




 

Вступ  
Навчальна практика в групах дітей раннього віку ЗДО проходиться 

здобувачами вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта на другому курсі 

у третьому семестрі. Програма навчальної практики складена відповідно до 

освітньої програми Дошкільна освіта, галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 012 «Дошкільна 

освіта». 

Навчальна практика в групах дітей раннього віку ЗДО є обов’язковим 

компонентом фахової підготовки майбутніх вихователів, важливим етапом 

їхнього професійного зростання, вдосконалення їх фахової компетентності. 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка 

Освітня програма Дошкільна освіта 

Спеціальність 012 Дошкільна освіта 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Практична підготовка 

Кількість кредитів ECTS 4 

Загальна кількість годин 120 

Форма підсумкового контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 3 3 

Кількість аудиторних годин:   

лекції   

практичні заняття   

семінарські заняття   

лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 120 120 

 

2. Мета та завдання курсу 

Метою навчальної практики є: удосконалення у здобувачів 2-го 

курсу освітнього ступеня «бакалавр» фахових компетентностей, формування 

професійних умінь з розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку; 

підготовка їх до професійного виконання функцій вихователя дітей раннього 

віку, розвиток творчого потенціалу в педагогічній діяльності. 



Завданнями навчальної практики є: 

1) проводити психолого-педагогічне спостереження за дітьми 

раннього віку; 

2) добирати методи, засоби, прийоми ефективної організаці 

освітнього процесу,  фізкультурно-оздоровчих заходів; 

3) вчити самостійно проводити розвивальну й виховну роботу з 

дітьми раннього віку, враховуючи їхні вікові та індивідуальні особливості; 

4) розвивати у здобувачів відповідальне ставлення до безпеки 

життєдіяльності дитини, виховувати турботливе ставлення до її розвитку і 

здоров’я; 

5) стимулювати здобувачів до саморозвитку творчих і професійних 

здібностей. 

У результаті проходження навчальної практики здобувачі-практиканти 

повинні знати: програмові вимоги до змісту освітньої роботи з дітьми 

раннього віку; способи активізації навчально-пізнавальної діяльності дітей 

раннього віку; організацію освітньої роботи з дітьми раннього віку. 

У результаті проходження навчальної практики здобувачі- практиканти 

повинні вміти: створювати предметне, мовленнєво-розвивальне середовище 

в групах раннього віку; організовувати режимні процеси, ігрову й самостійну 

діяльність, фізкультурно-оздоровчі заходи з дітьми раннього віку; 

оформлювати (виготовляти, розробляти) дидактичний матеріал з розвитку 

дрібної моторики рук / сенсорного розвитку дітей раннього віку. 

3. Результати навчання (компетентності) 

У результаті здобувач вищої освіти оволодіває такими 

компетентностями:  

Інтегральна компетентність. Здатність розв’язувати складні 

спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі дошкільної освіти з 

розвитку, навчання і виховання дітей раннього і дошкільного віку, що 

передбачає застосовування загальних психолого-педагогічних теорій і фахових 



методик дошкільної освіти, та характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КС-1. Здатність працювати з джерелами навчальної та наукової 

інформації. 

КС-18. Здатність знаходити, опрацьовувати потрібну освітню інформацію 

та застосовувати її в роботі з дітьми, батьками. 

КС-19. Здатність до комунікативної взаємодії з дітьми, батьками, 

колегами. 

КС-21. Здатність діяти на основі принципів і норм етики, правил культури 

поведінки у стосунках із дорослими й дітьми на основі загальнолюдських і 

національних цінностей, норм суспільної моралі; дотримуватися принципів 

педагогічної етики (професійної етики вихователя закладу дошкільної освіти). 

КС-22. Здатність до адаптації в професійно-педагогічному середовищі та 

дії у нових ситуаціях, зокрема тих, що передбачають розвиток і виховання 

дошкільників, спілкування з їхніми батьками, комунікації з адміністрацією 

закладу дошкільної освіти й колегами. 

