникам дошкільного 

навчального закладу, управлінню освіти; департаменту вищої освіти МОН 

України, викладачам вищого навчального закладу; 

 оцінних суджень, висловлених методистами, адміністрацією, працівниками 

бази практики; 

 аналізу змісту та якості звітної документації студента; 

 самооцінки студентом ступеня своєї підготовленості до самостійної 

практичної діяльності та якості виконаної роботи. 

За кожен вид педагогічної практики студентам виставляється 

диференційована оцінка. 

Шкала оцінювання 

 

За 

шкалою 

ESTS 

 

За 100 бальною 

Шкалою 

За 

національною 

шкалою 

 

  Екзамен 

(за 4-х 

бальною 

шкалою) 

 

Залік 

A 90-100 

(відмінно) 

5 (відмінно)  

 

 

 

Зараховано 

B 80-89 

(дуже добре) 

 

4 (добре) 
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C 70-79 

(добре) 

  

D 65-69 

(задовільно) 

 

3 (задовільно) 

 

E 60-64 

(достатньо) 

  

 

FX 

35-59 

(незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

 

 

 

 

2 

(незадовільно) 

 

 

Не 

зараховано 

 

F 

 

1-34 

(незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

  

 

 

 

 

Педагогічна практика завершується підсумковою конференцією. У ході 

конференції студенти звітують про свою роботу під час практики, дають 

узагальнений аналіз її результатів, обмінюються досвідом у формі презентації 

перебігу практики, обговорюють причини труднощів та висловлюють 

пропозиції щодо покращення практичної підготовки студентів до майбутньої 

професійної діяльності. 
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VІ. Зміст практик. 

 

Навчальна практика. Літня польова практика. 

Мета та завдання практики полягають в організації «живого 

споглядання» при вивчені рідної природи, розвитку інтересу до природи, 

бережного ставлення, підготовки до майбутньої роботи з дітьми дошкільного 

віку. 

Зміст діяльності студентів-практикантів у ході комплексних екскурсій: 

студенти знайомляться з краєвидами ботанічного саду, культурними рослинами, 

бур’янами, пустирними та придорожніми рослинами, вчаться знаходити зв’язки 

між рослинами і тваринами (комахами і птахами). 

 

День 

практик

и 

Тематика екскурсій 

1 – й Біоценоз лісу: ярусність – дерева, кущі, трав’янисті рослини, 

мохи, гриби. Представники тваринного світу: молюски, 

павукоподібні, комахи, плазуни, птахи, ссавці. 

2 – й Біоценоз луків: лучні злаки, бобові, різнотрав’я. Представники 

тваринного світу: комахи, земноводні, плазуни, птахи. 

3 –  й Біоценоз водойми: ярусність – прибережні рослини, занурені у 

воду, вільноплаваючі. Представники тваринного світу: молюски, 

ракоподібні, комахи, риби, земноводні, плазуни, птахи. 

4 – й Штучний біоценоз парку. Поняття про паркові стилі. 

Ландшафтний стиль парку, ярусність. Використання у парковому 

будівництві дерев, кущів природної флори України й 

інтродукованих. Декоративні трав’янисті рослини у парковому 

оформленні: багаторічні, дворічні, однорічні. Представники 

тваринного світу: комахи, птахи, ссавці. 
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5 - й Культурні рослини, бур’яни, пустирні та придорожні рослини, їх 

особливості, пристосування, значення. 

 

 

 

 

 Форми звітності студента про практику : 

Оформлення і подання: 

1. Фотогербарію; 

2. Звіту про проходження практики. 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Участь у комплексній екскурсії. 0-10 

2 Участь у комплексній екскурсії. 0-10 

3 Участь у комплексній екскурсії. 0-10 

4 Участь у комплексній екскурсії. 0-10 

5 Участь у комплексній екскурсії. 0-10 

6 Оформлення фотогербарію. 0-40 

7 Презентація результатів проходження практики. Звіт. 0-10 

 

 

 

 

 



12 

Виробнича практика. Літня педагогічна практика  

 

Мета практики: поглиблення знань студентів з психології, педагогіки та 

фахових методик; формування умінь застосовувати знання в процесі вирішення 

педагогічних завдань в умовах реального навчально-виховного процесу 

дошкільного навчального закладу. 

 

Завдання практики: 

 вчити студентів організувати процес навчання і виховання дітей дошкільного 

віку відповідно до сучасних вимог педагогічної науки, шукати шляхи його 

оптимізації; 

 формувати у студентів систему педагогічних умінь, необхідних для 

виконання функцій вихователя дошкільного навчального закладу: 

– планувати навчально-виховний процес: ставити мету, цілеспрямовано 

добирати засоби, методи і прийоми організації навчально-виховного 

процесу; складати конспекти різних форм роботи з дітьми; прогнозувати 

результати навчально-виховного впливу; 

– реалізовувати намічену мету виховання і навчання під час проведення 

різних форм роботи з дітьми, організовувати різні види діяльності 

дошкільників; будувати роботу з урахуванням вікових та індивідуальних 

особливостей дітей, динаміки їхнього розвитку; 

– проводити фізкультурно-оздоровчі заходи, спрямовані на зміцнення 

здоров’я дітей (враховуючи оздоровчий потенціал літнього періоду); 

– створювати умови для цікавого змістовного життя дітей в дитячому садку 

в літній період; 

– організовувати дитячий колектив, проводити індивідуальну роботу з 

дітьми; 

 вдосконалювати вміння студентів аналізувати свою педагогічну діяльність, 

самостійно знаходити шляхи її покращення, ставити завдання щодо власної 

самоосвіти; 
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 розвивати вміння організовувати і проводити різні форми роботи з батьками, 

залучати їх до проведення спільних педагогічних заходів, надавати сім’ям 

консультативно-методичну допомогу у вихованні дітей; 

 виховувати у студентів любов до педагогічної професії, формувати 

турботливе ставлення до дітей, їхнього здоров’я. 

 

Базою практики є групи дітей молодшого, середнього, старшого 

дошкільного віку дошкільних навчальних закладів загального й санаторних 

типів. 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів: 

Виконання завдань практики відбувається поетапно. На підготовчому 

етапі, в перші дні перебування в дошкільному навчальному закладі, 

практиканти ознайомлюються з організацією його роботи, вивчають 

документацію, спостерігають та аналізують роботу вихователя (проведення 

режимних процесів, організацію різних видів дитячої діяльності), готуються до 

самостійної роботи на посаді вихователя: складають календарні плани 

навчально-виховної роботи на період практики, конспекти режимних процесів, 

занять з фізичної культури та розваг, виготовляють необхідні дидактичні 

посібники, ігровий матеріал. Кожен студент обирає дитину, за якою він буде 

вести спостереження з метою складання психолого-педагогічної 

характеристики. На кінець підготовчого періоду студенти завершують 

складання індивідуального плану проходження педагогічної практики, 

затверджують його у методиста. 

Основний етап практики (кінець першого тижня – третій тиждень). 

Студенти самостійно працюють на посаді вихователя в першу і другу половину 

дня. Здійснюють всебічне виховання дітей, добираючи для цього конкретний 

зміст роботи і засоби педагогічного впливу. Проводять режимні процеси, ігри, 

спостереження, екскурсії та інші форми навчально-виховної роботи. Особливу 

увагу приділяють проведенню загартовуючих процедур (повітряні і сонячні 

ванни, ходьба босоніж, обтирання, обливання водою) та інших 
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фізкультурно-оздоровчих заходів (заняття з фізкультури, рухливі ігри, пішохідні 

переходи, спортивні розваги, дні здоров’я тощо). 

