
 
 



 



Вступ  
Виробнича практика в закладах дошкільної освіти є обов’язковим 

компонентом фахової підготовки майбутніх вихователів, важливим етапом 

їхнього професійного зростання, удосконалення 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 6 

Загальна кількість годин 180 

Форма підсумкового контролю Залік 

Показники навчальної дисципліни  

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Семестр 7 7 

Кількість аудиторних годин:   

лекції   

практичні заняття   

семінарські заняття   

лабораторні заняття, год.   

Самостійна робота, год. 180 180 

 

2. Мета та завдання курсу 

Метою виробничої практики є: вдосконалення у здобувачів 4-го курсу 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми Дошкільна 

освіта фахових компетентностей, підготовка їх до професійного виконання 

функцій вихователя дітей старшого дошкільного віку, розвиток творчого 

потенціалу в педагогічній діяльності. 

Завданнями виробничої практики є: удосконалення вмінь і навичок 

здобувачів застосовувати психолого-педагогічні знання з дитячої психології, 

педагогіки дошкільної та фахових методик у освітній роботі з дітьми старшого 

дошкільного віку; проводити психолого- педагогічне спостереження за дітьми 

старшого дошкільного віку; добирати методи, засоби, прийоми ефективної 

організації освітнього процесу, фізкультурно-оздоровчих заходів, прогнозувати 

результати їх застосування; використовувати інноваційні технології з розвитку, 



навчання і виховання старших дошкільників у різних видах діяльності; 

проводити різні форми роботи з батьками вихованців, надавати 

консультативно-методичну допомогу сім'ям у вихованні дітей; стимулювати 

здобувачів до саморозвитку творчих і професійних здібностей. 

У результаті виробничої практики в закладах дошкільної освіти здобувач 

повинен: знати: - особливості планування освітньої роботи вихователя ЗДО: 

зміст, структуру, вимоги; види ігор (рухливі, сюжетно-рольові, дидактичні 

тощо), можливості їх використання у розвитку старших дошкільників; форми 

виховання дошкільнят; види бесід (пізнавальні, етичні, естетичні тощо), 

методику їх проведення; зміст, структуру навчальних програм ЗДО, принципи 

їх побудови; вимоги до сучасного заняття як основної форми навчання 

дошкільників; типи та структуру занять; схему аналізу занять; інші форми 

організації життєдіяльності дошкільників; особливості організації 

індивідуальної та групової освітньої роботи; вимоги до обладнання 

розвивального середовища в груповій кімнаті; Уміти: організовувати освітній 

процес та життєдіяльність дітей старшого дошкільного віку; налагоджувати з 

вихованцями взаємини, які забезпечують емоційно-позитивну атмосферу 

педагогічного спілкування; створювати наочні матеріали та дидактичні 

посібники, добирати методичні матеріали, які необхідні у педагогічному 

процесі; створювати у групі умови для адаптації до дошкільного закладу дітей, 

які вперше прибувають в групу; застосовувати в роботі результати науково-

педагогічних досліджень учених; самостійно виконувати обов’язки вихователя; 

планувати освітній процес: ставити мету, цілеспрямовано добирати засоби, 

методи і прийоми організації освітнього процесу; складати конспекти різних 

форм роботи з дітьми; прогнозувати результати освітнього впливу; 

реалізовувати мету виховання і навчання під час проведення різних форм 

роботи з дітьми, організовувати різні види діяльності дошкільників; 

організовувати та проводити специфічні форми роботи з дітьми в літній період 

(загартування. купання у водоймах та ін.); враховувати вікові та індивідуальні 



особливості дітей, динаміку їхнього розвитку; формувати гармонійно 

розвинену особистість в процесі морального, трудового, розумового, 

естетичного і фізичного виховання дитини; здійснювати індивідуально-

диференційований підхід у навчанні та вихованні дошкільнят; створювати у 

групі умов для розвитку самостійної діяльності дітей; проводити різні форми 

роботи з батьками дітей; вивчати кращий досвід сімейного виховання; готувати 

доповіді, інформацію, виступи до педрад, семінарів, конференцій, батьківських 

зборів; виявляти творчість, спроможність добирати засоби народознавчої 

роботи з дітьми старшого дошкільного віку закладі дошкільної освіти; 

здійснювати психолого-педагогічне спостереження за дитиною дошкільного 

віку, оцінювати її фізичний, розумовий, особистісний рівень розвитку; 

здійснювати психолого- педагогічне вивчення дитячого колективу з метою 

соціометричного дослідження групи. 

