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Робоча програма з виробничої практики зі  спеціалізації/виробничої практики 
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спеціалізації студентів галузі знань 01 «Освіта»/»Педагогіка» спеціальності 

012«Дошкільна освіта», затвердженої на засіданні Вченої ради НПУ імені 

М. П. Драгоманова (протокол № 12 від «27» червня 2017 р.), з урахуванням 
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І.ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програма  практики зі спеціалізації/ виробничої практики передбачена 

програмою підготовки фахівців спеціальності «Дошкільна освіта» відповідно 

до вимоги щодо забезпечення окремої практики задля отримання додаткової 

професійної кваліфікації. 

Місце практики в професійній підготовці. Педагогічна практика  зі  

спеціалізації/виробнича практика є заключною ланкою у практичній 

підготовці студентів освітнього рівня «Бакалавр» спеціальності 

012«Дошкільна освіта». 

Її метою є забезпечення умов для практичного втілення студентами 

набутих знань у рамках вивчення блоку дисциплін за вибором, що 

забезпечують професійну підготовку за додатковою спеціальністю та 

отримання додаткової професійної кваліфікації. 

Програма практики зі спеціалізації/виробничої практики є 

комплексною, оскільки складається з частин, кожна з яких ілюструє мету та 

зміст проходження практики з: 

 додаткової спеціалізації «Практична психологія»;  

 додаткових спеціальностей: «Початкова освіта», «Середня освіта (мова 

та література (англійська))», «Логопедія» та «Інклюзивна освіта». 

Опис виробничої практики зі спеціалізації/виробничої практики 

 «Бакалавр» 

4 р.н. 

«Бакалавр» 

3 р.н. 

«Бакалавр» 

1,10 р.н. 

Рік підготовки:  4 4 2 

Семестр:  8 8 4 

Кількість тижнів: 4 4 4 

Кількість кредитів: 6 6 6 

Загальна кількість годин: 180 180 180 

Вид контролю: диференційований залік. 

Форми та методи контролю 

Контроль якості практичної підготовки студентів відбувається з 

урахуванням загальноприйнятого підходу індивідуалізації навчання. 

Форми поточного контролю: індивідуальна, групова, комбінована. 

Зокрема: контроль ведення щоденника практики та поточної документації, 

перевірка активності студентів під час самостійної педагогічної діяльності на 

посаді відповідного фахівця освітнього закладу, відвідування та 

взаємовідвідування запланованих заходів із подальшим їх обговоренням, 

контроль за дотриманням усіх вимог проходження практики та своєчасне 

подання звітної документації у повному обсязі. 

Методи: усного, письмового контролю та самоконтролю. 

Співбесіда, аналіз діяльності, звіт, самоаналіз. 

 

 



Методичні рекомендації для  дистанційного проходження    

практики зі спеціалізації /виробничої практики 

 

Виконання основних завдань практики у дистанційному форматі 

активізує студента-практиканта до використання усього спектру сучасних 

інноваційних технологій, які широко застосовуються  закладами освіти. На 

сьогодні досвід запровадження  освітніх інновацій у роботі з дітьми 

достатньо представлений у різноманітних джерелах, серед яких: сайти 

закладів освіти, управлінь освіти, інклюзивно-ресурсних центрів, Інституту 

спеціальної педагогіки НАПН України, МОН України. Цінним для вивчення 

практики роботи освітніх закладів можуть бути відео занять, режимних 

моментів, різних форм корекційно-розвивальної роботи, історій окремих 

родин, які діляться власним досвідом «входження» в інклюзивне освітнє 

середовище, шляхами вирішення повсякденних питань, пов’язаних із 

задоволенням усіх потреб дитини,  а також уроків, що розташовані на сайтах 

закладів освіти, в соціальних мережах, YouTube тощо. Вивчення цих джерел 

допоможе студентам зорієнтуватися у напрямах майбутньої професійної 

діяльності, скласти календарний графік проходження практики, в якому в 

повному обсязі будуть представлені всі завдання. 

Під час проходження практики дистанційно студенту-практиканту 

рекомендуємо звернути увагу на особливості підготовки й оформлення 

звітної документації. 

Щоденник практики оформлюється в електронному вигляді з 

дотриманням усіх вимог щодо змісту та термінів звітності. Студент має 

звітувати керівнику практики від фахової кафедри про ситуацію з 

оформленням щоденника, виконувати усі рекомендації. 

Календарний графік проходження практики також оформлюється в 

електронному вигляді. Студент має кожного дня планувати достатній обсяг 

завдань, пов’язаних із вивченням сайтів, пошуком інформації, оформленням 

конспектів, підготовкою консультацій для батьків, вихователів,    

розгорнутого аналізу переглянутих занять/уроків, самоаналізу власної 

діяльності, розробленням власних конспектів проведення занять/уроків, 

відповідей для батьків з актуальних питань навчання, виховання та розвитку 

дитини. 

Календарний план освітнього процесу варто оформлювати на 1 місяць 

(квітень).  Для ознайомлення зі зразками календарного планування 

рекомендуємо скористатися відкритими інтернет-джерелами:  

- спеціалізація «Практична психологія»: «Типова документація для 

практичних психологів» (режим доступу: 



https://www.pedrada.com.ua/article/2676-mon-rozrobilo-tipovu-dokumentatsyu-

dlya-psihologv); «Річний план роботи практичного психолога» (режим 

доступу: https://naurok.com.ua/richniy-plan-praktichnogo-psihologa-na-2018-

2019-n-r-55517.html) та ін.; 

- додаткова спеціальність «Початкова освіта»: «Нова українська школа» 

(режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola; 

https://nus.org.ua/) та ін.;  

- додаткова спеціальність «Середня освіта (мова та література 

(англійська))»: «Програма гуртка «Говоримо англійською» (режим 

доступу: https://naurok.com.ua/kalendarno-tematichne-planuvannya-gurtka-

angliysko-movi-57253.html; «Методичний посібник «Англійська для 

дошкільнят» (режим доступу: https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-

anglijska-dla-doskilnat-171799.html) та ін.; 

- додаткова спеціальність «Спеціальна освіта (логопедія)»: Рібцун Ю.В. 

Сучасний підхід до ведення документації вчителя логопеда» (режим 

доступу: 

https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/ribcun.htm

); «Перспективний план роботи логопеда» (режим доступу: 

http://logopedu.com.ua/article/254_Perspektivnii_plan_roboti_logopeda/) та ін.; 

-  додаткова спеціальність «Інклюзивна освіта»: Компанець Н. М., 

Луценко І. В. «Моделювання індивідуального розвитку дитини з 

особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного ДНЗ» (режим 

доступу: lib.iitta.gov.ua); Компанець Н. М., Луценко І. В., Коваль Л. В 

«Організаційно-методичний супровід дитини з особливими освітніми 

потребами в умовах ДНЗ» (режим доступу:ispukr.org.ua) та ін.  

Розгорнутий аналіз переглянутих форм роботи з дітьми варто 

розпочати з аналізу представлених у відкритому доступі прикладів 

занять/уроків, різних видів ігор, дозвілля, самостійної діяльності дітей. 

Схему аналізу занять, схему складання плану-конспекту занять  студентові 

надає керівник практики від фахової кафедри.   

