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ВСТУП 

 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Практика передбачає отримання 

здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне 

практичне навчання здобувачів вищої освіти. Строки проведення практик 

визначені у навчальному плані. 

Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними 

методами, формами організації та знаряддями праці у галузі їх майбутньої 

професії, формування у них, на базі отриманих у закладі вищої освіти знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи, виховання потреби систематично поновлювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Дана наскрізна програма складена на підставі і відповідно до Положення 

«Про проведення практики студентів Вищих навчальних закладів», 

затвердженому Наказом Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 

1993 року, та Положення «Про проведення практики здобувачів вищої освіти у 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика». 

Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність та 

послідовність її проведення при одержання потрібного достатнього обсягу 

практичних знань відповідно до різних освітнього ступеня. 
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I. ВИДИ ПРАКТИК 

 

Навчальним планом підготовки фахівців галузі знань 

01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 012 «Дошкільна освіта» освітнього 

ступеня «бакалавр» передбачені такі види практик: 

№ 

п 

Вид практики Курс Семестр Кількість 

ECTS 

кредитів 

Кількість 

годин 

1 Пропедевтична (ознайомча) практика 1 2 4 120 

2 Навчальна практика 2 3 4 120 

3 Виробнича практика в закладах 

дошкільної освіти 
2,3,4 4,5,6,7,8 34 1020 

4 Літня педагогічна практика в 

оздоровчий період 
3 6 6 180 

 

Наскрізна програма є основним документом, який визначає обсяг, строки 

і загальний порядок проведення практики здобувачів вищої освіти. 

Після проведення практики керівники практик від освітнього закладу 

складають письмовий звіт про виконання програми практики та вказують обсяг 

виконаної роботи в процесі її проходження. В звіті повинні висвітлюватись такі 

питання: 

1. Завдання, місце та час проведення практики. 

2. Умови та особливості проходження практики. 

3. Дотримання здобувачами вищої освіти правил з техніки безпеки. 

4. Ступінь і якість виконання практики здобувачами вищої освіти. 
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II. КОМПЕТЕНТНОСТІ, ЯКИМИ ПОВИНЕН ОВОЛОДІТИ 

ЗДОБУВАЧ ВИЩОЇ ОСВІТИ У РЕЗУЛЬТАТІ ПРОХОДЖЕННЯ 

ПРАКТИКИ 

У результаті проходження практики 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). 
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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. 
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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 
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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. 
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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, 
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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. 

 

III. ПРОГРАМА ПРОПЕДЕВТИЧНОЇ (ОЗНАЙОМЧОЇ) 

ПРАКТИКИ 

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. 

 МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

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. 
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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. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ 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). 
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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: 
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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; 
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 – 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. 

 

IV. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

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. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 
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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. 

4. Зміст діяльності здобувачів-практикантів 

Перед початком практики зі здобувачами проводиться настановна 

конференція, у процесі якої вони ознайомлюються зі змістом програми 
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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 
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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! 
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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 
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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  

 

 

V. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДАХ 

ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Програма виробничої практики в закладах дошкільної освіти складена 

відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів, галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Здобувачі вищої освіти проходять виробничу практику у закладах 

дошкільної освіти міста Миколаєва та області. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета виробничої практики в закладах освіти: ознайомити практикантів 

із специфікою діяльності закладу дошкільної освіти та особливостями 

розвивально-освітнього процесу у групах дітей раннього віку; залучити їх до 

психолого-педагогічних спостережень щодо вивчення особистості дитини в 

освітньому процесі; сприяти розвитку практичних умінь щодо організації і 

методики проведення освітньої роботи з дітьми у закладі дошкільної освіти. 
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Основними завданнями виробничої практики є: 

1. Формувати у здобувачів вищої освіти систему професійних знань, умінь, 

навичок, які необхідні для роботи вихователя в групах раннього віку. 

