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В с т у п 
 

Педагогічна практика — важлива складова частина підготовки сучасних 

спеціалістів для дошкільної освіти. Вона вказує на рівень глибокого та 

усвідомленого засвоєння студентами теоретичних основ дитячої психології, 

педагогіки, фахових методик, оволодіння практичними уміннями та навичками. 

Педагогічна практика – невід’ємна складова частина навчально-виховного 

процесу в коледжі. 

      Дана програма визначає і регламентує діяльність студентів, викладачів в 

період проходження різних видів практики за час навчання в коледжі відповідно 

до Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України затверджене наказом Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 р.    

№ 93. 

 При написанні програми враховані рекомендації Міністерства освіти і 

науки, Головного управління вищої освіти та Інституту змісту та методів 

навчання по складанню програм практики студентів вищих навчальних закладів 

України. 

 

Мета педагогічної практики — формування сучасного педагога в галузі 

дошкільної освіти. 

 

Завдання педагогічної практики: 

► ознайомити студента з роботою дошкільних закладів різних типів, 

дошкільних закладів, які працюють за альтернативними програмами; 

► формувати  у  студентів  систему педагогічних  професійних знань, 

умінь,  навичок,  необхідних для  виконання  обов'язків  вихователя 

дітей дошкільного віку; 

►   вчити    творчо    застосовувати    набуті    теоретичні    знання    при 

проведенні студентами різного роду роботи з дітьми; 

►   формувати навички спостереження та аналізу педагогічної діяльності, 

вміння   осмислювати   і   використовувати   передовий  педагогічний 
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досвід; 

►  сприяти  виробленню прагнення до пошуку найбільш ефективних 

методів виховання і навчання дітей; 

►   формувати вміння працювати з дитячим колективом з урахуванням 

вікових та  індивідуальних особливостей дітей,  а також роботи з 

батьками, яка ґрунтується на гармонійному поєднанні родинного і 

суспільного виховання; 

►  розвивати професійні здібності майбутніх вихователів, їх інтерес і любов 

до педагогічної роботи, до професії педагога, до дітей; 

►  формувати і закріплювати моральні якості майбутніх вихователів (такт, 

ввічливість, взаємодопомогу, чуйність та ін.). 

 

Практика проводиться відповідно до навчального плану та програми.. 

 

1. Види практики 

Відповідно до навчального плану студенти спеціальності 012 Дошкільна 

освітa  проходять такі види практики: 

Курс Назва практики Семестр 
Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

1 Педагогічна практика. Навчальна.  

Пропедевтична. 

I 2 3 

2 Педагогічна практика. Навчальна. 

Спостереження та пробна практика в 

групах раннього та дошкільного віку. 

 

II 

 

2 

 

3 

3 Літня педагогічна практика. III 3 4,5 

4 Педагогічна практика. Навчальна. 

Спостереження і пробна практика в 

групах дошкільного віку. 

 

III 

 

2 

 

3 

5 Виробнича практика  IV 4 6 
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2. Зміст практик 

          2.1. Педагогічна практика. Навчальна. Пропедевтична  є початковим 

видом практики молодшого спеціаліста. Має на меті допомогти усвідомити 

наукові основи професійної діяльності вихователя ДНЗ. 

 

2.2. Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження та пробна 

практика в групах раннього та дошкільного віку сприяє формуванню у 

студентів інтересу до майбутньої професії, знайомить з особливостями організації 

роботи дошкільних навчальних закладів. Студенти спостерігають та аналізують 

освітньо-виховну роботу, залучаються до самостійного проведення режимних 

процесів, ігор-занять в групах раннього та дошкільного віку.  

 

2.3. Літня педагогічна практика формує у студентів уявлення про 

особливості роботи дошкільного закладу в літньо-оздоровчий період, вміння 

застосовувати знання одержані в процесі вивчення спеціальних предметів, а 

також пропедевтичного засвоєння різноманітних форм і методів роботи з дітьми. 

 

2.4. Педагогічна практика. Навчальна. Спостереження і пробна 

практика в групах дошкільного віку сприяє формуванню умінь та навичок 

роботи з дітьми різного віку, організації та планування навчально-виховної 

роботи в різних видах діяльності. 

До цього виду практики входять показові заняття для ілюстрації форм, 

методів, прийомів організації навчально-виховної роботи з дітьми. 