Студентам додаткової спеціальності «Інклюзивна освіта» варто звернути 

увагу на те, що ІПР дитини з ООП спрямовує педагогічний колектив на 

максимальне наближення завдань (у всіх випадках коли це можливо) і 

способів їх реалізації до умов «звичайного» освітнього процесу. Тому було б 

доцільно представити форми, які демонструють взаємодію дітей з ООП та 

без ООП, спільну діяльність вихователя та асистента вихователя в 

інклюзивній групі, особливості залучення до освітнього процесу асистента 

дитини. 

https://www.pedrada.com.ua/article/2676-mon-rozrobilo-tipovu-dokumentatsyu-dlya-psihologv
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https://vseosvita.ua/library/metodicnij-posibnik-anglijska-dla-doskilnat-171799.html
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/ribcun.htm
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/ribcun.htm
http://logopedu.com.ua/article/254_Perspektivnii_plan_roboti_logopeda/
../../AppData/Downloads/lib.iitta.gov.ua
../../AppData/Downloads/ispukr.org.ua


Написання планів-конспектів до переглянутих відеозанять дозволить 

студенту удосконалити навички створення методичних розробок для роботи 

з дітьми. Тому важливо не тільки зафіксувати послідовність дій вихователя/ 

психолога/логопеда/вчителя іноземної мови в ЗДО/вчителя початкових 

класів, описати методи, прийоми та засоби роботи з дітьми, а й визначити 

мету заняття/уроку, його вид (тип), обладнання, необхідну підготовку. 

Розроблення конспектів проведення 2 занять/уроків сприятиме 

можливості   вправлятися студентам у самостійному складанні методичних 

розробок, удосконалити навички структурування змісту, реалізації 

визначеної мети та завдань конкретної форми роботи з дітьми (в тому числі, 

й у визначенні послідовності методичного супроводу діяльності дітей із 

вадами мовлення та  дітей з ООП).  

Створення добірки практичних завдань для розміщення на сайті 

закладу освіти  варто розпочати з ретельного аналізу сайту закладу, до якого 

наказом про проведення практик прикріплено студента.  Слід дати загальну 

характеристику сайту, описати рубрики, присвячені актуальним проблемам 

розвитку, навчання та виховання дітей, відповідно до спеціалізації студента 

(«Практична психологія», «Початкова освіта», «Середня освіта (мова та 

література (англійська))», «Спеціальна освіта (логопедія)» та «Інклюзивна 

освіта»). В подальшому представити добірку розроблених матеріалів для 

презентації на сайті закладу освіти.   

Розроблення консультації для батьків потребує ретельного вивчення 

актуальних питань, які турбують родини. З цією метою рекомендуємо 

вивчити досвід консультування батьків, представлений на сайтах ЗДО. Також 

корисним буде вивчення актуальних питань, якими батьки діляться на 

форумах. Після того, як буде визначена тема для консультації, варто 

продумати форму її презентації. Рекомендуємо враховувати те, батьки 

сприймають краще інформацію, яка подається стисло і в інтерактивній 

формі. 

 

Звертаємо увагу студентів додаткової спеціальності «Інклюзивна 

освіта» на те, що добірка дидактичних посібників або ігрових, або наочних 

матеріалів з урахуванням сенсорних та інших особливих потреб дитини має 

бути оформлена на основі окреслених адаптацій, які визначаються як 

важливий компонент ІПР дитини з ООП. Виконуючи завдання слід звернути 

увагу на сформульовані для практиків інклюзивної освіти рекомендації з 

використання різних видів адаптацій відповідно до особливих потреб дітей, 

наприклад, для дітей з синдромом Дауна, або з дитячим церебральним 



паралічем, затримкою психічного розвитку, сенсорними порушеннями 

тощо). Ця добірка повинна мати конкретну спрямованість. 

 

Здійснюючи підготовку звітної документації, особливу увагу студенту-

практиканту слід звернути на оформлення відповідних посилань на 

електронні ресурси, які були використані під час підготовки. 

 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

«ПОЧАТКОВА ОСВІТА» 

 

Мета та завдання практики зі спеціалізації 
Мета практики – формування готовності до педагогічної діяльності, 

оволодіння студентами професійними вміннями та навичками, необхідними 

для ефективної роботи у початковій школі, розвиток гнучкого професійного 

мислення, набуття досвіду творчого використання ідей прогресивних 

концепцій та інноваційних технологій навчання і виховання молодших 

школярів. 

Завдання практики: 

1. Закріплення, узагальнення та систематизація, поглиблення фахових знань 

зі спеціалізації, набутих у процесі вивчення фахових дисциплін. 

2. Формування професійно значущих якостей особистості учителя-класовода. 

3. Формування умінь та навичок професійної діяльності, зокрема:  

– створювати умови для реалізації особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного навчання; 

– аналізувати державні освітні нормативні документи, навчальні плани, 

програми, підручники та посібники початкової школи (режим доступу: 

https://mon.gov.ua/ua); забезпечувати засвоєння молодшими школярами 

освітніх програм на рівні обов’язкових державних вимог; 

– планувати навчальну діяльність, дотримуючись основних вимог 

принципів навчання; проєктувати зміст уроку, використовуючи 

ефективні методи та засоби навчання, здійснювати аналіз відеоуроку та 

самооцінку конспекту уроку з метою його подальшого удосконалення;  

– добирати оптимальні форми організації навчання відповідно до 

конкретних умов;  

– володіти методикою позакласної виховної роботи з молодшими 

школярами. 

4. Удосконалювати навички встановлення ефективної взаємодії з родинами 

учнів, застосування ефективних прийомів та засобів підвищення 

педагогічної культури батьків. 

5. Сприяти професійній самореалізації, формувати прагнення до рефлексії 

власної педагогічної діяльності, стійку внутрішню потребу в 

систематичному оновленні й збагаченні фахових знань. 

Місце проходження практики. Педагогічна практика проводиться у 1-

4-их класах закладів загальної середньої освіти і шкіл-дитсадків, навчально-

виховних комплексів.   

 

Основні результати та компетентності, які вони формують 

№ 

з/п 

Результати навчання Компетентності  

1. Знати методи науково-педагогічних 

досліджень у освітньому  процесі; 

знати загальнодидактичну схему аналізу 

Здатність аналізувати хід 

педагогічної діяльності у 

психологічному, 

https://mon.gov.ua/ua


уроку, алгоритм визначення 

результативності виховних заходів. 

Вміти здійснювати спостереження за 

навчально-виховною діяльністю вчителя 

класу;  

вміти вивчати і узагальнювати передовий 

педагогічний досвід. 

дидактичному, виховному, 

методичному аспектах та 

оцінювати її ефективність. 

2. Знати мету, завдання, нормативне 

забезпечення, закономірності, принципи, 

дидактичні основи планування, організації 

і проведення навчально-виховної роботи в 

початкових класах; 

знати підходи щодо оновлення та 

розвитку початкової ланки освіти на 

сучасному етапі розвитку національної 

школи з урахуванням положень концепції 

«Нова українська школа». 

Вміти визначати мету професійної 

діяльності, спрямовану на очікуваний 

навчально-виховний результат 

формування гармонійно всебічно 

розвиненої особистості молодшого 

школяра;  

вміти комплексно планувати освітньо-

виховні завдання, здійснювати відбір 

способів їхнього досягнення;  

вміти проектувати форми навчання і види 

діяльності молодших школярів з 

урахуванням їхніх потреб та інтересів;  

вміти встановлювати взаємини 

співробітництва у навчально-виховному 

процесі з метою формування позитивної 

мотивації навчання учнів, пізнавальної 

спрямованості, створення атмосфери 

спільного пізнавального пошуку; 

вміти творчо використовувати інноваційні 

педагогічні технології навчання і 

виховання молодших школярів. 

Здатність використовувати 

основи теорії та методик 

початкової освіти у 

практичній професійній 

діяльності; 

здатність до ефективної 

побудови цілісного 

педагогічного процесу на 

засадах компетентнісного 

підходу крізь призму 

гуманістичних освітніх 

цінностей. 