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-1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства 

та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод 

людини і громадянина в Україні. 

КЗ-2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній системі 



знань про природу і суспільство та в розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя. 

КЗ-4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

КЗ-5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

КЗ-6. Здатність до міжособистісної взаємодії. 

КЗ-8. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

КЗ-9. Здійснення безпечної діяльності. 

КC-2. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку базових 

якостей особистості (довільність, самостійність, креативність, ініціативність, 

свобода поведінки, самосвідомість, самооцінка, самоповага). 

КС-3. Здатність до  розвитку допитливості, пізнавальної мотивації, 

пізнавальних дій у дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-5. Здатність до розвитку в дітей раннього і дошкільного віку мовлення 

як засобу спілкування і взаємодії з однолітками і дорослими. 

КС-6. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку навичок 

свідомого дотримання суспільно визнаних морально-етичних норм і правил 

поведінки. 

КС-7. Здатність до національно-патріотичного виховання дітей раннього і 

дошкільного віку (любов до Батьківщини, рідної мови, рідного міста; інтерес і 

повага до державних символів України, національних традицій, звичаїв, свят, 

обрядів). 

КС-8. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку 

навичок екологічно безпечної поведінки і діяльності в побуті, природі й 

довкіллі. 

КС-11. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку 

елементарних уявлень про різні види мистецтва і засоби художньої виразності 

(слово, звуки, фарби тощо) та досвіду самостійної творчої діяльності. 



КС-12. Здатність до фізичного розвитку дітей раннього і дошкільного 

віку, корекції і зміцнення їхнього здоров’я засобами фізичних вправ і рухової 

активності. 

КС-13. Здатність до організації і керівництва ігровою (провідною), 

художньо-мовленнєвою і художньо-продуктивною (образотворча, музична, 

театральна) діяльністю дітей раннього і дошкільного віку. 

КС-14. Здатність до формування в дітей раннього і дошкільного віку 

навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної 

культури) особистості. 

КС-15. Здатність до індивідуального і диференційованого розвитку дітей 

раннього і дошкільного віку з особливими освітніми потребами відповідно до 

їхніх можливостей. 

КС-16. Здатність до виховання в дітей раннього і дошкільного віку 

толерантного ставлення та поваги до інших, попередження та протидії булінгу. 

КС-17. Здатність нести відповідальність за прийняття рішень у 

непередбачуваних умовах праці. 

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-20. Здатність до самоосвіти, саморозвитку, до безперервності в освіті 

для постійного поглиблення загальноосвітньої та фахової підготовки, 

перетворення набуття освіти в процес, який триває впродовж усього життя 

людини. 

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. 

КС-23. Здатність ефективно й адекватно здійснювати рефлексивні 

процеси, що сприяє розвитку і саморозвитку особистості вихователя. Здатність 

оцінювати результати педагогічних впливів і забезпечувати якість діяльності 

розвитку й виховання дошкільників; здатність до педагогічної рефлексії. 

КС-24. Здатність до формування у дітей раннього і дошкільного віку 

навичок здорового способу життя як основи культури здоров’я (валеологічної 

культури) особистості. 

Програмні результати 

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-03. Розуміти природу і знати вікові особливості дітей з різними 

рівнями розвитку, особливості розвитку обдарованих дітей, індивідуальні 

відмінності дітей з особливими освітніми потребами. 

ПР-04. Розуміти і визначати особливості провідної – ігрової та інших 

видів діяльності дітей дошкільного віку, способи їх використання в розвитку, 

навчанні і вихованні дітей раннього і дошкільного віку. 

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-06. Встановлювати зв’язок між педагогічними впливами та 

досягнутими дітьми результатами. 

ПР-07. Планувати освітній процес в закладах дошкільної освіти з 

урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей раннього і 

дошкільного віку, дітей з особливими освітніми потребами та складати 

прогнози щодо його ефективності. 

ПР-08. Вміти складати індивідуальні програми розвитку для дітей з 

особливими освітніми потребами та необхідні для навчання документи; бути 

знайомим з універсальним дизайном в освіті та розумним пристосуванням. 

ПР-11. Бути знайомим з ознаками булінгу. Вміти використовувати 

прийоми попередження та протидії йому. 