Враховуючи потреби дітей і специфіку навчально-виховних завдань, 

практиканти організовують предметно-ігрове середовище групи, створюють 

умови для самостійної дитячої діяльності (ігрової, трудової, художньої, 

пізнавальної); створюють і підтримують у групі психологічно комфортний 

клімат, забезпечують охорону здоров’я дітей, запобігають виникненню травм; 

щотижня студенти організовують свята і розваги для дітей своєї групи або 

об’єднані вечори дозвілля для дітей різних вікових груп. 

В цей період студенти проводять психолого-педагогічне спостереження за 

дітьми, обробляють зібраний емпіричний матеріал та складають 

психолого-педагогічну характеристику на дитину; проводять роботу з батьками: 

бесіди, консультації з різних питань виховання дітей, залучають батьків до 

участі у святах, розвагах, екскурсіях та інших формах роботи з дітьми. 

За потреби дошкільного навчального закладу практиканти виконують 

окремі доручення методичного характеру: працюють над поповненням 

обладнання методичного кабінету, беруть участь у методичній роботі закладу, 

виступають перед вихователями з доповідями, повідомленнями. 

Для успішного виконання завдань практики студенти, які працюють в 

одній віковій групі, раціонально розподіляють між собою педагогічну 

діяльність, координують свої дії. Наприклад, один з них проводить роботу з 

дітьми, інший – спостерігає навчально-виховний процес, потім – навпаки; 

розваги та свята в групі студенти організовують спільно. Вечори дозвілля та 

свята для дітей різних вікових груп практиканти можуть готувати і проводити 

разом. 

На підсумковому етапі (четвертий тиждень) практики студенти проводять 

залікові режимні процеси та заняття з фізичної культури на повітрі. Розваги і 

вечори дозвілля проводяться як відкриті заходи для студентів та вихователів 

дошкільного навчального закладу. Наприкінці практики студенти оформлюють 

звітну документацію, беруть участь у педагогічній раді (чи виробничій нараді), 
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присвяченій обговоренню підсумків педагогічної практики. 

 

Форми звітності студента про практику: 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження педагогічної практики; 

2) щоденника педагогічних спостережень; 

3) календарного плану навчально-виховної роботи; 

4) конспекту проведення режимного процесу; 

5) конспекту заняття з фізичної культури на свіжому повітрі; 

6) сценарію розваги (свята); 

7) тез доповіді (консультації) для батьків; 

8) психолого-педагогічної характеристики дитини; 

9) звіту про педагогічну практику. 

ІІ. Презентація результатів проходження практики на звітній конференції.  

ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Спостереження і аналіз навчально-виховної роботи в 

різних вікових групах, відвідування занять, виховних 

заходів 

0-10 

2 Самостійна робота студента-практиканта на посаді 

вихователя 

0-10 

3 Проведення залікових занять, режимних процесів, 

виховних заходів, форм роботи з батьками 

0-10 
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4 Відвідування залікових занять, режимних процесів, 

виховних заходів, форм роботи з батьками, участь у їх 

обговоренні 

0-10 

5 Вивчення особистості дитини, складання 

психолого-педагогічної характеристики 

0-10 

6 Ведення педагогічного щоденника 0-10 

7 Підготовка і оформлення конспектів залікових занять, 

режимних процесів, виховного заходу 

0-10 

8 Оформлення і своєчасне подання звітної документації 

про педагогічну практику методисту-керівнику 

0-20 

9 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції. 

0-10 

 

 

 

 

Виробнича практика. Педагогічна практика  

в групах раннього віку 

 

Метою педагогічної практики в групах раннього віку є поглиблення 

знань студентів з фахових дисциплін, оволодіння сучасними методами та 

формами організації навчально-виховного процесу в групах раннього віку, 

формування професійних умінь, потрібних для догляду, розвитку, навчання і 

виховання дітей раннього віку, виховання відповідального ставлення до 

професійної діяльності, потреби постійно поповнювати власні знання та творчо 

застосовувати їх на практиці. 
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Завдання практики: 

 вчити студентів застосовувати знання з курсів дитячої психології, дошкільної 

педагогіки, анатомії, фізіології та гігієни дітей, педіатрії, фахових методик у 

навчально-виховній роботі з дітьми раннього віку; 

 формувати у студентів уміння визначати мету навчання і виховання дітей, 

планувати форми та зміст роботи, цілеспрямовано відбирати методи і 

прийоми організації навчально-виховного процесу в групах раннього віку; 

передбачати результати педагогічного впливу; 

 вчити самостійно проводити розвивальну і виховну роботу з дітьми перших 

трьох років життя, враховуючи їх вікові та індивідуальні особливості; 

 розвивати вміння студентів спостерігати навчально-виховний процес в 

групах раннього віку, аналізувати роботу вихователя та свою власну; 

 вчити проводити психолого-педагогічне спостереження за розвитком дитини 

раннього віку, визначати рівень розвитку, складати психолого-педагогічну 

характеристику дитини; 

 формувати вміння налагоджувати взаємодію з родинами для забезпечення 

єдиних підходів до розвитку та виховання дітей раннього віку, проводити 

різні форми роботи з батьками: бесіди, консультації тощо; 

 вчити аналізувати процес адаптації дітей раннього віку до умов дошкільного 

навчального закладу, проводити педагогічні заходи задля полегшення 

адаптації дітей до нових умов; 

 розвивати у студентів відповідальне ставлення до безпеки життєдіяльності 

маленьких дітей, виховувати турботливе ставлення до них, їхнього розвитку і 

здоров’я; 

 виховувати у студентів любов до педагогічної професії, стимулювати до 

поглиблення педагогічних знань та удосконалення педагогічних здібностей. 

 

Зміст діяльності студентів - практикантів: 

Реалізація завдань практики відбувається у такій послідовності: 

1-й тиждень – спостереження та аналіз навчально-виховної роботи 
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вихователя в групі раннього віку, планування навчально-виховної роботи на 

наступний період. 

2-й тиждень – самостійна робота на посаді вихователя в групі раннього 

віку під керівництвом вихователя групи (студенти-практиканти планують та 

проводять режимні процеси, ігри-заняття, інші форми навчально-виховної 

роботи, організовують самостійну діяльність дітей, доповнюють та 

вдосконалюють предметно-ігрове середовище в групі, виготовляють дидактичні 

посібники для роботи з дітьми тощо); проведення психолого-педагогічного 

спостереження за дитиною; організація та проведення роботи з батьками 

(бесіди, консультації, оформлення наочних матеріалів для батьків). 

Починаючи з 2-го тижня студенти, які проходять практику в одній групі, 

працюють почергово, розподіляючи роботу таким чином: один з них проводить 

роботу з дітьми, інший – спостерігає навчально-виховний процес, проводить 

психолого-педагогічне спостереження за дитиною, організовує роботу з 

батьками. Наступного дня зміст роботи поділяється навпаки. 

3-й тиждень – продовження самостійної роботи на посаді вихователя; 

проведення залікових занять і режимних процесів; участь у педагогічній раді 

(чи нараді педагогічних працівників) закладу, на якій обговорюються підсумки 

педагогічної практики; підготовка звітної документації. 

 

Форми звітності студента про практику : 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження педагогічної практики; 

2) щоденника педагогічних спостережень; 

3) календарного плану навчально-виховної роботи; 

4) конспекту проведення залікового заняття (з протоколом обговорення); 

5) конспекту проведення режимного процесу (з протоколом обговорення); 

6) психолого-педагогічної характеристики дитини; 

7) звіту про педагогічну практику. 