3. Знати закономірності психічного 

розвитку дитини молодшого шкільного 

віку; 

знати своєрідність діяльності та 

поведінки, психофізіологічні особливості 

навчання і виховання учнів початкової 

школи; 

Здатність вивчати 

індивідуальні особливості 

молодших школярів для 

забезпечення індивідуально-

диференційованого 

навчання, розвитку їхніх 

здібностей, талантів на 



знати етапи розвитку та становлення 

виховуючого колективу, принципи 

взаємодії педагогічного й учнівського 

колективів. 

Вміти застосовувати психодіагностичні 

методики з метою розвитку та корекції 

особистості учня, діагностики і 

формування мотивації учіння; 

вміти проводити порівняльний аналіз 

розвивального ефекту різних методів та 

прийомів роботи, прогнозувати на його 

основі програму подальшої діяльності з 

метою створення оптимальних умов 

розвитку учня; 

вміти визначати психологічні, 

індивідуальні особливості класного 

колективу. 

основі задатків та 

обдарувань;  

готовність здійснювати 

контроль над динамікою 

психічного розвитку учнів 

та становленням колективу 

класу; 

здатність надавати науково 

обґрунтовані психологічні 

висновки та практичні 

рекомендації щодо 

подальшого навчання та 

виховання школяра. 

4. Знати правила і норми охорони праці, 

техніки безпеки та протипожежного 

захисту, санітарно-гігієнічних умов 

здійснення навчально-виховного процесу; 

знати заходи щодо профілактики 

порушень постави, пониження гостроти 

зору, слуху, втомлюваності дітей.  

Вміти створювати умови для збереження і 

зміцнення здоров’я учнів, виховання 

свідомого ставлення до нього шляхом 

використання особистісно-орієнтованих 

технологій фізичного розвитку і 

оздоровчо-спортивної роботи;  

вміти забезпечувати належний рівень 

проведення оздоровчих заходів у режимі 

навчального дня молодшого школяра.  

Здатність забезпечувати 

охорону життя і здоров'я 

учнів під час навчального 

процесу;  

здатність формувати 

фізично та психічно здорову 

особистість молодшого 

школяра зі стійкими 

переконаннями та системою 

знань про здоров’я і 

здоровий спосіб життя. 

5. Знати сутність, принципи, зміст та етапи 

здійснення самоосвітньої діяльності; 

знати прийоми самоаналізу та 

самооцінки. 

Вміти здійснювати самоконтроль, 

саморегуляцію, самозвіт щодо 

результативності діяльності; 

вміти впроваджувати сучасні досягнення 

психолого-педагогічної науки та шкільної 

практики у власний досвід роботи з 

учнями задля поліпшення якості 

викладання навчальних дисциплін. 

Здатність до здійснення 

самоосвіти та прагнення до 

професійно-особистісного 

самовдосконалення. 

 



 

ПРОГРАМА  ВИРОБНИЧОЇ   ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів 

 

Змістовий модуль 1. Ознайомлювальний (І тиждень) 

На початку проходження практики студенти дистанційно беруть участь 

в  настановчій  конференції, ознайомлюються з організаційними аспектами, 

змістом, завданнями, програмою проходження практики, обсягом та 

порядком проведення заходів, рекомендаціями щодо ведення щоденника 

практики та робочих записів, оформлення звітної документації. 

Протягом першого тижня студенти виконують такі види роботи: 

-  ознайомлюються дистанційно із базою проходження практики, її 

матеріально-методичним забезпеченням, адміністрацією закладу, 

педагогічним та учнівським колективами (вивчають сайт освітнього 

закладу);   

- вивчають та аналізують представлену на сайті документацію закладу 

освіти, а саме: розклад уроків та дзвінків, програми, підручники, 

календарно-тематичне планування,  план виховної роботи вчителя 

початкових класів; 

-  ознайомлюються із посадовими обов’язками вчителя початкових класів; 

- беруть участь у складанні календарного  плану роботи вчителя початкових 

класів на 1 місяць; 

-  розробляють календарний графік проходження практики. 

Визначений графік узгоджується з керівником практики від фахової 

кафедри і завіряється ним. 

Всі отримані результати аналітичної діяльності студент фіксує у 

щоденнику практики та відповідних додатках до документації. Під час 

першого тижня практики студенти активно вивчають особливості організації 

освітнього процесу в початковій школі, діяльність вчителя початкових 

класів.   

 

Змістовий модуль 2. Основний (ІІ – ІІІ тижні) 

Протягом основного етапу практики студенти: 

- вчаться планувати навчальну діяльність відповідно до завдань практики;  

- вчаться проєктувати зміст уроку, використовуючи ефективні методи та 

засоби навчання;  

- здійснюють  аналіз відео-/телеуроків та самооцінку конспектів уроків з 

метою їх подальшого удосконалення; добирають оптимальні форми 

організації навчання відповідно до конкретних умов;  

-  складають плани-конспекти переглянутих відео-/телеуроків уроків для 

учнів одного класу початкової школи;  

- виготовляють наочні посібники та/або демонстраційні матеріали і т. ін. до 

уроків; 



- систематично переглядають теле-/відеоуроки для молодших школярів, які 

представлені  у відкритому доступі; 

- оформлюють плани-конспекти 2 переглянутих відео-/телеуроків (з 

посиланням на електронний ресурс); 

- працюють над укладанням добірки 4  завдань для проведення «Веселої 

перерви»  з учнями одного класу початкової школи (для розміщення на 

сайті закладу загальної середньої освіти).  

 

 

Змістовий модуль 3. Контрольно-підсумковий етап (ІV тиждень) 

Протягом останнього тижня практики студенти: 

- складають конспекти проведення уроків із різних предметів для учнів 

одного класу; 

- розробляють конспект проведення 1 форми виховної роботи з учнями 

одного класу початкової школи та презентацію до нього;  

- обговорюють у дистанційному форматі презентовані залікові форми 

роботи інших практикантів,  обмінюються думками щодо особливостей 

здійснення освітнього процесу в умовах дистанційного навчання; 

- оформлюють відповідно до вимог звітну документацію щодо проходження 

практики та надсилають її керівникові практики від фахової кафедри. 

 

 

Вимоги до звітної документації 

Форми звітності студента про практику: 

(вся документація надсилається студентом у електронному варіанті) 

1. Щоденник практики. 

2. Календарний графік проходження практики. 

3. Календарний план навчальної роботи на 1 місяць для учнів одного 

класу початкової школи. 

4. Розгорнутий аналіз 2 переглянутих відео-/телеуроків, з  посиланням на 

електронний ресурс. 

5. Плани-конспекти  2 переглянутих відео-/телеуроків (з посиланням на 

електронний ресурс). 

6. Конспекти проведення 2 уроків із різних предметів, складених 

самостійно для учнів одного класу початкової школи.   

7. Добірка 4  завдань для проведення «Веселої перерви»  з учнями одного 

класу початкової школи (для розміщення на сайті закладу загальної 

середньої освіти).  

8. Конспект проведення 1 форми виховної роботи з учнями одного класу 

початкової школи у вигляді презентації (5-7 слайдів).   

9. Добірка дидактичних посібників або ігрових, чи наочних матеріалів,   

для учнів одного класу початкової школи (фотозвіт). 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 

Вид діяльності студента-практиканта Терміни 

виконання 

К-ть 

балів 

1. Онлайнспостереження за роботою вчителя 

початкових класів і розгорнутий аналіз 2 

переглянутих                     відео-/телеуроків, 

з  посиланням на електронний ресурс. 