 

2.5. Виробнича практика виявляє якість і рівень професійної готовності і є 

завершальним етапом практичної підготовки майбутнього вихователя. 

Практиканти самостійно працюють на робочому місці вихователя дошкільного 

навчального закладу. 
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3. Організація педагогічної  практики 

3.1. На кожен семестр складається конкретний план організації практики та 

графік проведення показових занять.  

3.2. На початку практики студенти проходять інструктаж з охорони праці та 

безпеки життєдіяльності.  

          3.3 Навчальна практика пропедевтична проводиться під керівництвом 

викладачів педагогіки, психології, фахових дисциплін дошкільної освіти 

Коледжу. Академічна група ділиться на підгрупи по 5 – 8  студентів.  

3.4. Навчальна практика. Спостереження педагогічної діяльності в різних 

групах дітей дошкільного віку) та педагогічна практика (пробні заняття в різних 

групах дітей дошкільного віку) проводиться під керівництвом викладачів 

педагогіки, психології та фахових методик дошкільної освіти Коледжу (керівників 

підгруп практикантів). 

3.5. При проведенні всіх видів практики навчальна група ділиться на 

підгрупи по 5 – 8 студентів у кожній. Для кожної підгрупи призначається 

керівник з числа викладачів дошкільної педагогіки, психології, фахових 

дисциплін дошкільної освіти.  

 3.6. Показові заняття з усіх методик проводяться у день практики 

відведений для них. 

Окремі показові заняття проводять найбільш кваліфіковані вихователі ДНЗ 

під керівництвом викладачів педагогіки та фахових методик. 

3.7. Кожен студент Педагогічного коледжу повинен провести 15 видів 

роботи з дітьми. 

3.8.  Для проходження виробничої практики, студентів розподіляють у 

базові дошкільні навчальні заклади, або в ДНЗ за місцем проживання (з 

можливістю подальшого працевлаштування). 

3.9. До навчально-методичного керівництва і контролю за роботою 

практикантів під час виробничої  практики на підгрупу призначається 

керівник з числа викладачів Педагогічного коледжу (переважно той, хто 

керував попереднім видом практики).  

3.10. В коледжі ведеться така документація з педагогічної практики:  
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- програма педагогічної практики на кожен курс;  

- договори на проведення практики;  

- семестрові плани проведення практики  

- річний план проведення практики;  

- розклад педпрактики; 

- журнал обліку педагогічної практики (окремий на кожну 

академічну  групу за весь період навчання);   

- накази про скерування на практику;  

- накази про оплату працівникам базових установ;  

3.11. Під час кожного виду практики студент разом з керівником підгрупи 

практикантів розробляє календарний план практики, веде щоденник та іншу 

документацію за програмою кожного виду практики. 

 У щоденнику відображаються: 

 -  відомості про базу практики: 

- спостереження за роботою вихователя і своїх однокурсників; 

спостереження за окремими дітьми чи групою дітей; 

- аналізується зміст, методи і форми організації освітньо-виховної роботи; 

-  виконання творчо-пошукових завдань для самостійної роботи. 

 

4. Підведення підсумків практики 

4.1. Підсумки практики проводяться у базових навчально-виховних закладах 

та під час заліку. За результатами кожного виду практики студентам 

виставляється залік, який заноситься у навчальний журнал, залікову відомість та 

залікову книжку студента і враховується стипендіальною комісією при визначенні 

розміру стипендії разом з оцінками з інших навчальних дисциплін. 

4.2. Звіт з виробничої практики захищається студентом перед комісією, 

призначеною директором коледжу. До складу комісії входять керівники підгруп 

практикантів, викладачі фахових дисциплін, заступник директора з навчально-

виробничої роботи. 

Комісія приймає залік згідно розкладу чи протягом перших десяти днів 

після закінчення виробничої практики. Підсумки практики обговорюються на 
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педраді. 

Студенту, який не виконав програму практики, може бути надано право 

проходження практики повторно при виконанні умов, визначених коледжем. 

Студент, який у підсумку отримає негативну оцінку з практики, відраховується з 

коледжу.  