ІІ. Презентація результатів проходження практики на звітній конференції.  
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ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів 

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Спостереження і аналіз навчально-виховної роботи в  

групах раннього віку  

0-10 

2 Самостійна робота студента-практиканта на посаді 

вихователя 

0-10 

3 Проведення залікових занять, режимних процесів, форм 

роботи з батьками, участь в їх обговоренні 

0-10 

4 Відвідування залікових занять, режимних процесів, 

участь в їх обговоренні 

0-10 

5 Вивчення особистості дитини, складання 

психолого-педагогічної характеристики 

0-10 

6 Ведення педагогічного щоденника 0-10 

7 Підготовка і оформлення конспектів залікових занять, 

режимних процесів 

0-10 

8 Оформлення і своєчасне подання звітної документації 

про педагогічну практику методисту-керівнику 

0-20 

10 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції 

0-10 
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Виробнича практика. Педагогічна практика в дошкільних 

навчальних закладах 

 

Мета: підготовка студентів до цілісного виконання функцій вихователя 

дітей дошкільного віку, вчителя, формування вмінь проведення системи 

навчально-виховної роботи з дітьми, розвиток творчого підходу до педагогічної 

діяльності. 

 

Завдання практики: 

 вчити студентів застосовувати психолого-педагогічні знання в 

навчально-виховній роботі з дітьми дошкільного і молодшого шкільного 

віку; 

 вчити проводити експериментально-дослідну роботу; 

 формувати у студентів систему педагогічних умінь: 

 – спостерігати і аналізувати навчально-виховний процес в групі 

дошкільного навчального закладу, класі початкової школи, визначати 

ефективність педагогічного впливу; 

– проводити психолого-педагогічне спостереження за дітьми; 

– проводити діагностику знань, умінь і навичок дітей дошкільного і 

молодшого шкільного віку; 

– визначати мету та планувати зміст роботи, цілеспрямовано добирати 

методи, засоби, прийоми організації навчально-виховного процесу, 

прогнозувати результати їх застосування, враховувати динаміку розвитку 

кожної дитини і дітей групи, класу; 

– досягати мети виховання і навчання, проводити педагогічну роботу з 

дітьми дошкільного і молодшого шкільного віку, спираючись на знання з 

курсів дитячої психології, дошкільної педагогіки, фізіології дітей, 

фахових методик; 

– застосовувати різноманітні методи, спрямовані на творче розв’язання 

завдань всебічного розвитку і виховання дітей в сучасних умовах; 
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– керувати різними видами діяльності дітей дошкільного віку, створювати 

умови для цікавого, змістовного життя дітей в дошкільному навчальному 

закладі, початковій школі; 

– використовувати різні форми роботи з батьками; 

– виконувати професійні функції за обраною спеціалізацією; 

 виховувати у студентів любов до педагогічної професії, стимулювати до 

поглиблення педагогічних знань та розвитку педагогічних здібностей; 

 формувати турботливе ставлення до дітей, їхнього здоров’я, любов до них. 

 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів: 

Під час проходження практики студент працює на посаді вихователя в 

одній із вікових груп дошкільного навчального закладу або вчителя початкових 

класів, виконує його обов’язки. 

Студенти працюють почергово в першу або другу половину дня і 

проводять таку роботу: спостерігають за роботою вихователя, вчителя, інших 

практикантів, аналізують її, складають календарний план роботи з дітьми та 

працюють за ним; розробляють конспекти занять, уроків (у другу половину 

практики можливе складання плану заняття); здійснюють всебічне виховання і 

розвиток дітей на заняттях і у повсякденному житті; створюють умови для 

розвитку самостійної діяльності дітей (ігрової, трудової, художньої та ін.); 

проводять діагностику знань, умінь і навичок дітей, психолого-педагогічні 

спостереження; створюють і підтримують у групі, класі сприятливий 

психологічний клімат, забезпечують охорону здоров’я дітей, запобігають 

дитячому травматизму; проводять педагогічний експеримент відповідно до 

теми курсової роботи, впроваджують результати власного наукового 

дослідження у практику своєї роботи; організовують роботу з батьками; 

проводять відкриті заняття, уроки з наступним обговоренням. 

Зміст педагогічної практики орієнтовно розподіляється таким чином: 

1-й тиждень (підготовчий етап) – спостереження і аналіз 
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навчально-виховної роботи в різних вікових групах. 

2-й – 3-й тижні (основний етап) – самостійна робота 

студентів-практикантів на посаді вихователя. 

4-й – 5-й тиждень – спостереження і аналіз педагогічного процесу, 

самостійна діяльність студентів за обраною спеціалізацією: “Дошкільна освіта. 

Сімейне виховання”, “Дошкільна освіта. Початкове навчання”, “Дошкільна 

освіта. Практична психологія”, “Дошкільна освіта. Іноземна мова”, “Дошкільна 

освіта. Логопедія”, “Дошкільна освіта. Здоров’я людини“ та “Дошкільна освіта. 

Правознавство”. 

6-й тиждень (підсумковий етап) – проведення залікових занять, уроків, 

оздоровчо-профілактичних, соціально-правових заходів; підготовка звітної 

документації; участь у педагогічній раді, присвяченій обговоренню підсумків 

педпрактики. 

На підготовчому етапі студенти спостерігають і аналізують 

навчально-виховний процес в закріпленій за ними групі: заняття, режимні 

процеси тощо. Окрім того, для студентів-практикантів організовуються показові 

заняття з різних розділів програми дошкільного навчального закладу та різних 

типів: комплексні, комбіновані, тематичні, інтегровані заняття; заняття 

фронтальні, групові, індивідуальні; вечори розваг, тематичні свята. Показові 

заходи спостерігають і беруть участь в їх обговоренні всі студенти підгрупи. 

Результати спостережень практиканти фіксують в щоденнику, який ведуть 

протягом всієї практики. 

Також в перші дні практики кожен студент під час спостережень вивчає 

дітей своєї вікової групи, рівень їх знань, умінь і навичок, характер 

взаємовідносин в різних видах діяльності, визначає дитину, за якою 

проводитиме психолого-педагогічне спостереження. 

В кінці першого тижня студенти завершують складати індивідуальний 

план проходження педагогічної практики, готують документацію для 

самостійного проведення навчально-виховної роботи з дітьми в наступні тижні 

практики (календарні плани та конспекти занять). 



23 

На основному етапі студенти самостійно працюють вихователями, 

вчителями, виконують завдання згідно обраної спеціалізації. В цей час крім 

щоденної навчально-виховної роботи з дітьми, студенти організовують загальні 

заходи для дітей (тематичні свята – День фізкультурника, Свято весни, 

екскурсії), організовують спілкування старших дітей з молодшими тощо. 

Практиканти проводять роботу з батьками: беруть участь у батьківських зборах, 

надають індивідуальні та групові консультації з питань навчання і виховання 

дошкільників, молодших школярів, проводять бесіди, добирають і оформляють 

матеріали в батьківських куточках тощо. 

На підсумковому етапі (6 тиждень), працюючи на посаді вихователя, 

вчителя, практиканти проводять залікові заходи. Конспекти залікових занять 

перед проведенням затверджуються вихователем групи або вчителем та 

методистом від кафедр фахової підготовки. Заліковий навчально-виховний захід 

спостерігають та обговорюють всі студенти підгрупи. Практика завершується 

обговоренням її підсумків на педагогічній раді в дошкільному навчальному 

закладі, школі та оформленням звітної документації. 

 

Форми звітності студента про практику: 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження педагогічної практики; 

2) щоденника педагогічних спостережень; 

3) календарного плану навчально-виховної роботи; 

4) конспекту залікового заняття з протоколом обговорення; 

5) тез доповіді (консультації) для батьків; 

6) психолого-педагогічної характеристики дитини; 

7) звіту про педагогічну практику. 

ІІ. Презентація результатів проходження на звітній конференції. 

ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 
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шкалою та шкалою ЕСТS 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Спостереження і аналіз навчально-виховної роботи в 

різних вікових групах, відвідування уроків, виховних 

заходів 

0-10 

2 Самостійна робота студента-практиканта на посаді 

вихователя, вчителя 

0-10 

3 Проведення залікових занять, режимних процесів, 

уроків, виховних заходів, форм роботи з батьками 

0-10 

4 Відвідування залікових занять, уроків, режимних 

процесів, виховних заходів, форм роботи з батьками, 

участь в їх обговоренні 

0-10 

5 Вивчення особистості дитини, складання 

психолого-педагогічної характеристики 

0-10 

6 Ведення педагогічного щоденника 0-10 

7 Підготовка і оформлення конспектів залікових занять, 

уроків, заходів 

0-10 

8 Оформлення і своєчасне подання методисту-керівнику 

звітної документації про педагогічну практику  

0-20 

10 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції 

0-10 
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Виробнича практика. Організаційно-методична практика 

в дошкільному навчальному закладі 

 

Мета практики: поглиблення теоретичних знань студентів з фахових 

дисциплін, формування умінь і навичок, необхідних для виконання функцій 

керівника дошкільного навчального закладу. 

 

Завдання практики: 

 Поглибити і уточнити знання студентів з курсів “Управління в системі 

дошкільної освіти”, “Дошкільної педагогіки”, методик навчання та 

виховання дітей дошкільного віку, інших фахових дисциплін, формувати 

вміння застосувати теоретичні знання в процесі вирішенні практичних 

завдань, виконання функцій методиста і керівника дошкільного навчального 

закладу. 

 Ознайомити студентів з організацією діяльності дошкільного навчального 

закладу, зі змістом роботи методиста і керівника дошкільного навчального 

закладу. 

 Формувати професійні вміння: 

– здійснювати керівництво колективом дошкільного навчального закладу 

(планувати й організовувати його роботу, контролювати хід і результати 

виконання завдань, добирати відповідні методи управління); 

– спостерігати та аналізувати освітній процес дошкільного навчального 

закладу; проводити діагностику знань, умінь і навичок дітей в різних вікових 

групах; на основі одержаних даних оцінювати ефективність педагогічної 

діяльності вихователів, розробляти рекомендації щодо вдосконалення 

навчально-виховної роботи; надавати необхідну консультативно-методичну 

допомогу; 

– проводити роботу з вдосконалення педагогічної майстерності вихователів 

дошкільного навчального закладу; організовувати роботу методичного кабінету 

дошкільного закладу; 
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– налагоджувати взаємодію з різними категоріями працівників дошкільного 

навчального закладу і батьками, створювати сприятливий 

соціально-психологічний мікроклімат у трудовому колективі. 

 Виховувати оптимістичну професійну позицію, прагнення до професійного 

самовдосконалення, бажання активно і творчо впроваджувати в практику 

роботи дошкільних навчальних закладів інноваційні технології у галузі 

дошкільної освіти. 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів: 

Практичне ознайомлення з організацією діяльності дошкільного 

навчального закладу. Практикант проводить бесіди з керівником і працівниками 

закладу, анкетування, спостерігає за ходом виконання ними посадових 

обов’язків, оглядає приміщення, ділянку, обладнання та інвентар, аналізує 

ділову документацію. При цьому вивчає такі аспекти діяльності закладу: 

1. Статут дошкільного навчального закладу: тип закладу, його статус, 

нормативно-правові засади діяльності, режим роботи, укомплектованість 

дошкільного закладу дітьми тощо; 

2. Річний план дошкільного навчального закладу; 

3. Кадрове забезпечення дошкільного навчального закладу. Його повнота та 

якісний склад. Зміст посадових інструкцій працівників дошкільного закладу. 

Розстановка кадрів. Організація роботи з підвищення професійної майстерності 

працівників дошкільного закладу. Проведення атестації педагогічних 

працівників. Документація дошкільного закладу з кадрових питань. Особові 

справи працівників дошкільного закладу; 

4. Документація дошкільного навчального закладу. Значення, зміст, порядок 

ведення документації; 

5. Матеріально-технічна база закладу. Ділянка дошкільного навчального 

закладу, її обладнання, розміщення групових і спортивного майданчиків, 

господарських споруд, озеленення тощо. Обладнання приміщень, їх 

використання згідно призначення. Маркування, зберігання та облік інвентарю, 
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доцільність його розміщення. Укомплектованість закладу посібниками, 

обладнанням та інвентарем відповідно до норм типового переліку. Організація 

навчально-розвивального середовища у кожній віковій групі, дотримання 

санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог. 

6. Функції завідувача господарської частини.  

7. Фінансова діяльність закладу. Джерела фінансування дошкільного закладу. 

Організація додаткових освітніх послуг. Кошторис та інша фінансова 

документація дошкільного закладу. 

8. Організація харчування дітей в дошкільному закладі. Обладнання 

харчоблоку, організація його роботи. Обов’язки працівників дошкільного 

закладу в організації харчування (кухаря, комірника та ін.). Контроль за 

харчуванням з боку адміністрації, батьків та інших інстанцій. Складання 

перспективного меню, меню-розкладки. Забезпечення продуктами харчування, 

умови їх зберігання, контроль за їх закладкою та обробкою. Ведення 

документації з питань харчування. 

9. Створення безпечних умов для праці, навчання і виховання в дошкільному 

навчальному закладі. Робота керівника закладу щодо створення безпечних умов 

праці та навчання. Зміст посадових інструкцій з безпеки діяльності різних 

категорій працівників дошкільного закладу. Контроль за дотриманням правил 

техніки безпеки, протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних вимог. 

10. Медичний кабінет дошкільного закладу. Зміст роботи медичного 

працівника. 

11. Робота дошкільного навчального закладу з батьками. Форми роботи з 

батьками. Діяльність батьківського комітету. 

12. Організація освітнього процесу в дошкільному навчальному закладі. 

Вибір програм навчання та виховання дітей. Планування загальних 

організаційно-педагогічних заходів у дошкільному закладі та 

навчально-виховної роботи у вікових групах. Забезпечення умов для навчання і 

виховання дітей. Систематичність контролю за ходом та результатами. 

Використання даних педагогічного аналізу при плануванні подальшої роботи з 
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дітьми. 

13. Вдосконалення навчально-виховного процесу і підвищення рівня 

професійної майстерності вихователів у ході проведення різних форм 

методичної роботи. Організація роботи педагогічної ради дошкільного закладу. 

Вивчення змісту діяльності керівника та методиста дошкільного 

навчального закладу. Практикант проводить бесіду з керівником, в процесі якої 

уточнює його посадові обов’язки, з’ясовує особливості реалізації управлінських 

функцій при вирішенні адміністративно-господарських та 

організаційно-педагогічних питань. Проводить бесіду з методистом, з’ясовує 

його обов’язки щодо управління дошкільним закладом. Аналізує ефективність 

розподілу обов’язків між завідувачем та методистом. Спостерігає за роботою 

завідувача дошкільного навчального закладу і за роботою методиста, фіксує її 

зміст та витрати часу на вирішення кожного завдання окремо. В процесі аналізу 

визначає, виконанню якої управлінської функції було приділено найбільше часу, 

оцінює ефективність вибору методів керівництва. 

Починаючи з другого тижня практики студент виконує окремі доручення 

керівника дошкільного навчального закладу щодо вирішення адміністративно 

господарських питань (наприклад, проведення вибіркового контролю, збір та 

обробка кількісних даних, підготовка проектів наказів та розпоряджень тощо). 

Контроль за освітнім процесом дошкільного навчального закладу. В 

процесі проходження практики студент аналізує навчально-виховну роботу з 

різних розділів програми в усіх вікових групах дошкільного навчального 

закладу. Тематика і зміст контролю визначається згідно річного плану закладу 

та календарних планів завідувача і методиста. Для виконання цього завдання 

студент завчасно добирає схеми спостереження й аналізу різних форм 

навчально-виховної роботи з дітьми дошкільного віку, діагностичні методики. 