І-ІІІ тижні 

0-10 

2. Оформлення календарного плану 

навчальної роботи на 1 місяць 

І тиждень 0-10 

3. Складання планів-конспектів  2 

переглянутих відео-/телеуроків   

 

І-ІІ тижні 
0-10 

4. Самостійне складання  конспектів 

проведення 2 уроків із різних предметів для 

учнів одного класу початкової школи 

ІІІ-ІV  тижні 
0-20 

5. Фотозвіт добірки дидактичних посібників 

або ігрових, чи наочних матеріалів для 

учнів одного класу початкової школи 

ІІІ тиждень 
0-15 

6. Складання конспекту проведення 1 форми 

виховної роботи з учнями одного класу 

початкової школи 

IV тиждень 
0-10 

7. Добірка 4  завдань для проведення «Веселої 

перерви»  з учнями одного класу 

початкової школи (для розміщення на сайті 

закладу загальної середньої освіти).  

ІІІ тиждень 

0-15 

8. Ведення щоденника практики  Протягом 

практики 
0-5 

9. Оформлення і своєчасне подання звітної 

документації про практику зі спеціалізації  

керівнику від фахової кафедри 

Звітна 

конференція 
0-5 

 Всього  100 

 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА 

  З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

« ЛОГОПЕДІЯ» 

 

Мета та завдання практики зі спеціалізації 
Мета: поглиблення вузькопрофільних знань, удосконалення умінь та 

навичок відповідно кваліфікаційних вимог посадових обов’язків логопеда в 

закладі дошкільної освіти. 

Завдання: 

 на основі засвоєних знань із логопедії та інших спеціальних дисциплін 

формувати вміння та навички організації логопедичної роботи з дітьми 

в дошкільний період дитинства; 

 на основі знань закономірностей психофізіологічного та мовленнєвого 

розвитку дітей дошкільного віку, особливостей варіативних форм 

порушень удосконалювати вміння здійснювати диференційну 

діагностику особистісного та мовленнєвого розвитку, на підставі якої 

реалізувати планувальну та корекційно-розвивальну роботу; 

 вчитися добирати оптимальні методи, прийоми, засоби, форми 

взаємодії з дітьми з урахуванням характеру індивідуально-

психологічних особливостей дітей на основі перегляду відеозанять  із 

відкритих інтернетджерел; 

 з метою комплексного підходу до подолання мовленнєвих порушень у 

дітей вчитися налагоджувати ефективну співпрацю фахівців (логопеда і 

вихователя) з сім’єю на предмет закріплення отриманих знань, 

мовленнєвих навичок, вмінь у повсякденному житті; 

 формувати вміння планувати, організовувати та здійснювати 

професійну діяльність із дітьми, обумовлену спеціалізацією.   

Місце проходження практики: логопедичні заклади дошкільної освіти, 

установи з логопедичними групами, кабінетом вчителя-логопеда тощо.  

 

Основні результати та компетентності, які вони формують 

Результати навчання Компетентності  

Знати теоретичні основи проблем логопедії та 

нормативно-правові документи, які регламентують 

навчання дітей із проблемами мовленнєвого 

розвитку, з метою забезпечення якості дошкільної 

освіти. 

На основі знань вітчизняних концепцій, а також 

сучасного європейського досвіду вміти створювати 

адекватні психолого-педагогічні умови для 

гармонійного особистісного розвитку дітей з 

мовленнєвими порушеннями. 

Здатність 

застосовувати базові 

знання про сучасні 

концептуальні 

підходи до розвитку 

дітей з мовленнєвими 

порушеннями.   

Знати сучасні технології діагностичного вивчення 

порушень психофізичного розвитку дітей;  

Здатність до 

діагностування, 



знати види і принципи планування логопедичної 

роботи. 

На основі знань основних методів клініко-

психолого-педагогічної діагностики вміти 

проводити логопедичне обстеження; 

на основі діагностики вміти проводити ймовірне 

прогнозування подальшого мовленнєвого та 

особистісного розвитку дитини; 

керуючись принципом єдності діагностики та 

корекції вміти планувати зміст діагностичної та 

корекційно-розвивальної роботи. 

прогнозування і 

планування роботи з 

дітьми з проблемами 

мовленнєвого 

розвитку. 

Знати основи компенсуючого виховання дітей з 

мовленнєвими порушеннями у сім'ї,  закладі 

дошкільної освіти, інших освітніх та соціально-

реабілітаційних закладах; 

знати шляхи оперативного і безперервного 

спрямування корекційно-превентивного навчання 

дітей з мовленнєвими порушеннями та запобігання 

виникнення у них труднощів у навчанні шляхом 

інтенсивного розвитку психічних процесів та 

функцій; 

володіти знаннями щодо організації спеціальної 

роботи з корекції та розвитку комунікативно-

мовленнєвої діяльності, враховуючи обмеження 

можливості вільного спілкування дитини з 

дорослими та однолітками, спричинені 

мовленнєвими порушеннями. 

Враховуючи значущість діагностико-корекційного 

і профілактичного напряму діяльності  закладів 

дошкільної освіти, уміти проводити заходи з 

пропедевтики мовленнєвих порушень у дітей; 

спираючись на базові знання основ 

компенсуючого виховання дітей з порушеннями  

мовлення, вміти керуватись змістом відповідних 

програм, застосовувати методи і прийоми навчання, 

запобігати виникненню вторинних відхилень у 

розвитку особистості дитини; 

вміти формувати нові способи діяльності на 

основі звужених сенсорної, моторної, 

інтелектуальної та мовленнєвої функцій і 

дисгармонійного розвитку дитини з метою 

забезпечення її подальшого розвитку і можливості 

продовжити навчання. 

Здатність 

ураховувати клініко-

психолого-

педагогічні 

особливості дітей 

раннього та 

дошкільного віку з 

порушеннями 

мовленнєвого 

розвитку у процесі 

корекційно-

розвивальної роботи. 

Знати причини утруднень і характер 

індивідуально-психологічних особливостей дітей з 

Здатність залучати 

батьків до 



варіативними мовленнєвими порушеннями, 

оцінювати реальні можливості та перспективи 

розвитку кожної дитини у контексті співпраці з 

сім’єю. 

З метою створення оптимальних умов та 

позитивного психологічного мікроклімату для 

проведення логопедичної допомоги вміти планувати 

і реалізувати консультативно-методичну та 

просвітницьку роботу. 

педагогічної 

взаємодії, у зв’язку з 

необхідністю 

надання ранньої 

корекційної 

допомоги дітям з 

мовленнєвими 

порушеннями. 

 

ПРОГРАМА  ВИРОБНИЧОЇ   ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів 

 

Змістовий модуль 1. Ознайомлювальний (І тиждень) 

Студенти дистанційно беруть участь в настановчій конференції, 

ознайомлюються зі змістом, завданнями, програмою проходження практики, 

обсягом залікових заходів, вимогами щодо ведення щоденника практики та 

оформлення звітної документації.  

Під час реалізації першого етапу студенти: 

-   ознайомлюються дистанційно з базою проходження практики, її 

матеріально-методичним забезпеченням, адміністрацією закладу, 

педагогічним та дитячим колективами, логопедом (вивчають сайт  ЗДО); 

-  вивчають та аналізують представлену на сайті документацію ЗДО, що 

забезпечує реалізацію основних засад виховання, навчання та розвитку 

дітей з вадами мовлення  та зміст співпраці з батьками; 

- ознайомлюються із посадовою інструкцією вчителя-логопеда ЗДО, 

вивчають основі напрями роботи; 

- здійснюють спостереження за проведенням психолого-педагогічного і 

логопедичного обстеження; 

- розробляють календарний графік проходження практики;  

- беруть участь у складанні перспективного плану корекційно-розвивальної 

роботи, узгоджують його з  керівником практики від фахової кафедри. 

Всі отримані результати аналітичної діяльності студент фіксує у 

щоденнику практики та відповідних додатках до документації. Під час 

першого тижня практики студенти активно ознайомлюються з діяльністю 

вчителя-логопеда ЗДО.   