2. Ознайомити здобувачів із специфікою роботи вихователя в групах 

раннього віку. 

3. Формувати вміння цілеспрямовано спостерігати та аналізувати 

педагогічний процес у ЗДО як систему виховних та освітніх впливів. 

4. Вчити організовувати особистісно-орієнтоване спілкування з малюками у 

різних режимних процесах. 

5. Навчати засобам елементарної діагностики діяльності вихователя. 

6. Формувати навички складання навчально-виховного плану, конспектів 

занять, режимних процесів та іншої документації. 

7. Навчати здобувачів діагностувати психічний розвиток дітей та 

використовувати одержані показники у практичній роботі з дітьми. 

8. Удосконалювати культуру педагогічної діяльності. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

На початку практики здобувачі вищої освіти отримують інструктаж з 

охорони праці, наказ керівника закладу вищої освіти про проведення практики, 

тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти на практиці, обов’язки 

здобувачів вищої освіти, завдання керівників практики від кафедри та бази 

практики під час її проходження. 

Основні обов’язки здобувачів вищої освіти при проходженні 

практики:  

• одержати від керівника практики консультацію з проходження практики і 

оформлення всіх необхідних документів; 

• своєчасно прибути до місця проходження практики; 

• суворо дотримуватись вимог правил охорони праці та техніки безпеки. 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ  
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1.Проаналізувати систему планування навчально-виховної роботи у 

закладі дошкільної освіти щодо його структури та спрямування. Результати 

зафіксувати у таблиці. 

2.Скласти конспект залікового виховного заходу (свята, екскурсії, розваги, 

прогулянки, гри тощо). 

3.Провести самостійно виховний захід за розробленим і затвердженим 

конспектом. 

4. Зробити розгорнутий аналіз виховного заходу, який був проведений 

вихователем. 

5.Проаналізувати тематику ігор дітей, їх тривалість, характер взаємодії 

гравців. 

6.Самостійно здійснювати педагогічне керівництво різними видами ігор дітей 

(сюжетно-рольовими, театралізованими, на спілкування та ін.). 

7. Провести опитування дітей з метою виявлення, які трудові доручення їм 

дають дорослі і які доручення вони хочуть виконувати дома. 

8. Скласти перелік трудових доручень для дітей дошкільного віку. 

Розподілити доручення й організувати чергування. 

9. Провести спостереження за розвитком соціальної сфери дошкільників. 

10.Розробити програму методичної та психолого-педагогічної консультації, 

бесіди для батьків. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Метою контролю за проведенням практики є виявлення й усунення 

порушень, недоліків і надання допомоги здобувачам вищої освіти з виконання 

програми практики. 

Контроль зі сторони університету здійснюється завідуючим кафедрою 

психології та педагогічної освіти та безпосередньо керівником практики. 

Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики. При 

цьому контролюються: відвідування здобувачами вищої освіти практики, 

виконання завдань індивідуального плану, складання звіту, своєчасність 

початку і закінчення практики. 
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ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  

– виконувати передбачені програмою практики завдання теоретичного та 

практичного характеру; 

 – вести облік виконаної роботи у щоденнику практики; 

– підготувати звіт про виконану роботу. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

Основними звітними документами з виробничої практики є: 

1. Індивідуальне завдання на практику. 

2. Щоденник практики - 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. Три поширені конспекти занять (на вибір здобувача). 

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

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

текстом, підписується здобувачем, керівником практики. 

5. Характеристика на практиканта від керівника практики. 

Оцінювання діяльності здобувача вищої освіти під час проходження 

виробничої 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 виробничу 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. 

Оцінка з виробничої практики прирівнюється до семестрової оцінки з 

будь-якого предмету і може бути не більшою за 100 балів, які за видами 

діяльності практиканта розподіляються так: 

Орієнтовна оцінка видів діяльності 

№ Види діяльності Бали 

1 Якість оформлення щоденника спостережень 40 
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2 Звіт про проходження практики 40 

3 Медіапрезентація 20 

 Всього 100 

 

Загальна оцінка з виробничої 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. 