За дорученням завідувача та методиста практикант аналізує й затверджує 

календарні плани навчально-виховної роботи вихователів та інших 

педагогічних працівників (музичного керівника, інструктора з фізичного 

виховання). 
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Разом із завідувачем чи методистом, з часом - самостійно, студент 

перевіряє готовність вихователів до робочого дня. Щоденно переглядає та 

аналізує заняття, режимні процеси, а також навчально-виховну роботу в 

повсякденному житті. Проводить діагностику знань, умінь і навичок дітей в 

різних вікових групах. Визначає характер взаємодії вихователів і батьків у 

вирішенні питань навчання та виховання дітей. На основі одержаних даних 

оцінює ефективність педагогічної діяльності вихователів, дає рекомендації 

щодо вдосконалення навчально-виховної роботи. Пропонує необхідну 

консультативно-методичну допомогу. Зміст всіх спостережень та розгорнутий 

аналіз освітнього процесу з висновками і рекомендаціями практикант записує у 

щоденник. 

За дорученням керівника закладу проводить тематичну перевірку 

навчально-виховної роботи з одного із розділів програми в одній віковій групі. 

За підсумками перевірки оформлює довідку, в якій формулює конкретні 

висновки щодо стану навчально-виховної роботи та складає рекомендації щодо 

її покращення. 

Організація і проведення різних форм методичної роботи в дошкільному 

навчальному закладі. В процесі проходження практики студент бере участь у 

різних формах методичної роботи дошкільного навчального закладу: 

педагогічній раді, семінарах, консультаціях тощо. 

Відповідно до річного плану дошкільного навчального закладу, 

враховуючи результати діагностики та аналізу педагогічного процесу, 

практикант готує і самостійно проводить одну із форм методичної роботи для 

педагогічних працівників дошкільного закладу (групову консультацію, семінар, 

семінар-практикум, відкритий перегляд навчально-виховного процесу тощо). 

Студент формулює мету і завдання методичного заходу, визначає методи 

навчання вихователів, добирає необхідний науково-теоретичний, методичний та 

практичний матеріал, готує наочність, дидактичні посібники, складає 

рекомендації щодо використання набутих знань і умінь в практиці роботи з 

дітьми. При потребі, як на етапі підготовки, так і безпосередньо під час 
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проведення, практикант може залучити інших працівників, чітко визначивши їх 

роль. Студент оформляє розгорнутий план обраної форми методичної роботи з 

тезами доповідей, описом завдань тощо. До цих матеріалів додається коротка 

рецензія завідувача, де міститься оцінка рівня проведення методичного заходу. 

За вказівками завідувача та методиста протягом усього періоду 

проходження практики студент працює над вдосконаленням роботи 

методичного кабінету дошкільного закладу: добирає та систематизує нові 

матеріали, методичні розробки, виготовляє наочні посібники, атрибутику до 

ігор, складає анотації на нові посібники та публікації періодичних видань, 

організовує виставки тощо. 

Про хід та результати організаційно-методичної практики студент 

доповідає на педагогічній раді або нараді працівників дошкільного навчального 

закладу. 

 

Форми звітності студента про практику: 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження організаційно-методичної практики; 

2) щоденника педагогічних спостережень; 

3) довідки про стан навчально-виховної роботи (за результатами тематичної 

перевірки роботи однієї із груп дошкільного закладу). Довідка завіряється 

підписом завідувача та печаткою закладу; 

4) сценарію проведення форми методичної роботи (з рецензією завідувача 

дошкільного навчального закладу, завіреною його підписом та печаткою 

закладу); 

5) звіту про організаційно-методичну практику. 

ІІ. Презентація результатів проходження практики на звітній конференції.  

ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 



31 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Практичне ознайомлення з організацією діяльності 

дошкільного навчального закладу 

0-10 

2 Вивчення змісту діяльності керівника та методиста 

дошкільного навчального закладу 

0-10 

3 Організація і проведення різних форм методичної 

роботи в дошкільному навчальному закладі 

0-10 

4 Відвідування залікових форм методичної роботи, участь 

в їх обговоренні 

0-10 

5 Здійснення тематичної перевірки роботи в одній з груп 

дошкільного закладу 

0-10 

6 Ведення педагогічного щоденника 0-10 

7 Підготовка і оформлення конспектів залікових форм 

методичної роботи  

0-10 

8 Оформлення і своєчасне подання методисту-керівнику 

звітної документації про педагогічну практику  

0-20 

9 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції 

0-10 
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Виробнича практика. Інспекторсько-методична практика 

в районному (міському) управлінні освіти 

 

Мета практики: поглиблення теоретичної підготовки студентів до 

управлінської діяльності в органах управління в системі дошкільної освіти, 

формування професійних вмінь, необхідних для виконання управлінських 

функцій. 

 

Завдання практики: 

 систематизувати і уточнити знання студентів з курсів “Управління в системі 

дошкільної освіти”, “Дошкільної педагогіки”, фахових методик, формувати 

вміння використовувати їх у ситуаціях реальної управлінської діяльності; 

 ознайомити зі структурою районного (міського) управління освіти, змістом 

роботи районного (міського) управління освіти щодо керівництва системою 

дошкільної освіти; 

 формувати та вдосконалювати вміння:  

– аналізувати діяльність дошкільних закладів, добирати відповідні методи 

контролю; робити висновки та формулювати рекомендації щодо 

вдосконалення роботи як окремого закладу, так і дошкільних навчальних 

закладів району (міста); надавати необхідну консультативно-методичну 

допомогу; 

– організовувати і проводити роботу з покращення навчально-виховного 

процесу в дошкільних навчальних закладах району (міста) та вдосконалення 

професійної майстерності їх працівників; 

– організовувати роботу районного методичного кабінету;  

– проводити заходи, спрямовані на популяризацію дошкільної освіти серед 

громадськості; 

– налагоджувати ефективну взаємодію зі спеціалістами управління освіти, 

керівниками дошкільних навчальних закладів, їх працівниками, 
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представниками громадськості у вирішенні питань щодо вдосконалення 

системи дошкільної в районі (місті); 

 виховувати прагнення до професійного самовдосконалення, бажання активно 

і творчо впроваджувати в практику роботи сучасних дошкільних навчальних 

закладів наукові здобутки, сучасні технології в галузі дошкільної освіти, 

педагогічного менеджменту. 

 

Зміст діяльності студента-практиканта: 

Завдання практики вирішуються поетапно. На першому етапі студенти 

знайомляться з діяльністю управління освіти щодо керівництва системою 

дошкільної освіти в районі (місті). 

Вивчають структуру районного (міського) управління освіти, функції його 

підрозділів, а також посадові обов’язки спеціаліста з питань дошкільної освіти 

та методиста управління освіти. 

Знайомляться зі змістом роботи управління освіти щодо керівництва 

системою дошкільної освіти в районі (місті), зокрема вивчають такі питання: 

• організація в районі (місті) мережі дошкільних навчальних закладів 

різних типів і форм власності, заходи щодо її вдосконалення; 

• робота з керівними, педагогічними та іншими кадрами; 

матеріально-технічне, науково-методичне забезпечення системи 

дошкільної освіти в районі (місті); 

• керівництво навчально-виховною роботою в дошкільних навчальних 

закладах; контроль за виконанням завдань дошкільної освіти і 

дотриманням вимог Базового компонента дошкільної освіти в Україні; 

• забезпечення захисту прав, соціального захисту, охорони життя та 

здоров’я учасників навчально-виховного процесу в дошкільних 

навчальних закладах; організація харчування, медичного обслуговування 

дітей. 