 

Змістовий модуль 2. Основний (ІІ – ІІІ тижні) 
На цьому етапі відбувається формування навичок самостійної 

практичної діяльності студентів-практикантів на посаді логопеда. 

Практиканти: 

- складають конспекти занять для дітей логопедичної групи, 

використовуючи можливості дистанційних технологій комунікації; 



- систематично переглядають заняття в логопедичній групі, які представлені 

ЗДО у відкритому доступі; 

- створюють добірку дидактичних посібників або ігрових, чи наочних 

матеріалів, адаптованих  до потреб дитини з вадами мовлення; 

- здійснюють розгорнутий аналіз 2 переглянутих  відеозанять, проведених 

логопедом, з посиланням на електронний ресурс; 

-  оформлюють плани-конспекти 2 переглянутих відеозанять, проведених 

логопедом для дітей однієї вікової групи (в тому числі корекційно-

розвивальних); 

- долучаються дистанційно до методичної та просвітницької роботи 

педагогічного колективу в контексті поширення логопедичної практики;  

- виготовляють наочні та роздаткові матеріали для роботи з дітьми; 

- здійснюють підготовку добірки 4 практичних завдань для використання у 

роботі з дітьми з вадами мовлення, що можуть бути розміщені на сайті 

ЗДО. 

 

Змістовий модуль 3. Контрольно-підсумковий етап (ІV тиждень) 

На заключному етапі проходження виробничої практики із спеціалізації 

студенти: 

- розробляють самостійно  конспекти проведення 2  індивідуальних занять із 

логопедом; 

- обговорюють в дистанційному форматі презентовані залікові форми 

роботи інших практикантів, беруть участь в обговоренні проведеного, 

обмінюються думками щодо особливостей здійснення освітнього процесу 

в умовах дистанційного навчання; 

- представляють консультацію для батьків дітей із мовленнєвими 

порушеннями у вигляді презентації і визначають можливості її 

розташування на сайті ЗДО або/та форумах для батьків; 

- оформлюють відповідно до вимог звітну документацію щодо проходження 

практики та надсилають її керівникові практики від фахової кафедри. 

 

Вимоги до звітної документації 

Форми звітності студента про практику: 

(вся документація надсилається студентом у електронному варіанті) 

1. Щоденник практики. 

2. Календарний графік проходження практики.  

3. Календарний план корекційно-розвивальної роботи на 1 місяць для однієї 

вікової групи. 

4. Розгорнутий аналіз 2 переглянутих відеозанять, проведених логопедом 

ЗДО, з посиланням на електронний ресурс. 

5. Плани-конспекти 2 переглянутих  відеозанять із логопедом для дітей однієї 

вікової групи (з посиланням на електронний ресурс). 

6. Конспекти проведення 2 індивідуальних занять із логопедом, складених 

самостійно для дітей однієї вікової групи.   



7. Добірка 4 практичних завдань для використання у роботі з дітьми із 

вадами мовлення, що можуть бути розміщені на сайті ЗДО.  

8. Консультація для батьків, які мають дітей із мовленнєвими порушеннями, 

у вигляді презентації (5-7 слайдів). 

9. Добірка дидактичних посібників або ігрових, чи наочних матеріалів,   

адаптованих до  потреб дитини з вадами мовлення (фотозвіт). 

 

Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Види діяльності студента-практиканта 

Термін 

виконання 

Кількість 

балів 

1. 

Онлайнспостереження за роботою логопеда 

ЗДО, складання розгорнутого аналізу 2 

переглянутих  відеозанять, проведених 

логопедом, з посиланням на електронний ресурс 

І-ІІІ тижні 

0-10 

2. 
Оформлення календарного плану корекційно-

розвивальної роботи на 1 місяць 

І тиждень 
0-10 

3. 

Складання планів-конспектів  2 переглянутих 

відеозанять із логопедом для дітей однієї вікової 

групи 

І-ІІ тижні 

0-10 

4. 
Самостійне складання  конспектів проведення  

2 індивідуальних занять із логопедом 

ІІ-ІІІ тижні 
0-20 

5. 

Фотозвіт добірки дидактичних посібників або 

ігрових, чи наочних матеріалів, адаптованих до 

потреб дитини з вадами мовлення 

ІІІ тиждень 

0-15 

6. 
 Презентація  до консультації для батьків дітей 

із мовленнєвими порушеннями 

IV тиждень 
0-10 

7. 

Добірка 4 практичних завдань для використання 

у роботі з дітьми із вадами мовлення, що можуть 

бути розміщені на сайті ЗДО 

ІІІ тиждень 

0-15 

8. 
 Ведення щоденника практики   Протягом 

практики 
0-5 

9. 

Оформлення і своєчасне подання  звітної 

документації про практику зі спеціалізації  

керівнику від фахової кафедри 

Звітна 

конференція 0-5 

 Всього:   100 

 

 



ВИРОБНИЧА  ПРАКТИКА З ДОДАТКОВОЇ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

«СЕРЕДНЯ ОСВІТА (МОВА І ЛІТЕРАТУРА  (АНГЛІЙСЬКА))» 

 

Мета та завдання практики 
Мета удосконалення загальнопрофесійних компетенцій, формування 

вузькопрофільних умінь і навичок відповідно кваліфікаційних вимог до 

вчителя іноземної мови для дітей дошкільного віку. 

Завдання: 

 на основі засвоєних знань формувати вміння та навички організовувати 

процес ознайомлення дітей дошкільного віку з елементами 

іншомовного спілкування; 

 з метою формування цілісного уявлення про іноземну мову як засіб 

спілкування вчитися комплексно реалізовувати завдання навчання 

дітей іноземної мови в дошкільний період дитинства; 

 вчитися добирати оптимальні методи, прийоми, засоби, форми 

взаємодії з дітьми; вчитися акумулювати новітні психолого-педагогічні 

технології у власну роботу з метою урізноманітнення методів роботи та 

підвищення її ефективності; 

 формувати вміння планувати, організовувати та здійснювати 

професійну діяльність із дітьми, обумовлену спеціалізацією, проводити 

пов’язану з нею експериментально-дослідну діяльність;  

 з метою підвищення ефективності навчання дошкільників іноземної 

мови вчитися проводити роботу з батьками щодо формування в дітей 

навичок спілкування іноземною мовою в умовах сім’ї. 

Місце проходження практики. З цієї додаткової спеціальності 

студенти закріплюють фахові знання, уміння та навички при гуртках 

іноземної мови в закладах дошкільної освіти. 

 

Основні результати та компетентності, які вони формують 

Результати навчання Компетентності  

РН-4. Розуміти і визначати особливості 

провідної – ігрової та інших видів діяльності 

дітей дошкільного віку, способи їх 

використання у розвитку, навчанні і вихованні 

дітей раннього і дошкільного віку.  

РН-6. Обирати і застосовувати алгоритм 

професійних дій для організації освітнього 

процесу з дітьми раннього і дошкільного віку в 

умовах ЗДО і сім’ї.  

РН-7. Встановлювати зв’язок між 

педагогічними впливами та досягнутими дітьми 

результатами; організовувати роботу з батьками 

та іншими суб’єктами освітнього процесу  

РН-10. Будувати цілісний освітній процес з 

КЗ-6. Здатність до 

співпраці і взаємодії в 

команді.  

КЗ-12. Здатність до 

управління якістю 

роботи, що виконується.  