 

VI. ПРОГРАМА ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В 

ОЗДОРОВЧИЙ ПЕРІОД 

Літня педагогічна практика в оздоровчий період проходиться здобувачами 

вищої освіти спеціальності 012 Дошкільна освіта на третьому курсі у шостому 

семестрі. Програма літньої педагогічної практика в оздоровчий період складена 

відповідно до освітньої програми підготовки бакалаврів, галузі знань 

01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 012 Дошкільна освіта. 

Неможливо переоцінити позитивний вплив літнього періоду на дитину 

будь-якого віку. Постійне находження на свіжому повітрі, різноманітність 

форм, фарб і звуків у природі, різноманітність радісних переживань і нових 

почуттів, багата вітамінами та іншими необхідними організму речовинами їжа, 

відносна свобода поведінки – все це дає дитині значний фізичний і емоційний 

запас сил. 

Освітня робота влітку здійснюється в процесі спілкування з природою, 

через гру, художню і рухливу діяльність, посильну працю. 

Особливої турботи потребує і здоров’я дитини. Основна задача літнього 

періоду – загальне оздоровлення дитячого організму. Прогулянки, екскурсії, 

походи, ігри, використання природних умов дозволяє значно розширити 

рухливі можливості дітей. 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Метою літньої педагогічної практики в оздоровчий період є формування 

у здобувачів вищої освіти уявлення про особливості роботи закладу дошкільної 
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освіти в літньо-оздоровчий період і самостійне оволодіння функціями 

діяльності вихователя. 

ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

1. Вивчення особливостей діяльності закладу дошкільної освіти (і 

вихователя) у літній оздоровчий період. 

2. Самостійне виконання здобувачами вищої освіти всіх функцій 

вихователя груп дошкільного віку. 

3. Оволодіння основними методичними підходами до роботи з дітьми 

дошкільного віку в літній оздоровчий період. 

4. Апробація методів діагностики діяльності (гра, праця) дошкільника. 

5. Формування індивідуального стилю в педагогічній діяльності. 

6. Удосконалення культури педагогічної діяльності (культура мовлення, 

культура спілкування, культура зовнішнього вигляду). 

7. Виробити уміння та навички самостійної роботи з дітьми в літній період, 

враховуючи їх особистість. 

8. Виховувати інтерес до майбутньої професії та бажання працювати з 

дітьми в літній період, враховуючи їх особливості. 

9. Формувати навички самостійної організації побутової, ігрової і 

навчальної діяльності дітей. 

10. Розвивати творчість здобувачів вищої освіти, формувати вміння 

застосовувати свої теоретичні знання, здійснювати нетрадиційні форми роботи. 

11. Виробляти навички роботи з батьками дітей. 

12. Ознайомитися з умовами організації і керівництва навчально-виховною 

роботою дітей у різновікових групах. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

На початку практики здобувачі вищої освіти отримують інструктаж з 

охорони праці, наказ керівника закладу вищої освіти про проведення практики, 

тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти на практиці, обов’язки 

здобувачів вищої освіти, завдання керівників практики від кафедри та бази 

практики під час її проходження. 
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Основні обов’язки здобувачів вищої освіти при проходженні 

практики:  

• одержати від керівника практики консультацію з проходження практики і 

оформлення всіх необхідних документів; 

• своєчасно прибути до місця проходження практики; 

• суворо дотримуватись вимог правил охорони праці та техніки безпеки. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ  
 

Основним змістом літньої практики на третьому курсі є самостійне 

виконання здобувачами вищої освіти функцій вихователя груп дошкільного 

віку: материнської, розвиваючої, діагностичної і колекційної, комунікативної, 

конструкторсько-організаційної, координуючої, функції професійного 

самовдосконалення. 