Програмні результати навчання: 

ПР-01. Розуміти і визначати педагогічні умови, закономірності, принципи, 

мету, завдання, зміст, організаційні форми, методи і засоби, що 

використовуються в роботі з дітьми від народження до навчання у школі; 

знаходити типові ознаки і специфіку освітнього процесу і розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ПР-02. Розуміти, описувати й аналізувати процеси розвитку, навчання та 

виховання дітей раннього і дошкільного віку з використанням базових 

психологічних і педагогічних понять та категорій. 

ПР-05. Здійснювати взаємодію в роботі закладу дошкільної освіти, сім’ї та 

школи. Залучати батьків до організації освітнього процесу з дітьми раннього і 

дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти. 



ПР-25. Оцінювати власну діяльність з позицій культурно-історичної, 

екологічної, духовної, морально-естетичної і педагогічної цінності. 

4. Зміст діяльності здобувачів-практикантів 

Перед початком практики зі здобувачами проводиться настановна 

конференція, у процесі якої вони ознайомлюються зі змістом програми 

навчальної практики, місцем проведення, тривалістю практики, 

відповідальним керівником практики, обов'язками та правами 

практиканта; консультуються з керівниками практики та методистами від 

кафедри щодо інструктажу з техніки безпеки та трудової дисципліни в 

закладі дошкільної освіти, порядку оформлення звіту, обсягу звітної 

документації та захисту матеріалів навчальної практики; розробляється 

індивідуальний план роботи на період практики. 

У перший день практики здобувачі ознайомлюються із закладом 

дошкільної освіти: провідними напрямками роботи закладу на сучасному 

етапі, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями закладу, 

студенти розподіляються по групам. 

Під час проходження практики здобувачі спостерігають за роботою 

вихователя в групах раннього віку. 

Здобувачі працюють почергово в першу або другу половину дня і 

здійснюють таку роботу: 

- спостерігають за освітнім процесом як на заняттях, так і в 

повсякденному житті; 

- створюють дидактичні посібники з розвитку дрібної моторики 

рук / сенсорного розвитку дітей раннього віку;  

- - проводять психолого-педагогічні спостереження за дітьми 

раннього й віку;  

- - забезпечують охорону здоров’я дітей, запобігають дитячому 

травматизму;  

- - допомагають вихователю організовувати режимні процеси, 



ігрову й самостійну діяльність, фізкультурно- оздоровчі заходи дітей 

раннього віку. 

Результати спостережень щодо проведення занять вихователем 

певної вікової групи, фізкультурно-оздоровчих заходів, практиканти 

фіксують у щоденнику, який ведуть упродовж усієї практики. 

У перші дні практики здобувач під час спостережень вивчає дітей 

своєї вікової групи, їхні вікові та індивідуальні особливості, характер 

взаємовідносин у різних видах діяльності, ознайомлюється з планом 

освітньої роботи вихователя дітей раннього віку. 

Практикант ознайомлюється із принципами організації предметно-

розвивального середовища в групі, складає перелік наявних наочних 

матеріалів та дидактичних посібників, залучається до добору методичних 

матеріалів, необхідних у групі, де він працює. 

Здобувач вищої освіти залучається до процесу підготовки занять 

(допомагає готувати та розміщувати дидактичний матеріал, створювати в 

групі умови для проведення заняття тощо), обговорює відвідане заняття з 

вихователем-наставником, фіксуючи у щоденнику розгорнуту якісну 

оцінку заняття, а також власні творчі ідеї щодо навчання дітей раннього 

віку, що виникли у процесі перегляду заняття та його обговорення. 

Під час практики здобувач бере участь в усіх методичних заходах, 

що проводяться в закладі дошкільної освіти, ознайомлюється з передовим 

педагогічним досвідом. Практика завершується обговоренням її 

підсумків на педагогічній раді в закладі дошкільної освіти, на якій 

затверджують відгуки-характеристики практикантів, складені 

вихователями-наставниками. У відгуку- характеристиці дається 

розгорнутий аналіз роботи здобувача під час практики, його ділових та 

особистісних якостей і вказується загальна оцінка за навчальну практику. 