ФК-15. Здатність до 

визначення 

психофізіологічної 

готовності до вивчення 

іноземної мови, рівня 

сформованості 

артикуляційного 

апарату, фонематичного 



урахуванням основних закономірностей його 

перебігу; здійснювати управління його якістю, 

керуючись психолого-педагогічними 

принципами організації освітнього процесу в 

системі дошкільної освіти при реалізації завдань 

виховання, цілями навчання і розвитку дітей 

раннього та дошкільного віку в ЗДО і сім’ї 

РН-18. Впроваджувати перспективні 

розвивальні та інформаційно-комунікаційні 

технології виховання і навчання в освітньому 

процесі закладу дошкільної освіти, передбачати 

їх освітній ефект та оцінювати досягнуту 

результативність; добирати оптимальні методи 

та ефективні форми і різноманітні засоби 

педагогічного впливу на дітей у процесі їхнього 

виховання, навчання і розвитку та в конкретних 

ситуаціях суб’єкт-суб’єктної взаємодії 

вихователя з дітьми 

РН-22. Володіти навичками реалізації 

індивідуально-особистісного підходу в процесі 

формування іншомовної комунікативної 

компетенції дітей дошкільного віку в умовах 

сім’ї та закладу дошкільної освіти. 

РН-23. Вміти застосовувати сучасні 

технології, методи, прийоми, форми роботи з 

метою формування в дітей дошкільного віку 

основ автентичної вимови іноземною мовою, 

іншомовного словникового запасу, навичок 

граматично правильного іншомовного 

мовлення, зв’язного діалогічного та 

монологічного мовлення, вмінь іншомовного 

спілкування з дорослими й однолітками. 

РН-24. Вміти забезпечувати науково 

обґрунтований логічно завершений процес 

залучення дітей дошкільного віку до активної 

навчально-пізнавальної діяльності іноземною 

мовою на засадах інтегративного підходу та з 

урахуванням вимог полікультурного оточення. 

 

слуху, кола пізнавальних 

інтересів дітей раннього 

і дошкільного віку.  

ФК-16. Здатність до 

проєктування та 

реалізації оптимального 

змістового і методичного 

наповнення процесу 

формування у дітей 

дошкільного віку 

англомовної 

компетенції.  

ФК-17. Здатність 

удосконалювати процес 

формування у дітей 

основ автентичної 

вимови, збагачення 

словникового запасу, 

розвитку навичок 

граматично правильного 

оформлення мовлення 

англійською мовою 

шляхом інтеграції її 

елементів у різні види 

діяльності дітей, 

реалізації сучасних 

педагогічних технологій.  

 

 



ПРОГРАМА  ВИРОБНИЧОЇ   ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів 

 

Змістовий модуль 1. Ознайомлювальний (І тиждень) 

Студенти беруть участь у настановчій конференції, ознайомлюються зі 

змістом, завданнями, програмою проходження практики, обсягом залікових 

заходів, вимогами щодо ведення щоденника практики та оформлення звітної 

документації.  

Під час реалізації першого етапу студенти: 

- ознайомлюються з сайтом бази проходження практики; 

- вивчають актуальну нормативно-правову базу організації додаткових 

освітніх послуг у галузі ЗДО; 

- вивчають та аналізують документацію електронного методичного кабінету 

ЗДО, до якого прикріплені студенти, звертаючи увагу на особливості 

організації процесу навчання дітей іншомовного спілкування; 

- розробляють індивідуальний календарний графік проходження практики, 

узгоджують його з керівником практики від фахової кафедри.  

Всі отримані результати аналітичної діяльності студент фіксує в 

щоденнику практики та відповідних додатках до документації.  

  

Змістовий модуль 2. Основний (ІІ – ІІІ тижні) 

  На другому тижні відбувається набуття студентом  практичного 

досвіду: 

- на основі аналізу інтернет-ресурсів та відповідно до схеми, наданої 

керівником практики, скласти календарний план роботи з навчання 

іноземної мови дітей старшої вікової групи на 1 місяць; 

- переглянути не менше 15 відеозаписів занять з дітьми дошкільного віку з 

навчання їх іноземної мови; 

- виокремити 2 відеозаняття різних видів та здійснити розгорнутий їх аналіз 

відповідно до схеми; 

- переглянути та проаналізувати представлену в інтернет-ресурсах 

інформацію щодо здійснення інтеграції іноземної мови у режимні моменти 

та повсякденне життя дітей дошкільного віку. 

 Третій тиждень передбачає самостійну роботу студентів із продовження 

формування важливих для майбутньої професійної діяльності 

компетентностей: 

- розробити конспект традиційного заняття, основною метою якого є 

ознайомлення дітей з новим іншомовним матеріалом; 

- розробити конспект інтегрованого заняття з навчання дітей дошкільного 

віку іноземної мови (фахова методика та вікова група дітей – на вибір 

студента); 

- скласти конспект режимного моменту для використання у роботі з дітьми в 

умовах закладу дошкільної освіти англійською мовою. 

 



 

 

Змістовий модуль 3. Контрольно-підсумковий етап (ІV тиждень) 

На заключному етапі проходження виробничої практики із 

спеціалізації студенти працюють із супровідними матеріалами процесу 

опанування дошкільниками основ іншомовного спілкування: 

- створення презентації для батьків обсягом до 7 слайдів порадницько-

прикладного характеру; 

- аналіз ігор, що використовуються під час навчання дошкільників іноземної 

мови, та розроблення дидактичних матеріалів для проведення 3 з них на 

вибір студента; 

- в результаті аналізу інформації щодо навчання дітей іноземної мови, 

представленої на сайті ЗДО, до якого прикріплений студент, та на основі 

власного досвіду підготувати 4 матеріали, що можуть бути розміщені на 

електронному ресурсі ЗДО та є корисними для батьків і практиків.  

 

Вимоги до звітної документації 

Форми звітності студента про практику: 

(вся документація надсилається студентом у електронному варіанті) 

 

1. Щоденник практики. 

2. Календарний графік проходження практики. 

3. Календарний план з навчання іноземної мови на 1 місяць в старшій 

віковій групі (схема надається керівником практики). 

4. Розгорнутий аналіз 2 переглянутих відеозанять різних видів з навчання 

іноземної мови в ЗДО (з посиланням на електронний ресурс). 

5.  Конспекти проведення 2 занять, складених самостійно: а) традиційного 

заняття з іноземної мови з ознайомлення з новим матеріалом; б) 

інтегрованого заняття (фахова методика на вибір студента).  

6. Конспект проведення режимного моменту іноземною мовою, складений 

самостійно. 

7. Добірка 4 видів матеріалів, що можуть бути розміщені на сайті ЗДО в 

контексті навчання дітей іноземної мови в дошкільному віці. 

8. Презентація для батьків (до 5-7 слайдів) щодо можливостей організації 

навчання дітей іноземної мови в умовах сім’ї. 

9. Розробка дидактичних матеріалів для проведення 3 ігор для закріплення з 

дітьми основ іншомовного спілкування (фотозвіт). 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

 

№ 

з/п 
Види діяльності студента-практиканта 

Термін 

виконання 
Кіл-ть 

балів 

1. 

Онлайнперегляд занять із іноземної мови для дітей 

дошкільного віку, складання розгорнутого аналізу 

2 переглянутих  відеозанять 

І-ІІІ тижні 

0-10 

2. 

Оформлення календарного плану роботи вчителя 

іноземної мови в старшій віковій групі ЗДО на 1 

місяць 

ІІ тиждень 

0-10 

3. 
 Самостійне складання  конспектів проведення  2 

занять із іноземної мови 

ІІІ тиждень 
0-20 

4. 
 Самостійне складання конспекту проведення 

режимного моменту іноземною мовою 

ІІІ тиждень 
0-10 

5. 

Фотозвіт розробки дидактичних матеріалів для 

проведення 3 ігор для закріплення з дітьми основ 

іншомовного спілкування 

IV тиждень 

0-15 

6. 

Презентація для батьків щодо можливостей 

організації навчання дітей іноземної мови в умовах 

сім’ї 

IV тиждень 

0-10 

7. 