5. Керівництво педагогічною практикою 

5.1. Директор Педагогічного коледжу: 

         - забезпечує загальне керівництво і здійснює контроль за проведенням 

           педагогічної практики; 

         - укладає договори з базами педпрактики;  

         - затверджує річний план практики; 

         - розглядає і подає ректору проект наказу на оплату за педагогічну практики 

           працівникам ДНЗ; 

         - візує і подає ректору  проект наказу про скерування студентів на практику. 

 

5.2. Завідувач навчально-виробничої практики: 

- добирає бази для проведення педагогічної практики та узгоджує їх з 

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації; 

- складає план проведення та розклад практики, графіки консультацій і 

доводить їх до відома викладачів та студентів; 

- до початку практики організовує інструктаж  з питань  техніки безпеки 

життєдіяльності і охорони праці; 

- здійснює методичне керівництво і контроль за діяльністю усіх осіб, які 

беруть участь в організації та проведенні педагогічної практики; 

 - контролює оформлення документації на оплату працівникам, які 

залучені до керівництва педагогічною практикою; 

 - готує пропозиції до заохочення працівників закладів освіти, студентів; 

 - організовує прийом заліків з педагогічної практики; 

- спільно з викладачами виставляє студентам підсумкові оцінки за 

практику і представляє для затвердження на педраді; 

- разом з викладачами проводить конференції з питань педагогічної 
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практики (настановчої та підсумкової). 

 

5.3. Керівник підгрупи практикантів: 

- спільно з адміністрацією базового закладу проводить інструктивно-

методичну роботу з працівниками, які приймають участь у практиці, 

розподіляє студентів за віковими групами, затверджує індивідуальні 

плани роботи студентів; 

- здійснює організацію, безпосереднє керівництво і контроль за роботою 

практикантів своєї підгрупи; 

- спостерігає за роботою практикантів з дітьми, аналізує 

і оцінює її, узгоджуючи з вихователями ДНЗ; 

- підводить підсумки практики: готує студентів до підсумкової конференції, 

перевіряє і аналізує звітну документацію студентів, готує виставки 

методичних розробок до підсумкової конференції;  

- представляє характеристики  студентів; 

- надає науково-методичну допомогу базовим закладам. 

 

5.4. Викладачі педагогіки, методик фахових дисциплін дошкільної освіти: 

- забезпечують студентам теоретичну , методичну і практичну підготовку; 

- сприяють у нагромадженні власної педагогічної бібліотечки, зразків 

педагогічної документації; 

- вивчають запити й потреби дошкільних навчальних закладів у педагогічній 

діяльності; 

- беруть участь у настановчих та підсумкових конференціях з питань 

педагогічної практики. 

 

5.5. Керівник дошкільного навчального закладу: 

 - забезпечує умови для проходження практики студентів;  

 - знайомить студентів з навчальним закладом, кадрами, постановкою 

навчально-виховної роботи, правилами внутрішнього розпорядку;  

- вибірково спостерігає та аналізує роботу студентів; 
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- контролює роботу вихователів з практикантами; 

 - бере участь у конференції за підсумками практики; 

  - подає тарифікаційні матеріали на працівників, залучених до практики. 

 

 5.6. Вихователі дошкільних навчальних закладів: 

- знайомлять практикантів з дитячим колективом, плануванням виховної 

роботи; 

- проводять показові заняття та організацію інших видів діяльності; 

- спільно з керівниками підгруп практикантів узгоджують зміст роботи 

студентів, консультують при підготовці і виконанні завдань практики, 

спостерігають, аналізують та оцінюють роботу студентів. 

 

5.7. Студенти зобов'язані:  

 - виконувати правила внутрішнього розпорядку дошкільного навчального  

закладу та вимоги керівників практики: слідкувати за дотриманням 

правил техніки безпеки і охорони праці, бути прикладом ввічливості, 

організованості, дисциплінованості; 

- виконувати всі види робіт, які передбачені програмою педагогічної 

практики; відповідально готуватись до проведення навчально-виховної 

роботи з дітьми; складати конспекти чи розгорнуті плани занять, 

узгоджувати їх з вихователем і затверджувати у викладача коледжу; 

- бути присутнім на всіх заняттях, які передбачені педагогічною 

практикою, згідно з розкладом; брати активну участь в аналізі занять та 

інших форм роботи з дітьми, вести щоденник встановленого зразка. 