Завершальним етапом роботи практиканта є оформлення звітної 

документації та підготовка до участі в підсумковій конференції за 



результатами практики. Кожен практикант готує письмовий звіт про 

роботу під час навчальної практики і презентацію. 

Тривалість робочого дня практиканта - 6 годин. Робочий день 

розпочинається о 8 год., завершується о 14 год. (перша зміна). Друга 

зміна розпочинається о 12 год., завершується о 18 год. 

Здобувачі зобов'язані дотримуватися правил внутрішнього трудового 

режиму закладу дошкільної освіти! 

Форми звітності здобувача про проходження навчальної практики 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1. індивідуальний план проходження навчальної практики; 

2. щоденник; 

3. звіт про проходження практики; 

4. презентація проходження навчальної  практики. 

5. Система оцінювання курсу 

Критерії оцінювання результатів практики 
А (90 – 100) – оцінка «відмінно» – «5»: практикант ґрунтовно 

ознайомився з особливостями освітнього процесу, основним змістом, 

методами і прийомами роботи з дітьми раннього віку; поглибив й 

закріпив теоретичні знання з психології, педагогіки, та продемонстрував 

їх творче використання у виховній та освітній роботі. 

В (82-89) – оцінка «добре» – «4»: практикант ознайомився з 

особливостями освітнього процесу, основним змістом, методами і 

прийомами роботи з дітьми раннього віку; поглибив й закріпив 

теоретичні знання з психології, педагогіки, на достатньому рівні проявив 

професійно значимі якості: дисциплінованість, організованість, 

відповідальність, доброзичливість тощо; продемонстрував дослідну 

компетентність при проведенні діагностик діяльності 

С (75-81) – оцінка «добре» – «4»: практикант ознайомився з 

особливостями освітнього процесу, основним змістом, методами і 

прийомами роботи з дітьми раннього віку, поглибив й закріпив 

теоретичні знання з психології, педагогіки, та продемонстрував вміння їх 

використовувати у виховній та освітній роботі з дітьми раннього віку; на 

достатньому рівні проявив професійно значимі якості особистості: 

дисциплінованість, організованість, відповідальність, доброзичливість, 

продемонстрував наявність професійних знань, умінь та навичок, 

необхідних для роботи вихователя з дітьми раннього віку, розуміння 

потреби в їх поглибленні й удосконалюванні. 



D (64-74) – оцінка «задовільно» – «3»: практикант ознайомився з 

особливостями освітнього процесу, основним змістом, методами і 

прийомами роботи з дітьми дошкільного віку; поглибив й закріпив 

теоретичні з психології, педагогіки, на низькому рівні продемонстрував 

дослідну компетентність при проведенні діагностик діяльності 

вихователя\ продемонстрував низький рівень професійних знань, умінь 

та навичок, необхідних для роботи вихователя з дітьми раннього віку. 

E (60-63) – оцінка «незадовільно» – «2»: практикант частково 

виконав програму практики; продемонстрував доволі низький рівень 

професійної та дослідної компетентності; низьку якість виконання 

завдань та певних видів роботи під час проходження практики; низьку 

якість оформлення підсумкової документації. 

FX (35 – 59) – оцінка «незадовільно» – «2»: практикант не 

виконав програми практики; продемонстрував професійну та дослідну 

некомпетентність; низьку якість виконання завдань та всіх видів роботи 

під час проходження практики; низьку якість та несвоєчасність здачі 

підсумкової документації. 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКАНТА 
№ Види завдань Кількість 

балів 

Оцінка 

1 Підготовка й оформлення конспектів показових залікових 

занять, виховних заходів, консультацій 

1-10  

2 Проведення залікових показових занять з різних розділів 
програми 

1-20  

3 Проведення режимних моментів, виховних заходів, 
консультацій з батьками 

1-20  

4 Відвідування залікових показових занять, 
виховних заходів, участь в їх обговоренні 

1-10  

5 Складання психолого-педагогічної характеристики дитини 
старшого дошкільного віку 

1-10  

6 Ведення щоденника 1-10  

7 Оформлення звітної документації 1-10  

8 Захист – презентація результатів проходження практики 1-10  

 Усього 100  
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