Інформацію з цих питань студент одержує: в ході бесід з начальником 

управління освіти, його заступником з питань дошкільної освіти, спеціалістом з 
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питань дошкільної освіти; шляхом вивчення документації: положення про 

управління освіти; посадових інструкцій працівників, які здійснюють 

керівництво дошкільною освітою; планів роботи управління освіти (річний, 

перспективні тощо); а також іншої документації, яка відображує роботу з 

керівництва дошкільною освітою (вивчення документації проводиться з дозволу 

керівника управління освіти, спеціаліста з питань дошкільної освіти, які 

надають студенту документи для ознайомлення); під час відвідування нарад із 

завідуючими дошкільних навчальних закладів, інших організаційних заходів, 

прийомів населення, які проводить спеціаліст з питань дошкільної освіти. 

На другому етапі інспекторсько-методичної практики студенти 

виконують доручення працівників управління освіти. 

За завданням управління освіти, практикант збирає та узагальнює 

кількісні дані, бере участь в підготовці та проведенні загальнорайонних 

(міських) заходів, відвідує дошкільні навчальні заклади району (міста), 

проводить тематичну перевірку в одному з них відповідно до річного плану 

управління освіти. 

Студент самостійно складає план тематичної перевірки, узгоджує його з 

спеціалістом управління освіти, добирає відповідні методи контролю, а також 

методики для діагностики педагогічної роботи в дошкільному закладі. На 

підставі аналізу одержаних даних практикант робить висновки та формулює 

рекомендації щодо вдосконалення роботи закладу; доповідає про результати 

перевірки на педагогічній раді чи на виробничій нараді в дошкільному 

навчальному закладі; надає необхідну консультативно-методичну допомогу 

його працівникам. 

За результатами тематичної перевірки студент оформляє довідку, яка 

завіряється підписом спеціаліста з дошкільної освіти та печаткою управління 

освіти. 

На третьому етапі інспекторсько-методичної практики студент працює в 

районному методичному кабінеті. 

Практикант вивчає організацію роботи методичного кабінету, зміст та 
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форми методичної роботи з різними категоріями працівників дошкільних 

навчальних закладів. 

У ході спостережень і бесід з методистом студент знайомиться з умовами 

роботи методичного кабінету (приміщення, обладнання та матеріали, діючі 

виставки тощо), посадовими обов’язками його працівників, документацією 

(річний план, плани проведення різних форм методичної роботи тощо). Також 

практиканти аналізують добір, зміст і систематизацію методичних матеріалів 

кабінету. 

За дорученням методиста практиканти працюють над вдосконаленням 

матеріалів методичного кабінету (аналізують оформлений досвід роботи 

дошкільних навчальних закладів, складають анотації, рецензують методичні 

розробки, посібники тощо), добирають та оформлюють нові матеріали. 

Студенти беруть участь у підготовці та проведенні методичних заходів, а 

також, за дорученням методиста, самостійно організовують і проводять різні 

форми методичної роботи для працівників дошкільних навчальних закладів 

району (міста): індивідуальні та групові консультації, заняття методичних 

об’єднань, семінари, семінари-практикуми, виставки, заходи, що сприяють 

популяризації дошкільної освіти серед населення. 

 

Форми звітності студента про практику: 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження інспекторсько-методичної практики; 

2) щоденника педагогічних спостережень; 

3) довідки про результати тематичної перевірки роботи дошкільного 

навчального закладу (завіреної підписами завідувача дошкільного 

навчального закладу, спеціаліста управління освіти, печаткою управління 

освіти); 

4) сценарію проведення методичного заходу з рецензією методиста 

управління освіти; 

5) звіту про інспекторсько-методичну практику. 
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ІІ. Презентація результатів проходження практики на звітній конференції. 

ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Практичне ознайомлення з діяльністю управління освіти 0-10 

2 Практичне вивчення діяльності районного методичного 

кабінету 

0-10 

3 Здійснення тематичної перевірки роботи  в 

дошкільному закладі 

0-20 

4 Оформлення довідки про результати тематичної 

перевірки 

0-10 

5 Проведення методичного заходу для працівників 

дошкільних закладів 

0-20 

6 Ведення педагогічного щоденника 0-10 

7 Оформлення і своєчасне подання методисту-керівнику 

звітної документації про педагогічну практику  

0-10 

8 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції 

0-10 
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Виробнича практика у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 

Мета практики: поглиблення і закріплення у виробничих умовах 

теоретичних знань магістрантів у галузі педагогіки і психології вищої школи, 

технологій викладання фахових методик, формування практичних вмінь та 

навичок роботи викладача вищого педагогічного навчального закладу, 

забезпечення якісної фахової підготовки.  

 

Завдання практики: 

 ознайомити зі структурою виконавчої влади у галузі освіти, 

функціонуванням Департаменту вищої освіти МОН України, посадовими 

обов’язками спеціалістів даного Департаменту; 

 закріпити та поглибити професійні знання і уміння студентів відповідно до 

навчальних планів та змісту програм навчальних дисциплін, підготувати до 

якісного викладання дошкільної педагогіки та фахових методик у ВНЗ ІІІ – 

ІV рівня акредитації; 

 формувати вміння проводити навчально-виховну роботу у ВНЗ, враховуючи 

особливості організації різних форм та видів навчальної діяльності 

студентів; використовувати сучасні надбання методики викладання у вищій 

школі; здійснювати дидактичну й методичну обробку наукового матеріалу з 

психолого-педагогічних дисциплін для перетворення його в матеріал для 

викладання; 

 вчити використовувати у процесі викладання фахових методик та дошкільної 

педагогіки різні види контролю знань, рівня сформованості вмінь та навичок 

студентів; 

 вчити проводити виховні заходи зі студентами ВНЗ; 

 вчити здійснювати керівництво студентською науковою роботою; 

 формувати вміння спостерігати та аналізувати навчально-виховний процес у 

вищій педагогічній школі; 

 ознайомити студентів зі змістом роботи кафедр Інституту розвитку дитини, 



38 

документацією; 

 формувати вміння професійного і етичного спілкування зі студентською 

аудиторією; 

 виховувати любов до педагогічної професії, розвивати ініціативність і 

творчість, стимулювати прагнення збагачувати педагогічні знання, бажання 

активно впроваджувати творчі здобутки щодо організації та розвитку 

системи дошкільної освіти, технологій викладання у ВНЗ. 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів: 

Завдання педагогічної практики реалізуються у два етапи: І-й етап – 

підготовчий, ІІ-й етап – безпосередня активна педагогічна практика. 

На І-му етапі, який забезпечується з початком навчання у магістратурі, 

магістри оволодівають основами методики викладання навчальних дисциплін у 

ВНЗ, здобувають уміння, необхідні для проведення навчально-виховної роботи. 

З цією метою вони відвідують аудиторні заняття з дошкільної педагогіки та 

спеціальних методик, знайомляться зі специфікою викладання кожної 

дисципліни, оволодівають знаннями щодо принципів навчання у ВНЗ, методів, 

прийомів, технологій навчання, знайомляться з видами і формами організації 

навчальної діяльності студентів. Магістранти знайомляться з навчальними 

програмами з кожної дисципліни, аналізують їх під час практичних занять; 

вчаться планувати навчальну роботу – розподіляти години на кожну тему 

дисципліни, визначати тематику лекційних, семінарських, практичних та 

лабораторних занять, складати робочі програми певного курсу. 

У вільний від власного аудиторного навчання час - один раз на тиждень 

(згідно розкладу) відвідують по 2 заняття з дошкільної педагогіки та фахових 

методик, які проводять викладачі; спостерігають і аналізують навчальний 

процес, ведуть відповідні записи. Ці матеріали обговорюються на практичних 

заняттях. Під час обговорення магістри аналізують: методику проведення 

занять залежно від виду та форми навчальної діяльності; 

організаційно-педагогічну та логіко-психологічну структуру різних форм 
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занять; відповідність змісту заняття поставленій меті; ефективність вибору 

методів і прийомів навчання, шляхи активізації самостійної пізнавальної 

діяльності студентів; доцільність використання наочних дидактичних 

посібників; рівень оволодіння студентами навчальним матеріалом. 