Добірка 4 видів матеріалів, що можуть бути 

розміщені на сайті ЗДО в контексті навчання дітей 

іноземної мови в дошкільному віці 

IV тиждень 

0-15 

8. 
Ведення щоденника практики Протягом 

практики 
0-5 

9. 

 Оформлення і своєчасне подання  звітної 

документації про практику зі спеціалізації  

керівнику від фахової кафедри 

Звітна 

конференція 0-5 

 Всього  100 

 



ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА. 

ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

«ПРАКТИЧНА ПСИХОЛОГІЯ» 
 

Мета і завдання практики 

Мета: реалізація студентами основних напрямів діяльності 

практичного психолога закладів дошкільної освіти: проведення 

психодіагностики, апробація основних методів корекційної, розвивальної та 

психопрофілактичної діяльностей, організація консультативної та 

просвітницької роботи. 

Завдання: 

 ознайомитися з особливостями роботи практичного психолога в ЗДО; 

 формувати уміння, що відповідають кваліфікаційним вимогам до  

практичного психолога ЗДО, і професійно значущі якості особистості, 

необхідні для реалізації психолого-педагогічної діяльності; 

 вчитися відбирати психодіагностичний матеріал відповідно до віку, 

сфери психіки й особистості дитини; здійснювати діагностичну роботу; 

складати протоколи психодіагностичного обстеження дитини, визначати 

її статус у групі (на основі соціометричного методу) та рівень 

психологічної готовності до навчання в школі старших дошкільників; 

 формувати вміння розробляти проєкти різних видів психолого-

педагогічних програм (профілактичні, корекційно-розвивальні, 

розвивальні); складати конспекти корекційних, розвивальних і 

профілактичних заходів із дітьми; проводити і аналізувати корекційно-

розвивальні, розвивальні та профілактичні заняття з дошкільниками; 

 ознайомитися з особливостями консультування батьків в умовах ЗДО; 

 вчитися здійснювати психологічне просвітництво батьків в умовах ЗДО. 

Місце проходження практики. Студенти закріплюють отримані 

теоретичні знання при кабінетах психолога у закладах дошкільної освіти. 

 

Основні результати навчання та компетентності, які вони формують 

Результати навчання Компетентності  

РН-22. Вміти використовувати сучасні 

психодіагностичні методи дослідження 

рівнів розвитку в дітей дошкільного віку 

пізнавальної та мотиваційно-вольової 

сфери, психомоторики, здібностей, 

характеру, темпераменту, функціональних 

станів, особистісних рис. 

РН-23. Вміти діагностувати конфліктні 

ситуації, що можуть виникати у взаєминах 

суб’єктів освітнього процесу, розв’язувати 

конфлікти, враховуючи причини їх 

виникнення; проводити профілактичну 

ФК-15. Здатність до 

психолого-педагогічного 

осмислення явищ психічного 

розвитку, логіки та 

закономірностей становлення 

психічних процесів дитини, 

властивостей і якостей її 

особистості. 

ФК-16. Здатність до 

здійснення психодіагностики 

рівня розвитку пізнавальної, 

мотиваційно-вольової сфери, 



роботу, використовуючи власний 

психологічний ресурс. 

психомоторики, здібностей, 

характеру, темпераменту, 

функціональних станів, 

особистісних рис та 

акцентуацій у нормі та при 

психічних відхиленнях. 

РН-25. Вміти будувати стратегію 

співпраці педагогів із батьками в рамках 

реалізації оптимальної розвивальної 

траєкторії розвитку особистості дитини з 

урахуванням її індивідуально-типологічних 

властивостей та інтересів. 

ФК-17. Здатність до 

надання консультативно-

методичної допомоги всім 

учасникам освітнього процесу 

закладу дошкільної освіти з 

питань розвитку, виховання та 

навчання дітей, психологічних 

підходів щодо організації їх 

життєдіяльності. 

РН-24. Вміти добирати і застосовувати 

стандартизовані методики превентивної та 

корекційно-розвивальної спрямованості, 

інноваційні технології адаптації дитини 

раннього та дошкільного віку до умов 

закладу дошкільної освіти, попередження 

відхилень у її особистісному розвитку. 

ФК-18. Здатність до 

виконання завдань 

превентивного чи 

корекційного характеру щодо 

усунення виявлених недоліків 

або відхилень психічного, 

особистісного розвитку 

дитини. 

 

ПРОГРАМА  ВИРОБНИЧОЇ   ПРАКТИКИ ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ 

 

Зміст діяльності студентів-практикантів 

 

Змістовий модуль 1. Ознайомлювальний (І тиждень) 

Студенти беруть участь у настановчій конференції, ознайомлюються зі 

змістом, завданнями, програмою проходження практики, обсягом залікових 

заходів, вимогами щодо ведення щоденника практики та оформлення звітної 

документації.  

Під час реалізації першого етапу студенти: 

- ознайомлюються дистанційно з базою проходження практики, її 

матеріальним оснащенням, адміністрацією закладу, психологом, 

педагогічним та дитячим колективами (вивчають сайт ЗДО);  

- вивчають та аналізують документацію психолога ЗДО, ознайомлюються з 

оснащенням кабінету психолога, напрямами роботи психолога 

(профілактична, діагностична, корекційна, розвивальна); вивчають його 

функціональні обов'язки; дізнаються про структуру, організацію та роль 

психологічної служби освіти в дитячих садках; 

- спостерігають за заняттями та іграми діагностичного та корекційно-

розвивального характеру, які проводить психолог у своєму кабінеті (групі 

ЗДО); аналізують стиль спілкування, методи та прийоми роботи психолога 



з дошкільниками (результати спостережень обов’язково фіксуються у 

робочих записах студента); 

- складають психолого-педагогічний аналіз переглянутих  видів роботи, 

проведених практичним психологом ЗДО  (за власним вибором); 

- беруть участь у складанні календарного плану роботи практичного 

психолога ЗДО на 1 місяць 

- складають індивідуальний графік проходження практики, узгоджують його 

з керівником практики від фахової кафедри.   

Всі отримані результати аналітичної діяльності студенти фіксують у 

щоденнику практики та відповідних додатках до документації.  

 

Змістовий модуль 2. Основний (ІІ – ІІІ тижні) 

На цьому етапі відбувається формування навичок самостійної 

практичної діяльності студентів-практикантів на посаді психолога. 

Практиканти: 

- здійснюють онлайнспостереження за роботою психолога ЗДО у відкритих 

інтернет-джерелах;  

- складають плани-конспекти 2 переглянутих розвивальних відеозанять, 

проведених практичним психологом ЗДО; 

- добирають не менше п’яти діагностичних методик: діагностики рівня 

розвитку психічних процесів дошкільників (уваги, уяви, пам’яті, мислення 

тощо), особливостей прояву темпераменту, характеру, готовності до 

навчання в школі та інші; 

- складають розгорнуті конспекти 2 корекційно-розвивальних занять із 

застосуванням діагностичних заходів;   

- виготовляють наочні та роздаткові матеріали для проведення розвивальних 

ігор-занять з дітьми; 

- аналізують форми роботи психолога ЗДО з батьками (індивідуальні та 

групові).   

 

Змістовий модуль 3. Контрольно-підсумковий етап (ІV тиждень) 

На заключному етапі проходження виробничої практики із спеціалізації 

студенти: 

- здійснюють добірку  4 ігор-занять із застосуванням діагностичних, 

розвивальних і корекційних заходів, що можуть бути розміщені на сайті 

ЗДО; 

- обговорюють у дистанційному форматі презентовані залікові форми 

роботи інших практикантів, беруть участь в обговоренні проведеного, 

обмінюються думками щодо особливостей здійснення освітнього процесу 

в умовах дистанційного навчання; 

- представляють психологічну консультацію для батьків у вигляді 

презентації і визначають можливості її розташування на сайті ЗДО або/та 

форумах для батьків; 

- оформлюють відповідно до вимог звітну документацію щодо проходження 

практики та надсилають її керівникові практики від фахової кафедри. 