При виконанні функцій вихователя здобувачам вищої освіти надається 

право використовувати варіативні програми і методики. 

1. Охорона і зміцнення здоров’я дітей (материнська функція). 

Виділення цієї функції в самостійну і значущу пов’язано з тим, що слабкий 

організм дітей дошкільного віку не спроможний так, як організм школяра 

боротися з захворюванням і переносить їх важче. 

Здобувачі повинні створювати найкращі умови для фізичного розвитку 

дітей, охорони здоров’я, необхідно приділяти увагу і загартуванню дитячого 

організму. Ця функція виявляється також і в забезпеченні позитивного 

емоційного стану кожної дитини і групи, в турботливому, лагідному 

відношенні до дітей. Вона включає уміння створювати умови для нормального 

протікання процесів життєдіяльності, психологічно комфортний клімат кожній 

дитині. 

В період літньої практики здобувачі вищої освіти проводять наступні 

форми роботи з фізичного виховання: 

- фізкультурний відпочинок (кожного тижня); 

- фізкультурне свято (на останньому тижні практики); 
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- ранкову гімнастику з елементами танцю, аеробіки на свіжому повітрі 

(щодня); 

- заняття з розвитку рухів в ігровому сюжеті або з рухливих ігор (щодня); 

- індивідуальну роботу з розвитку рухів (щодня). 

Конспекти всіх форм роботи по фізичному вихованню здобувачі вищої 

освіти розробляють самостійно і представляють в звітній документації. 

2. Розвиваюча (освітня). 

Здобувач вищої освіти в процесі своєї взаємодії з дітьми повинен 

намагатися формувати в них цілісні основи відношення до дійсності. 

Освітня функція виражається в стимуляції і управлінні активністю 

дошкільника, в результаті якої у нього формуються знання, уміння і навички. 

Головна мета навчання дошкільників не передавання готових знань, а 

формування здібностей, інтересу до самостійного їхнього здобування. 

Розвиваюча функція передбачає реалізацію освітньої програми закладу 

дошкільної освіти. 

Особливу увагу під час літньої практики слід звернути на вирішення задач 

екологічного виховання дошкільників. Під час практики проводяться: 

- екологічні свята; 

- екологічні розваги (1 раз на тиждень); 

- екологічні заняття (4-6, в тому числі з використанням екологічної казки). 

Робота з екологічною казкою ведеться за визначеною системою, яка 

включає розповідь казки, її театралізацію, гру-бесіду дійових осіб з дітьми, гру-

драматизацію. 

Конспекти екологічних казок, занять, свят і розваг здобувачі розробляють 

самостійно і представляють їх у звітній документації. 

3. Діагностична і корекційна. 

Реалізація цих функцій передбачає наявність у здобувача умінь 

використовувати елементарні засоби діагностики рівня інтелектуального і 

особистісного розвитку дитини. Дуже важливо виявити і ті затруднення, які 
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відчуває дитина в значущих для нього видах діяльності, в установленні 

взаємовідношень з оточуючими. 

З цією метою здобувача вищої освіти: 

- вивчають особливості сюжетно-рольової гри; 

- вивчають особливості взяття дитиною на себе ролі в сюжетно-рольовій 

грі; 

- досліджують особливості усвідомлення дошкільниками 5-7 років 

сумісної гри і праці як різних видів діяльності. 

4. Комунікативна. 

Ця функція виявляється в стилі взаємовідносин між здобувачем вищої 

освіти і вихователем, дітьми та їх батьками. Вона включає вміння 

встановлювати педагогічно доцільні відносини з дітьми. регулювати 

спілкування і взаємовідносини в групі дітей не тільки одного віку, але й різного 

віку. 