На семінарських і практичних заняттях, в процесі самостійної роботи 

магістранти оволодівають уміннями розробляти плани і конспекти лекційних, 

семінарських, практичних та лабораторних занять, визначати мету, засоби, 

методи та прийоми навчання студентів; готують необхідний наочний і 

методичний матеріал; під керівництвом викладача в процесі ділових ігор 

апробують проведення різних видів занять. 

З метою підготовки до керівництва педагогічною практикою студентів в 

дошкільних навчальних закладах, магістранти знайомляться з відповідною 

документацією: графіками, наказами про організацію різних видів практики, 

програмами практик; вивчають особливості керівництва педагогічною 

практикою. Під час педагогічної практики студентів, що здобувають 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр», магістранти разом із керівниками 

практики один раз на тиждень відвідують дошкільні навчальні заклади, 

спостерігають за керівництвом практикою з боку викладача, виконують його 

доручення щодо організації практики – перевіряють документацію та 

аналізують результати спостережень за проведенням студентами-практикантами 

навчально-виховної роботи з дітьми, діагностують рівень засвоєння 

дошкільниками навчального матеріалу.  

На підготовчому етапі магістранти беруть участь у організації наукової 

роботи студентів: знайомляться з планами наукової роботи кафедр, студентами, 

які відвідують наукові гуртки та проблемні групи, спостерігають організацію 

науково-дослідної роботи студентів. Магістранти також залучаються до 

виховної роботи зі студентами, відвідують виховні заходи, які проводять 

куратори академічних груп.  

Змістом ІІ етапу є активна педагогічна практика у ВНЗ, у ході якої 

магістранти здійснюють організаційно-методичну, навчально-виховну роботу, 
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керівництво науковою діяльністю студентів. 

Організаційно-методична робота. Магістранти знайомляться із 

структурою виконавчої влади в галузі освіти, функціонуванням Департаменту 

вищої освіти МОН України, посадовими обов’язками спеціалістів 

Департаменту, принципами управління Інституту розвитку дитини як 

підрозділу університету, функціональними обов’язками завідувача кафедри, 

секретаря кафедри, голови методичної комісії; вивчають та аналізують ділову 

документацію кафедри (планами роботи, звітами, протоколами засідань 

кафедри, планами та звітами з наукової роботи викладачів та планом роботи 

методичної комісії). Практиканти відвідують засідання кафедри та методичної 

комісії. За дорученням завідувача кафедри магістранти готують інформацію та 

виступ на засіданні методичної комісії. 

Навчальна робота. Магістранти проводять різні форми навчальної роботи 

зі студентами: 2 заняття (4 аудиторні години – лекція та семінарське або 

практичне заняття) з навчальної дисципліни “Дошкільна педагогіка” та 1 

заняття (2 аудиторні години з фахових курсів: «Дошкільна лінгводидактика», 

«Основи образотворчого мистецтва з методикою», «Методика фізичного 

виховання дітей дошкільного віку»). Оволодівають різноманітними методиками 

контролю знань студентів, передбаченого робочими навчальними програмами 

(поточний, тестовий, модульний, підсумковий). Проводять консультації та 

індивідуальні заняття зі студентами. Заняття магістранти проводять в 

присутності викладача ВНЗ та інших магістрантів-практикантів (2-3 особи). 

Після заняття організовується його обговорення та аналіз, хід якого 

протоколюється. Оцінка за проведення заняття заноситься в протокол. 

Зі студентами молодших курсів магістранти проводять навчальні 

екскурсії: в кабінет іграшки, школу–садок «Матусина школа», до Національної 

дитячої бібліотеки України, музеїв образотворчого мистецтва, художньої 

виставки тощо. 

Виховна робота зі студентами. Магістранти знайомляться з планами 

роботи кураторів академічних груп, вивчають засади організації студентського 
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самоврядування в Інституті та проводять виховні заходи. Один з них 

проводиться як заліковий. Готуючись до виховного заходу, практикант 

розробляє конспект виховного заходу, який затверджується куратором групи та 

керівником практики. Після проведення виховний захід обговорюється (по ходу 

обговорення ведеться протокол, виставляється оцінка.) 

 Керівництво науковою роботою студентів. Магістранти формують базу 

фактичного матеріалу для виконання кваліфікаційної (магістерської) роботи, 

вивчають і узагальнюють наукові джерела, завершують розробку 

концептуальних засад власного дослідження. Магістранти знайомляться з 

організацією навчально-виховної роботи у вузі (проблеми дослідження 

викладачів фахових кафедр, плани роботи наукових гуртків і проблемних груп, 

плани методичної ради, методичних семінарів), готують виступ для 

методичного семінару, науково-практичної конференції, гуртка чи проблемної 

групи. 

 

Форми звітності студента про практику: 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження практики; 

2) конспектів лекцій, семінарських та практичних занять з протоколами їх 

обговорення; 

3) конспекту виховного заходу з протоколом обговорення; 

4) запису та психолого-педагогічного аналізу відвіданого заняття; 

5) методичної розробки виступу на засіданні кафедри та методичної 

комісії; 

6) звіту про педагогічну практику. 

ІІ. Презентація результатів проходження практики на звітній конференції. 

ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 
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№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Спостереження і аналіз навчально-виховного процесу у 

ВНЗ 

0-10 

2 Самостійна робота студента-практиканта на посаді 

викладача-асистента 

0-10 

3 Проведення залікових лекційних, семінарських та 

практичних занять, виховних заходів 

0-10 

4 Керівництво науковою роботою студентів 0-10 

5 Відвідування залікових лекційних, семінарських та 

практичних занять, виховних заходів, участь у їх 

обговоренні 

0-10 

6 Запис та психолого-педагогічний аналіз відвіданого 

заняття 

0-10 

7 Підготовка і оформлення конспектів залікових занять,  

виховного заходу 

0-10 

8 Оформлення і своєчасне подання методисту-керівнику 

звітної документації про педагогічну практику 

0-20 

9 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції 

0-10 
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Виробнича практика.  

Асистентська практика у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації 

 

Мета практики: закріплення знань магістрантів у галузі педагогіки і 

психології вищої школи, формування практичних вмінь та навичок роботи 

викладача вищого педагогічного навчального закладу, забезпечення якісної 

фахової підготовки.  

 

Завдання практики: 

 закріпити та поглибити професійні знання і вміння студентів відповідно до 

навчальних планів та змісту програм навчальних дисциплін, підготувати до 

якісного викладання дошкільної педагогіки та фахових методик у ВНЗ ІІІ – 

ІV рівня акредитації; 

 формувати вміння проводити навчально-виховну роботу у ВНЗ, враховуючи 

особливості організації різних форм та видів навчальної діяльності 

студентів; використовувати сучасні надбання методики викладання у вищій 

школі; здійснювати дидактичну й методичну обробку наукового матеріалу з 

психолого-педагогічних дисциплін для перетворення його в матеріал для 

викладання; 

 вчити використовувати у процесі викладання спеціальних методик та 

дошкільної педагогіки різні види контролю знань, рівня сформованості вмінь 

та навичок студентів; 

 вчити проводити виховні заходи зі студентами ВНЗ; 

 вчити здійснювати керівництво студентською науковою роботою; 

 формувати вміння спостерігати та аналізувати навчально-виховну роботу у 

ВНЗ; 

 ознайомити студентів зі змістом роботи кафедр Інституту розвитку дитини, 

діловою документацією; 

 поглибити у студентів любов до педагогічної професії, розвивати 

ініціативність і творчість, стимулювати прагнення поповнювати педагогічні 
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знання, бажання активно впроваджувати творчі здобутки щодо організації та 

розвитку системи дошкільної освіти, технологій викладання у ВНЗ. 