ПР-12. Будувати цілісний освітній процес з урахуванням основних 

закономірностей його перебігу. Оцінювати власну діяльність як суб’єкта 

педагогічної праці. 

ПР-13. Здійснювати управління якістю освітнього процесу, керуючись 

психолого-педагогічними принципами його організації в системі дошкільної 

освіти та взаємодії з сім’єю. 

ПР-14. Мати навички збереження та зміцнення психофізичного і 

соціального здоров’я дітей. 

ПР-15. Визначати завдання і зміст різних видів діяльності дітей раннього 

і дошкільного віку на основі програм дошкільної освіти та знань про 

культурно-історичний досвід українського народу, загальнолюдські культурні 

та етико-естетичні цінності. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи із залученням фахівців суміжних 

галузей, батьків, громадських діячів та ін. для реалізації завдань всебічного 

розвитку дітей. 

ПР-17. Здійснювати суб’єкт-суб’єктну взаємодію і розвивальне 

міжособистісне педагогічне спілкування з дітьми дошкільного віку та 

особистісно- і соціально зорієнтоване спілкування з батьками. 



ПР-18. Володіти технологіями організації розвивального предметно-

ігрового, природно-екологічного, пізнавального, мовленнєвого середовища в 

різних групах раннього і дошкільного віку. 

ПР-19. Збирати та аналізувати дані про індивідуальний розвиток дитини. 

ПР-20. Враховувати рівні розвитку дітей при виборі методик і технологій 

навчання і виховання, при визначенні зони актуального розвитку дітей та 

створенні зони найближчого розвитку. 

ПР-21. Розробляти індивідуальні програми соціалізації й адаптації дітей 

раннього і дошкільного віку. 

ПР-22. Дотримуватись умов безпеки життєдіяльності дітей раннього і 

дошкільного віку. 

ПР-24. Застосовувати весь спектр психолого-педагогічних заходів, 

засобів і педагогічних впливів для реалізації завдань національного, духовного, 

фізичного, морального, розумового, правового, трудового, екологічного, 

економічного, гендерного, статевого, міжкультурного, естетичного виховання 

дітей дошкільного віку. 

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

екологічної, духовної, морально-естетичної і педагогічної цінності. 

4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКАНТІВ 

Під час проходження виробничої практики здобувач працює  на 

посаді вихователя у старшій групі закладу дошкільної освіти та виконує його 

обов’язки. 

Здобувачі працюють почергово в першу або другу половину дня і 

здійснюють таку роботу: 

- розробляють конспекти занять, виховних заходів, консультацій з 

батьками; 

- здійснюють освітній процес як на заняттях, так і в повсякденному 

житті; 

- створюють умови для розвитку творчого потенціалу старших 



дошкільників у різних видах діяльності (ігрова, трудова, художньо-мовленнєва 

та ін.); 

- проводять психолого-педагогічні спостереження за дітьми старшого 

дошкільного віку; 

- забезпечують охорону здоров’я дітей, запобігають дитячому 

травматизму; 

- організовують роботу з батьками; проводять показові заняття з 

наступним обговоренням.  

Результати спостережень, проведення занять, виховних заходів, 

консультацій практиканти фіксують у щоденнику, який ведуть упродовж усієї 

практики. 

У перші дні практики здобувач під час спостережень вивчає дітей своєї 

вікової групи, рівень їх знань, умінь і навичок, характер взаємовідносин у 

різних видах діяльності, визначає дитину, за якою проводитиме психолого-

педагогічне спостереження; ознайомлюється з планом освітньої роботи 

вихователя старшої групи. 

Практикант ознайомлюється із принципами організації освітньо-

розвивального середовища в групі, складає перелік наявних у групі наочних 

матеріалів та дидактичних посібників, залучається до добору методичних 

матеріалів, необхідних у групі, де він працює. 

Практикант 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 старшого дошкільного віку, що виникли 

у процесі перегляду заняття та його обговорення. На першому тижні студенти 

завершують розробляти конспекти занять і виховних заходів. 

З другого тижня практики практикант повинен самостійно здійснювати всі 

основні види професійної діяльності вихователя: організовувати освітній 



процес у відповідності з перспективними та календарними планами, 

складеними вихователями. Щодня перед початком роботи практикант подає 

для затвердження наставнику план та конспекти занять, які буде проводити з 

дітьми, готує необхідний матеріал до заняття. 