Регулюючи взаємодію дітей, здобувачу рекомендується затвердити у 

різновіковій групі наступні правила: 

- старші допомагають молодшим, коли ті просять; 

- молодші не заважають старшим працювати та гратися; 

- не можна відбирати іграшку у іншої дитини, бити чи ображати його, 

руйнувати його роботу або псувати продукти праці; 

- молодші завжди можуть бути присутніми при будь-якому занятті і по мірі 

сил і бажання брати участь в ньому; 

- здобувач не змушує дітей брати участь у заходах. 

5. Конструкторсько-організаторська функція. 

Ця функція включає: 

- вміння здобувачів створювати умови для успішного розвитку і виховання 

дитини; 

- планувати освітній процес; 

- володіти набором варіативних методик і педагогічних технологій, 

здійснювати їх відбір і застосовувати у відповідності з певними умовами; 
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- творчо брати участь у перетворенні предметного середовища, яке 

оточує дитину; 

- проєктувати розвиток дитини в системі навчально-виховної взаємодії. 

Кожний здобувач вищої освіти виготовляє два дидактичних посібника. 

необхідних для навчання дошкільників. 

6. Координуюча. 

Реалізація цієї функції полягає в об’єднанні і узгодженні змісту і 

направленні педагогічного впливу на дитину. 

Здобувач здійснює координацію діяльності помічника вихователя, 

музичного керівника та інших співпрацівників закладу дошкільної освіти. 

Узгоджує свою діяльність з вихователем-напарником, методистом, медичних 

персоналом в рамках освітнього процесу закладу дошкільної освіти; 

систематично співпрацює з батьками і особами, які їх замінюють. 

В ході літньої практики здобувачі повинні встановити діловий, 

побудований на довірі контакт в роботі з колективом батьків. 

Перший етап – трансляція батькам позитивного образу дитини. Завдяки 

цьому з самого початку між молодим вихователем і батьками складуються 

доброзичливі відносини з установкою на майбутнє ділове співробітництво. 

Другий етап – трансляція батьками знань, які допомогли б їм у вихованні 

дитини в сім’ї і знань про дитину, які неможливо отримати в сім’ї, але які 

можуть бути цікавими для батьків (дані соціометричного дослідження групи, 

особливості спілкування дитини з однолітками, досягнення дитини в 

продуктивних видах діяльності, уявлення дошкільника про щастя і горе і т.п.). 

7. Функція професійного самовдосконалення. 

У діяльності практиканта особливо важлива роль відводиться самоосвіті і 

самовихованню. Широке коло знань, знайомство з якими допомагає 

професійному зросту молодого педагога. Те, на чому зупиниться здобувач в 

процесі самоосвіти, багато в чому залежить від його інтересів, направленості, 

ціннісних орієнтацій, установок. Молодий педагог, який входить в новий 

колектив, завжди відчуває  невпевненість в своїх силах і здібностях, яка в 
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цілому знижує успішність його діяльності під час практики. Впевненість в 

собі, напроти, допомагає будувати відношення зі своїми новими колегами в 

бажаному напрямку. Здобувачам вищої освіти пропонується попрацювати над 

тренуванням своєї впевненої поведінки. 

При підготовці до літньої практики слід врахувати, що здобувачі повинні 

одержати рекомендації для роботи в змішаній групі, вміти планувати роботу з 

дітьми різного віку. 

Літня практика проводиться під керівництвом педагогічного персоналу 

дитячого садка. Здобувачам, що успішно виконали план педагогічної практики 

виставляється оцінка.  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ  

Метою контролю за проведенням практики є виявлення й усунення 

порушень, недоліків і надання допомоги здобувачам вищої освіти з виконання 

програми практики. 

Контроль зі сторони університету здійснюється завідуючим кафедрою 

психології та педагогічної освіти та безпосередньо керівником практики. 

