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  з навчальної роботи   

    _________________ О.І. Сулим  
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П Л А Н  

педагогічної практики на II семестр 2021-2022 н. р.  

для студентів І курсу   

спеціальності 012 Дошкільна освіта 

 

  Вид практики: навчальна (педагогічна) практика. Спостереження та 

пробна практика в групах раннього та дошкільного 

віку. 

№ 

п/п 
Дата 

К-сть 

год 
Зміст практики 

Вікові 

групи 
Самостійна робота 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Ознайомлення студентів з планом та 

програмою практики на II семестр у 

базовому закладі дошкільної освіти 

(ЗДО). 

Інструктаж з охорони праці та БЖД 

у базовому ЗДО.  

Групи 

ран-   

нього 

віку  

Переписати організацію 

життєдіяльності (режимні 

процеси), список дітей, 

розклади занять та інших 

видів діяльності, 

тематику ігор-занять з 

2.  4 Залучення організації 

життєдіяльності в групах раннього 

віку, ігор-занять в I половину дня. 

Групи 

ран-   

нього 

віку 

 розвитку мовлення, 

сенсорного розвитку, 

образотворчої діяльності, 

фізичного виховання дітей. 

3.  

 

 

 

4 Залучення студентів до організації та 

проведення життєдіяльності дітей, 

ігор-занять в I половину дня в групах 

раннього віку. 

Групи 

ран-   

нього 

віку  

Виготовити обладнання для 

дидактичних та рухливих 

ігор дітей раннього віку (за 

планом вихователя). 

4.  

 

 

4 Залучення студентів до організації та 

проведення життєдіяльності, ігор-

занять в II половину дня в групах 

раннього віку. 

Групи 

ран-   

нього 

віку  

Виготовити обладнання для 

дидактичних та рухливих 

ігор дітей раннього віку (за 

планом вихователя). 

5.  

 

 

4 Спостереження організації 

життєдіяльності дітей в І половину 

дня.  

Групи 

дошк. 

віку 

Розподіл студентів у групи 

дошкільного віку, 

ознайомлення з 

організацією 

життєдіяльності у віковій 

групі, списком дітей,  

розкладом занять. 

6.  

 

4 Самостійна організація та проведення  

студентами життєдіяльності дітей в 

І половину дня. 

Групи 

дошк. 

віку 

Добір рухливих, 

дидактичних  ігор для 

вікової групи. 

7.  4 Самостійна організація та проведення  

студентами життєдіяльності дітей в 

І половину дня. 

Групи 

дошк. 

віку 

Опрацювати з програми 

«Українське дошкілля» 

освітню лінію «Особистість 

дитини» 



8.  

 

4 Показові заняття з методики 

фізичного виховання. Види занять з 

фізкультури. Особливості кожного з 

них за змістом і формою організації, 

в залежності від віку дітей. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Описати обладнання в 

груповій кімнаті, 

фізкультурному кабінеті, на 

майданчику, зберігання 

фізкультурного інвентаря 

для організації роботи з 

фізичного виховання. 

9.  

 

4 Самостійна організація та проведення  

студентами життєдіяльності дітей в 

І половину дня з включенням занять 

з фізкультури.  

Мол. 

Сер. 

Ст. 

 Аналіз рівня розвитку 

рухових умінь та навичок. 

10.  

 

4 Самостійна організація та проведення 

життєдіяльності дітей в I половину 

дня з включенням занять з 

фізкультури.  

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Індивідуальна робота з 

дітьми на заняттях та 

у повсякденному житті. 

11.  

 

 

4 Показові заняття з методики розвитку 

мовлення. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Мета, структура, 

обґрунтування частин 

заняття, доцільність вибору 

методів та прийомів. Мова 

дітей та вихователя. 

12.  

 

 

4 Самостійна організація та проведення 

студентами життєдіяльності  дітей в 

І половину дня з включенням занять 

з розвитку мовлення. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Підбір та виготовлення 

посібників для занять, 

роботи з розвитку мовлення 

у повсякденному житті. 

13.  

 

 

4 Самостійна організація та проведення  

студентами життєдіяльності  дітей в 

І половину дня з включенням занять 

з розвитку мовлення. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Індивідуальна робота з 

дітьми на заняттях та у 

повсякденному житті. 

14.  4 Показові заняття з методики 

ознайомлення з природою. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Мешканці куточка 

природи. Обладнання для 

догляду за ними. 

15.  4 Самостійне проведення режимних 

процесів у I половину дня з 

включенням занять з ознайомлення 

з природою. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Використання різних 

моментів повсякденного 

життя для ознайомлення 

дітей з природою. 

16.  4 Самостійна організація та проведення 

життєдіяльності в I половину дня з 

включенням занять з ознайомлення з 

природою. 

Підведення підсумків практики. 

Мол. 

Сер. 

Ст. 

Переписати тематику 

занять з ознайомлення з 

природою у віковій групі на 

один місяць. 

 

Всього:   64 год. 

 

Керівнику підгрупи практикантів: 64 год. 

 

 

          Методист        _____   Ю.Б. Паробій___ 
                (підпис)   (ініціали, прізвище) 

     