На другому тижні здобувач проводять бесіди, надають індивідуальні та 

групові консультації батькам з питань навчання і виховання старших 

дошкільників, проводять залікові заходи. Практиканти проводять показові 

залікові заняття, на яких присутні методист від кафедри, завідувач або 

методист закладу дошкільної освіти, вихователь-наставник, а також студенти-

практиканти, які проходять практику в цьому закладі. Теми показових занять 

здобувач обирає за власним бажанням, однак доцільно, щоб тема заняття 

відповідала перспективному плану освітньої роботи старшої групи. 

Конспекти залікових показових занять перед проведенням затверджуються 

вихователем групи або методистом від кафедри. Заліковий освітній захід 

спостерігають та обговорюють усі здобувачі підгрупи. 

Після показового залікового заняття, проведеного практикантом, 

відбувається його обговорення. Практиканти аналізують заняття, відзначивши 

відповідність його змісту програмі старшої вікової групи, доцільність обраних 

форм і методів роботи, ефективність заняття, висловлюють зауваження до 

заняття, пропонують свої варіанти розв’язання поставлених на занятті 

навчальних завдань. Результати обговорення і оцінка за проведення заняття 

фіксуються у протоколі обговорення відкритого заняття, який практикант подає 

разом із конспектом у звітну документацію. 

Під час педагогічної 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 характеристики практикантів, 

складені вихователями- наставниками. У характеристиці дається розгорнутий 



аналіз роботи здобувача під час практики, його ділових та особистісних 

якостей і вказується загальна оцінка за виробничу практику. 

Завершальним етапом роботи практиканта є оформлення звітної 

документації та підготовка до участі у підсумковій конференції за 

результатами практики. Кожен практикант готує письмовий звіт про роботу під 

час виробничої 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 виконувати правила внутрішнього трудового режиму 

закладу дошкільної освіти! 

5. ФОРМИ ЗВІТНОСТІ ЗДОБУВАЧА ПРО ПРОХОДЖЕННЯ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

І. Оформлення і подання звітної документації: 

1. індивідуальний план проходження виробничої практики; 

2. щоденник; 

3. конспекти залікових занять з обговоренням їх і фотознімками; 

4. план консультації для батьків; 

5. психолого-педагогічна характеристика старшого дошкільника; 

6. звіт про проходження -виробничої практики; 

7. презентація проходження навчально-виробничої виробничої 

практики. 

ІІ. Захист - презентація результатів проходження на звітній 

конференціїї. 

6. 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. 

 

7. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАКТИКАНТА 
 

№ Види завдань Кількіст 

ь 
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  

 

8. Рекомендована література 

Основна 

1.Белікова В.В. Програма та методичні вказівки до педагогічної практики / 

за заг. ред. О.Е.Коваленко. Харків: УІПА, 2015. 43 с. 

2.Державний стандарт дошкільної освіти: Постанова кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 № 87. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-

%D0%BF. 

3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93. 

4. Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19. 

6. Сергійчук О.М., Скутіна В.І., Онищенко Н.П. Організація педагогічної 

практики у педагогічному університеті: навчально-методичний посібник для 

студентів, магістрантів педагогічних університетів. Переяслав-Хмельницький, 

2015. 47 с. 

Допоміжна 

1. Мазоха Д.С., Опанасенко Н.І. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Центр 

навчальної літератури, 2005. 232 c. 

2. Максимюк С.П. Педагогіка: навчальний посібник. К.: Кондор, 2005. 667 c. 

3. Мартиненко С.М., Хоружа Л.Л. Загальна педагогіка: навчальний посібник. 

К.: МАУП, 2002. 176 c. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19


4. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка: навч. посіб. К., 2007. 656 c. 

5. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації. К.: 

Знання-Прес, 2006. 423 с. 

10. Науково-дослідна робота в закладах освіти: методичний посібник / уклад. 

Ю.О.Турапов, В.І.Уруський. Тернопіль: АСТОН, 2001. 140 с. 

11. Омеляненко В.Л., Кузьмінський А.І. Педагогіка: завдання і ситуації. К.: 

Знання-Прес, 2006. 423 с. 

12. Підгурська В.Ю. Педагогічна практика як важлива передумова 

становлення майбутнього вчителя-класовода. Вісник Житомирського державного 

у-ту. Педагогічні науки. Житомир, 2013. Вип. 68. С. 3-8. 

 

  

 


