
 

 

 

   Львівська міська рада 
Департамент гуманітарної політики 
Управління освіти 
Відділ освіти Сихівського та Личаківського району 

Заклад дошкільної освіти ясла-садок №52 
79 035, Львів, вул. Пасічна, 94, тел.: (032) 251 02 45, e-mail: cad_52@ukr.net 

 

27.01.2022p. № 4 На № від 
    

 
 

Відгук 

на студентів - практикантів BCП «Педагогічного фахового 

коледжу Львівського національного університету імені Івана 

Франка» 

 
Практиканти: Гринъків Христнна, Гук Анастасія, Данилів Ярина, Дида 

Юліана, Дрівко Василина, Дубик Христина проходили практику з 01.09.2021 р. по 

28.12.2021 р. в закладі дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №52 

Львівської міської ради. 

Студенти добре адаптувались в умовах проходження практики 

дистанційно. Зарекомендували себе як відповідальні, дисципліновані, які 

постійно вдосконалюють свій професійний рівень. Вони добре володіють 

ситуацію у дитячому колективі, враховували у роботі індивідуальні особливості 

своїх вихованців, використовували диференційований та індивідуальний підхід 

до дітей; володіють сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, 

педагогічними засобами, різними формами освітньої роботи та ïx якісним 

застосуванням. Під час проведення різних видів роботи з дітьми перевагу надавали 

ігровим методам i прийомам, що сприяють невимушеному засвоєнню кожною 

дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створювали умови для повноцінного 

розвитку дітей . 

Практиканти добре володіють інноваційними освітніми технологіями, 

постійно вносили пропозиції щодо вдосконалення освітнього 
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процесу в закладі освіти. Брали активну участь у семінарах-практикумах, 

диспутах, тренінгах, педраді. 

Методично правильно розробляли конспекти занять з урахуванням вікових 

особливостей дітей згідно програми «Українське дошкілля», готували дидактичні 

матеріали, записували відео занятгя. Під час підготовки занять старались 

доступно, зрозуміло подати новий матеріал. Зацікавлювали дітей сюрпризними 

моментами, похвалою. 

            Студенти     допомагали вихователям організовувати консультації та 

бесіди з батьками в режимі онлайн на теми: «Прилучення дітей до читання», « Не 

намагайтеся позбутися мене, коли я ставлю відверті питання», «Виховання 

любов’ю», «Ковід та його попередження», «Використання антисептиків при 

травмах». Брали активну участь у семінарах на тему: «Спортивні ігри та 

вправи-ефективний засіб фізичного виховання дошкільників». Брали активну 

участь у всіх святах і розвагах. 

Під час проходження практики студенти — практикантки сумлінно 

ставилися до своєї роботи та обов’язків. Проявили дисциплінованість, ввічливість 

по відношенню до працівників закладу дошкільної освіти. 

Наш заклад багато років поспіль є базою для проходження практики 

студентів BCП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного 

університету імені Івана Франка».  

Ми готові працевлаштовувати у нашому закладі студентів. 

 

 

 
Директор Олена ДОБРАНЮК 


