




 

Вступ  
Пропедевтична (ознайомча) практика проходиться здобувачами вищої 

освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта на першому курсі у другому 

семестрі. Програма пропедевтичної (ознайомчої) практики складена відповідно 

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

першого(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна 

освіта. 

Організація пропедевтичної практики спрямована на закріплення їхньої 

мотивації щодо вибору професії вихователя ЗДО, пізнавальної активності в 

опануванні майбутньою професією. Здобувачі вищої освіти проходять 

пропедевтичну практику у закладах дошкільної освіти міста Миколаєва та 

області. 

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 2 2 

Кількість аудиторних годин:   

лекції   

практичні заняття   

семінарські заняття   

лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 120 120 

 

2. Мета та завдання курсу 

Мета пропедевтичної практики сформувати у здобувачів вищої освіти 

цілісне уявлення про сучасний заклад дошкільної освіти, організацію 

освітнього процесу, професійну діяльність тих, хто забезпечує організацію 

педагогічного процесу (завідувача, методиста, вихователів, музичного 



керівника, практичного психолога, помічника вихователя), а також тих осіб, 

хто забезпечує повноцінне функціонування освітнього закладу (медичних 

працівників, працівників харчоблоку, іншого обслуговуючого персоналу). 

Завдання пропедевтичної практики: 

1. Формування професійного інтересу до педагогічної діяльності 

вихователя ЗДО. 

2. Знайомство студентів з ЗДО, у якому діти здобувають дошкільну освіту. 

3. Ознайомлення студентів-практикантів із формами, методами та змістом 

роботи у ЗДО. 

4. Вивчення специфіки роботи вихователя (функції та професійні 

обов’язки педагога закладу дошкільної освіти ). 

5. Формування вміння спостерігати за роботою вихователя, помічника 

вихователя, дітьми. 

6. Формування вміння вести записи спостережень, опрацьовувати, 

узагальнювати інформацію, отриману під час спостережень, повно та 

правильно відображати її у щоденнику практики. 

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. Організація практики 

 

Перед початком пропедевтичної практики проводиться настановча 

конференція, на якій здобувачів ознайомлюють зі змістом, завданнями, 

організацією практики. 



Впродовж пропедевтичної практики здобувачів вищої освіти до освітнього 

закладу ведуть керівники практики, з числа викладачів кафедри психології та 

педагогічної освіти. 

Після закінчення пропедевтичної практики проводитися підсумкова 

конференція, на якій здобувачі вищої освіти презентують результати практики у 

вигляді фото та відео звітів, підводяться підсумки, аналізуються результати, 

обговорюються проблеми практики. 

5. Зміст пропедевтичної практики: 

Модуль перший (змістовний теоретичний). Заклад дошкільної освіти як 

освітній заклад, його структура та функції. Організація навчально-виховного 

процесу у різних вікових групах ЗДО. 

Завдання: 

1. Ознайомитися з закладом дошкільної освіти , його типом, організацією 

діяльності, функціями, які він виконує (педагогічний супровід завідувача ЗДО). 

2. Ознайомитися з організацією педагогічного процесу в закладі дошкільної 

освіти, плануванням його роботи (педагогічний супровід методиста ЗДО). 

3. Екскурсія по закладу дошкільної освіти . 

Модуль другий (змістовний теоретичний). Педагогічний колектив, 

медичний та обслуговуючий персонал, їх функціональні обов’язки. 

Завдання: 

1. Ознайомитися з посадовими обов’язками завідувача ЗДО , зі специфікою 

його роботи. 

2. Ознайомитися з посадовими обов’язками методиста ЗДО, переліком його 

функціональних обов’язків. 

3. Ознайомитися з роботою практичного психолога, музичного керівника. 

4. Ознайомитися з роботою обслуговуючого персоналу. 

5. Ознайомитися з роботою ЗДО з батьками вихованців. 

Модуль третій (змістовний практичний). Спостереження за дітьми різних 

вікових груп та роботою вихователів і помічників вихователів. 



Завдання: 

1. Ознайомитися з професією вихователя у практичному вимірі 

(спостереження за роботою вихователя у різних вікових групах: організація 

режимних процесів, спілкування та взаємодія з дітьми та їхніми батьками). 

2. Здійснити хронометраж діяльності вихователя та його помічника щодо 

організації режимних процесів. 

3. Ознайомитися з роботою помічника вихователя у практичному вимірі 

(спостереження за роботою помічника вихователя у різних вікових групах). 

4. Здійснити спостереження за дітьми різних вікових груп в умовах ЗДО: діти 

у різних видах діяльності, спілкування з вихователем і однолітками, особливості 

поведінки, емоційний стан тощо. 

Модуль четвертий (контрольно-оцінювальний). Контроль за виконання 

програми практики здобувачами вищої освіти. 

Завдання: 

1. Оформити щоденник спостережень (до 40 балів). 

2. Написати педагогічні роздуми «Діти дошкільного віку моїми очима». 

Відзначте ваше особисте враження від спостережень за дітьми. Дайте відповідь на 

питання: які вони, діти дошкільного віку (їх фізичний стан, мовлене вий розвиток, 

що знають, що вміють, емоційний стан, як спілкуються тощо? (до 30 балів) (на 

аркушах формату А 4). 

3. Підготувати письмову відповідь на питання: що дала вам пропедевтична 

(ознайомча) практика в дошкільному навчальному закладі? (записати у щоденнику 

практики, в кінці щоденних спостережень) (до 10 балів). 

4. Підготувати колективну (від кожного закладу дошкільної освіти) 

медіапрезентацію про своє перебування на практиці (відобразити своє враження 

від данного виду практики, виконання завдань практики) (до 20 балів кожному). 

Основними звітними документами з пропедевтичної практики є:  

1. Індивідуальне завдання на практику. 



2. Щоденник педагогічних спостережень - зошит, у який здобувач має 

занотовувати усю інформацію про свою діяльність. У щоденник мають бути 

занесені аналізи відвіданих уроків та інші види робіт. Записи повинні робитися 

щоденно, бути обґрунтованими і розгорнутими.  

3. Звіт практиканта. Стисле повідомлення про виконану здобувачем роботу за 

період практики. Оформлюється на аркуші паперу форматом А-4 друкованим 

текстом, підписується здобувачем, керівником практики. 

4. Характеристика на практиканта від керівника практики. 

6. Система оцінювання курсу 

Оцінювання діяльності здобувача вищої освіти під час проходження 

пропедевтичної практики здійснюється за такими критеріями: 

 – активність, творчість, якість виконання роботи; 

 – результати аналізу освітнього процесу; 

 – результати аналізу роботи вихователів; 

 – якщо здобувач вищої освіти не з’явився на пропедевтичну практику без 

поважних причин (5 і більше разів), то він не може претендувати на оцінення 

результатів його діяльності під час практики 75 балів і вище. 

Загальні вимоги до здобувачів вищої освіти під час проходження 

пропедевтичної практики: 

 – виконувати передбачені програмою практики завдання теоретичного та 

практичного характеру; 

 – вести облік виконаної роботи у щоденнику практики; 

– підготувати звіт про виконану роботу. 

Орієнтовна оцінка видів діяльності 

№ Види діяльності Бали 

1 Якість оформлення щоденника спостережень 40 

2 Звіт про проходження практики 40 

3 Медіапрезентація 20 

 Всього 100 



Загальна оцінка з пропедевтичної практики є сумарною оцінкою за видами 

її діяльності. Якщо один з видів діяльності оцінено в 0 балів, то й загальна 

оцінка з практики виставляється – 0 балів. 
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