Поточний контроль здійснюється керівником від бази практики. При 

цьому контролюються: відвідування здобувачами вищої освіти практики, 

виконання завдань індивідуального плану, складання звіту, своєчасність 

початку і закінчення практики. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ  

Загальні вимоги до здобувачів вищої освіти під час проходження 

літньої педагогічної практики в оздоровчий період: 

 – виконувати передбачені програмою практики завдання теоретичного та 

практичного характеру; 

 – вести облік виконаної роботи у щоденнику практики; 

– підготувати звіт про виконану роботу. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

Після закінчення літньої педагогічної практики в оздоровчому таборі 

здобувачі вищої освіти здають керівникам практики таку документацію: 

1. Щоденник педагогічної практики. 
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2. Характеристику з оцінкою за літню педагогічну практику. 

3. Письмовий звіт практиканта. 

4. Методичні розробки двох виховних заходів (у надрукованому виглядів – 

14 шрифт, 1,5 інтервал). 

Підсумки літньої педагогічної практики підводяться на конференції з 

участю всіх здобувачів та керівників практики у вересні. 

 

Орієнтовна оцінка видів діяльності 

 

№ Види діяльності Бали 

1 Якість оформлення щоденника  40 

2 Звіт про проходження практики 20 

3 Творче індивідуальне завдання 40 

 Всього 100 

Загальна оцінка з 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. 

 

VII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

 

“Відмінно” (90-100 балів): наявні всі необхідні документи з практики з 

усіма реквізитами; звіт написано самостійно з дотриманням формальних вимог; 

завдання практики виконані і висвітлені повністю; здобувачем вищої освіти 

продемонстрований високий рівень обгрунтування власних ідей, висновків, 

творчий підхід; звіт захищено успішно та отримано відповіді на запитання зі 

звіту. 

“Добре” (82-89, 75-81 балів): наявні всі необхідні документи з практики, 

проте деякі реквізити відсутні; звіт написано самостійно, але деякі формальні 

вимоги порушені; завдання практики виконані і висвітлені не всебічно; 

здобувачем вищої освіти продемонстрований високий рівень обгрунтування 

власних ідей, висновків, проте вони суперечливі чи взаємовиключні; звіт 

захищено успішно, із зауваженнями. 
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“Задовільно” (67-74, 60-66 балів): наявні всі необхідні документи з 

практики, проте деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт 

засновано на плагіаті без використання посилань та/або деякі формальні вимоги 

порушені чи недотримані взагалі; завдання практики виконані і висвітлені не в 

повному обсязі; здобувач вищої освіти продемонстрував схильність до 

механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони суперечливі чи 

взаємовиключні; звіт ледве захищено через малоадекватні відповіді на 

запитання для захисту. 

“Незадовільно” (35-59, 1-34 балів): відсутні один чи більше документів з 

практики, деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт повністю 

засновано на плагіаті без використання посилань та/або багато формальних 

вимог порушено чи недотримано взагалі; завдання практики пророблені і 

висвітлені не належним чином; здобувач вищої освіти продемонстрував 

схильність до механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони суперечливі, 

взаємовиключні і можуть бути майже не пов’язаними з матеріалами практики; 

звіт не захищено через неадекватні відповіді на запитання для захисту і слабку 

орієнтацію в матеріалах звіту. 
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Додаток 1 

ДОГОВІР №___________ 

на проведення практики здобувачів вищої освіти 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

 

місто Миколаїв      “______” _________________20___ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» (далі ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»), в 

особі ректора Матвієнко Людмили Павлівни, що діє на підставі Статуту ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика» і, з другої сторони __________________________ 
                                                                                                                                    (назва підприємства, організації, установи) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

(далі – база практики), в особі __________________________________________ 
                                                           (посада,

 

______________________________, що діє на підставі _____________________ 
прізвище та ініціали)

                                         
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

 

уклали між собою цю угоду на проведення практики здобувачів вищої освіти: 

 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» 

на практику згідно з календарним планом: 
 

№ 

з/п 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та найменування 

спеціальності 

Курс Вид практики Кількість 

студентів 

Строки 

практики 

1      

2      

3      

4      

      

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для використання здобувачами вищої освіти 

програм практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на 

кожному робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: 

ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти-

практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, запобіжними 

засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами, 

встановленими для штатних працівників. 
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1.5. Надати здобувачам вищої освіти-практикантам і керівникам практики 

від ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика» можливість користуватись 

лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, технічною та іншою 

документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти-

практикантів. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього 

розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад вищої освіти. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного здобувача 

вищої освіти-практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним 

звіту. 