 

Базою практики є вищі навчальні заклади III-IV рівнів акредитації 

(інститути та університети), в яких здійснюється підготовка студентів за 

спеціальністю “Дошкільна освіта”. 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів:  

Завдання педагогічної практики реалізуються у два етапи: І-й етап – 

підготовчий, ІІ-й етап – безпосередня активна педагогічна практика. 

На І-му етапі, що розпочинається з початком навчання у магістратурі, 

магістри оволодівають основами методики викладання навчальних дисциплін у 

ВНЗ, здобувають вміння, необхідні для проведення навчально-виховної роботи. 

З цією метою вони відвідують аудиторні заняття з дошкільної педагогіки 

та спеціальних методик, знайомляться з специфікою викладання кожної 

дисципліни, оволодівають знаннями щодо принципів навчання у ВНЗ, методів і 

прийомів навчання, технологій навчання, знайомляться з видами і формами 

організації навчальної діяльності студентів. Магістранти знайомляться з 

навчальними програмами з кожної дисципліни, аналізують їх під час 

практичних занять; вчаться планувати навчальну роботу – розподіляти години 

на кожну тему дисципліни, визначати тематику лекційних, семінарських, 

практичних та лабораторних занять, складати робочі програми певного курсу. 

У вільний від власного аудиторного навчання час один раз на тиждень 

(згідно розкладу) відвідують по 2 заняття з дошкільної педагогіки та методик, 

які проводять викладачі; спостерігають і аналізують навчальний процес, ведуть 

відповідні записи. Ці матеріали обговорюються на практичних заняттях. Під час 

обговорення відмічають наступне: методика проведення занять залежно від 

виду та форми навчальної діяльності; організаційно-педагогічна та 

логіко-психологічна структура різних форм занять; відповідність змісту заняття 

поставленій меті; ефективність вибору методів і прийомів навчання, шляхи 

активізації самостійної пізнавальної діяльності студентів; доцільність 
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використання наочних дидактичних посібників; рівень оволодіння студентами 

навчальним матеріалом. 

На семінарських і практичних заняттях, в процесі самостійної роботи 

магістранти оволодівають уміннями розробляти плани і конспекти лекційних, 

семінарських, практичних та лабораторних занять, визначати мету, засоби, 

методи та прийоми навчання студентів; готують необхідний наочний і 

методичний матеріал; апробують проведення різних видів занять в ділових 

іграх під керівництвом викладача. 

З метою підготовки до керівництва педагогічною практикою студентів в 

дошкільних навчальних закладах, магістранти знайомляться з відповідною 

документацією: графіками, наказами про організацію різних видів практики, 

програмами практик; вивчають особливості керівництва педагогічною 

практикою. Під час педагогічної практики студентів магістранти разом із 

керівниками практики один раз на тиждень відвідують дошкільні навчальні 

заклади, спостерігають за керівництвом практикою з боку викладача, виконують 

його доручення щодо організації практики – перевіряють документацію та 

аналізують результати спостережень за проведенням студентами-практикантами 

навчально-виховної роботи з дітьми, діагностують рівень засвоєння 

дошкільниками навчального матеріалу. 

На підготовчому етапі магістранти беруть участь в організації наукової 

роботи студентів: знайомляться з планами наукової роботи кафедр зі 

студентами, відвідують наукові гуртки та проблемні групи, спостерігають 

організацію науково-дослідної роботи студентів. Магістранти залучаються до 

виховної роботи зі студентами, відвідують виховні заходи, які проводять 

викладачі кафедри.  

Змістом ІІ етапу – безпосередньої активної педагогічної практики в ВНЗ 

– є організаційно-методична, навчальна, виховна робота та керівництво 

науковою роботою студентів. 

Організаційно-методична робота. Магістранти знайомляться з 

функціональними обов’язками завідувача кафедри, секретаря кафедри, голови 
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методичної комісії; вивчають та аналізують ділову документацію кафедри 

(плани роботи кафедри, звіти, протоколи засідань кафедри, плани наукової 

роботи викладачів та результати наукової роботи, плани роботи методичної 

комісії). Практиканти відвідують одне засідання кафедри та одне засідання 

методичної комісії. За дорученням керівника кафедри готують певну 

інформацію на засідання кафедри та виступ на засідання методичної комісії. 

Навчальна робота. Магістранти проводять різні форми навчальної роботи 

зі студентами. Кожний практикант проводить 2 заняття (4 аудиторні години – 

лекція та семінарське або практичне заняття) з навчальної дисципліни 

“Дошкільна педагогіка” та 3 заняття (6 аудиторних годин) з одного з курсів: 

“Методика ознайомлення дітей з природою”, “Дошкільна лінгводидактика”, 

“Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень у дітей” 

та інших фахових методик. Усі заняття проводяться в присутності викладача 

ВНЗ та студентів-практикантів (2-3 особи). Після заняття організовується його 

обговорення та аналіз, хід якого протоколюється. Оцінка за проведення заняття 

заноситься в протокол. 

Виховна робота зі студентами. Магістранти знайомляться з планами 

роботи кураторів (наставників академічних груп) та проводять виховні заходи зі 

студентами. Один з них проводиться як заліковий. Готуючись до нього, 

практикант розробляє конспект виховного заходу, який затверджується 

куратором групи та керівником практики. Після проведення виховний захід 

обговорюється (по ходу обговорення ведеться протокол, виставляється оцінка). 

Керівництво науковою роботою студентів. Магістранти оволодівають 

навичками організації НТТСМ (науково-технічної творчості студентської 

молоді): самостійно проводять одне засідання проблемної групи, консультують 

студентів з питань проведення наукових досліджень та написання курсових і 

дипломних робіт, беруть участь у підготовці студентів до наукових 

студентських олімпіад, конференцій, конкурсів, перевіряють разом з викладачем 

підготовлені матеріали доповідей, повідомлень, наукових статей. 
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Форми звітності студента про практику: 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1) індивідуального плану проходження педагогічної практики; 

2) конспектів лекцій, семінарських та практичних занять з протоколами їх 

обговорення; 

3) конспекту виховного заходу з протоколом обговорення; 

4) запису та аналізу одного заняття; 

5) методичних розробок для виступів на засіданнях кафедри та методичної 

комісії; 

6) звіту про педагогічну практику. 

ІІ. Презентація результатів проходження практики на звітній конференції. 

ІІІ. Норми оцінювання студентів: 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів-практикантів  

за 100 шкалою з метою одержання еквівалентних оцінок за національною 

шкалою та шкалою ЕСТS 

 

№ Види діяльності студента-практиканта Кількіст

ь балів 

1 Спостереження і аналіз навчально-виховного процесу у 

ВНЗ 

0-10 

2 Самостійна робота магістранта на посаді 

викладача-асистента 

0-10 

3 Проведення залікових лекційних, семінарських та 

практичних занять, виховних заходів 

0-10 

4 Керівництво науковою роботою студентів  0-10 

5 Відвідування залікових лекційних, семінарських та 

практичних занять, виховних заходів, участь у їх 

обговоренні 

0-10 

6 Запис та психолого-педагогічний аналіз відвіданого 

заняття 

0-10 
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7 Підготовка і оформлення конспектів залікових занять, 

виховного заходу 

0-10 

8 Оформлення і своєчасне подання методисту-керівнику 

звітної документації про педагогічну практику  

0-20 

9 Презентація результатів проходження практики на 

звітній конференції 

0-10 

 

 

 

 

 