1.8. Додаткові умови: 

 Дана Угода укладена терміном на 3 роки. 

2. Заклад вищої освіти зобов’язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для 

погодження програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список 

здобувачів вищої освіти, які направляються на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової 

дисципліни і правил внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні 

комісією бази практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами 

вищої освіти під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків 

щодо організації і проведення практики згідно з законодавством про працю 

України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, 

вирішуються у встановленому порядку. 

3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця 

практики згідно з календарним планом. 

3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і ПЗВО 

«МКУ імені Пилипа Орлика». 

4. Місце знаходження сторін і розрахункові рахунки: 
 

ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»:      База практики: 
 

54003 м. Миколаїв, вул. Котельна, 2   _____________________________ 

тел.: (0512) 55-07-36   _____________________________ 

Код ЄДРПОУ 37992250   _____________________________ 

р / р 26004455006259  _____________________________ 

МФО 300528   _____________________________ 

  _____________________________ 

 

Підписи та печатки: 

ПЗВО «МКУ імені Пилипа Орлика»: 

___________                Матвієнко Л. П. 
        (підпис)                                         (прізвище та ініціали) 

База практики: 
_________   _________________________ 
      (підпис)                              (прізвище та ініціали) 



 35 

 

М.П. “____” ________ 20__ року 
 

М.П. “_____” ________ 20___ року 

Додаток №2 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
 

Індивідуальне завдання на практику 
________________________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

Здобувач вищої освіти ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет ___________________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Освітній рівень _______________________________________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки)______________________________________________________ 
                                                                                                                                    (назва) 

_________ курс, група ___________ 
 

Календарний план проходження практики 
 

 

№ 

з/

п 

Завдання 

Строк 

виконання 

завдання  

Примітка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівники практики: 

від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» ___________ _______________________ 
                                                                                                   (підпис)               ( прізвище та ініціали) 
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      від підприємства, організації, установи _____________  ______________________ 
                                                                                                                                        (підпис)             (прізвище та ініціали) 

Здобувач вищої освіти _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув (ла) на підприємство, організацію, установу 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 

 

____________           ______________________________________________________________________________ 
         (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 

Вибув (ла) з підприємства, організації, установи 
 

Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

 
_____________     ________________________________________________________________________________ 
                (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 
_______________________________________________________________________________________ 

                       (назва підприємства, організації,  установи) 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи      ________  ________________________ 
                                                              (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

            Печатка 

           «______» __________________  20 __ року 
 

Висновок керівника практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 

 про проходження практики 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                               (словами) 

кількість балів _________________________________ 
   (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________  

Керівник практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 
____________ ______________________  
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        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

Примітка: Індивідуальне завдання – перший аркуш у звіті студента (двосторонній при роздрукуванні) 

Додаток № 3 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики 

 

ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПИЛИПА ОРЛИКА» 

 

 

 

ЗВІТ 

 

про виконання програми ____________________практики 
                                                        (вид практики) 

 

Здобувача вищої освіти_________________________________ 
                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи ____________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Освітній рівень _____________________ 

 

База практики _____________________________________________ 
                                                          (повна назва) 

 

 

 

 

 

Керівник практики                                            Керівник практики від 

від бази практики                                              закладу вищої освіти 

____________________________                  __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                       (посада, прізвище, ініціали) 

 

 

Звіт захищений 

«_____» _______________202___р. 

______________________________ 
                                        (підпис) 

 

Миколаїв – 202_ 
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