 

Вимоги до звітної документації 

Форми звітності студента про практику: 

(вся документація надсилається студентом у електронному варіанті) 

 

1. Щоденник практики. 

2. Календарний графік проходження практики.  

3. Календарний план роботи практичного психолога ЗДО (діагностична 

робота, корекційна і розвивальна робота, методи психологічної 

профілактики, консиліуми, консультативна робота) на 1 місяць. 

4. Розгорнутий аналіз 2 переглянутих видів роботи, проведених 

практичним психологом ЗДО, з посиланням на електронний ресурс. 

5. Плани-конспекти 2 переглянутих розвивальних відеозанять, 

проведених практичним психологом ЗДО з підгрупою дошкільників (з 

посиланням на електронний ресурс). 

6. Добірка 5 діагностичних методик: діагностики рівня розвитку 

психічних процесів дошкільників (уваги, уяви, пам’яті, мислення 

тощо), особливостей прояву темпераменту, характеру та ін.  

7. Конспекти проведення 2 корекційно-розвивальних занять, складених 

самостійно для дітей однієї вікової групи.   

8. Добірка 4 ігор-занять із застосуванням діагностичних, розвивальних і 

корекційних заходів, що можуть бути розміщені на сайті ЗДО.  

9. Психологічна консультація для батьків у вигляді презентації (5-7 

слайдів). 



Розподіл балів, які отримують студенти 

№ 

з/п 
Види діяльності студента-практиканта 

Термін 

виконання 

Кількість 

балів 

1. 

Онлайнспостереження за роботою 

практичного психолога   ЗДО, складання 

розгорнутого аналізу 2 переглянутих    видів 

роботи, проведених практичним психологом 

ЗДО   

І-ІІІ тижні 

0-10 

2. 
Оформлення календарного плану роботи 

практичного психолога ЗДО на 1 місяць 

І тиждень 
0-10 

3. 

Складання планів-конспектів 2 

переглянутих розвивальних відеозанять, 

проведених практичним психологом ЗДО 

І-ІІ тижні 

0-10 

4. 

Самостійне складання конспектів 

проведення  2 корекційно-розвивальних 

занять 

ІІ-ІІІ тижні 

0-20 

5. 
Добірка 5 діагностичних методик ІІІ тиждень 

0-15 

6. 
Презентація  до психологічної консультації 

для батьків  

IV тиждень 
0-10 

7. 

Добірка 4 ігор-занять із застосуванням 

діагностичних, розвивальних і корекційних 

заходів, що можуть бути розміщені на сайті 

ЗДО 

ІV тиждень 

0-15 

8. 
Ведення щоденника практики  Протягом 

практики 
0-5 

9. 

Оформлення і своєчасне подання  звітної 

документації про практику зі спеціалізації  

керівнику від фахової кафедри 

Звітна 

конференція 0-5 

 Всього  100 



 

ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА.  

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА   

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА» 

 

Мета та завдання практики 
Мета: поглиблення вузькопрофільних знань, удосконалення умінь і 

навичок відповідно до кваліфікаційних вимог посадових обов’язків асистента 

вихователя в інклюзивній групі. 

Завдання: 

 на основі знань з організації інклюзивної освіти та спеціальних 

дисциплін формувати вміння та навички забезпечення рівного доступу 

до якісної освіти в умовах інклюзивного освітнього середовища з 

дітьми дошкільного віку; 

 на основі знань закономірностей психічного та фізичного розвитку 

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами (ООП) та 

без них забезпечувати індивідуалізацію виховання та розвитку 

особистості; 

 на основі теоретичних знань принципів, завдань, функцій та організації 

діяльності команди психолого-педагогічного супроводу та отриманих 

практичних навичок долучатися до оцінювання рівня досягнення 

кінцевих цілей навчання, передбачених індивідуальною програмою 

розвитку (ІПР); 

 вчитися добирати оптимальні методи, прийоми, засоби, форми 

взаємодії з дітьми з урахуванням характеру індивідуально-

психологічних особливостей дітей; 

 формувати навички визначення цілей (довгострокових, 

короткострокових) та планування необхідних видів підтримки дитини з 

ООП; 

 брати участь в організації освітнього процесу дитини з ООП; 

 сприяти реалізації ІПР дитини з ООП; 

 дотримуватися принципів етики професійної взаємодії в інклюзивному 

освітньому середовищі; 

 вчитися надавати інформаційну підтримку батькам, педагогічним 

працівникам щодо особливостей розвитку дитини з ООП. 

Місце проходження практики: інклюзивні групи закладів дошкільної 

освіти. 

 



Основні результати та компетентності, які вони формують 

Результати навчання Компетентності 

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-03. Розуміти природу і знати вікові 

особливості дітей з різними рівнями 

розвитку, особливості розвитку 

обдарованих дітей, індивідуальні 

відмінності дітей з особливими 

освітніми потребами. 

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-10. Бути знайомим з програмою 

раннього втручання, розуміти 

можливості опори на нього в 

подальшій роботі з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

ПР-16. Проектувати педагогічні заходи 

із залученням фахівців суміжних 

галузей, батьків, громадських діячів та 

ін. для реалізації завдань всебічного 

розвитку дітей. 

ПР-18. Володіти технологіями 

організації розвивального 

ІК. 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-8. Здатність застосовувати 

знання у практичних ситуаціях. 

КС-10. Вміння складати 

Індивідуальну програму розвитку 

та необхідні для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами 

документи, бути знайомими з 

універсальним дизайном в освіті та 

розумним пристосуванням. 

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 



предметноігрового, 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. 

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. 

 

ПРОГРАМА  ВИРОБНИЧОЇ   ПРАКТИКИ   

 

Зміст діяльності студентів-практикантів 

 

Змістовий модуль 1. Ознайомлювальний (І тиждень) 

Студенти дистанційно беруть участь в настановчій конференції, 

ознайомлюються зі змістом, завданнями, програмою проходження практики, 

обсягом залікових заходів, особливостями їх організації та проведення, 

вимогами щодо ведення щоденника практики та оформлення звітної 

документації. 

Під час реалізації першого етапу студенти: 

- ознайомлюються дистанційно  із базою проходження практики, її 

матеріально-методичним забезпеченням, адміністрацією закладу, 

педагогічним та дитячим колективами, фахівцями, які забезпечують 

психолого-педагогічний супровід дітей з ООП (вивчають сайт, 

спілкуються з керівництвом ЗДО); 

- вивчають досвід реалізації інклюзивних технологій у роботі з дітьми з 

ООП; 

- вивчають та аналізують представлену на сайті документацію ЗДО, що 

забезпечує реалізацію основних засад інклюзивної дошкільної освіти, 

специфіку діяльності команди психолого-педагогічного супроводу дітей з 

ООП та зміст співпраці з батьками; 

- ознайомлюються із посадовою інструкцією асистента вихователя в 

інклюзивній групі, вивчають основі напрями роботи; 

- аналізують розроблені ІПР командою психолого-педагогічного супроводу 

дитини з ООП, вивчають рекомендації з розробки ІПР; 

- розробляють індивідуальний графік проходження практики;  



- беруть участь у складанні перспективного плану корекційно-розвивальної 

роботи, узгоджують його з вихователем групи та адміністрацією ЗДО. 

Визначений план завіряється методистом (заступником директора з 

інклюзивної освіти) ЗДО і керівником практики від фахової кафедри. 

Всі отримані результати аналітичної діяльності студент фіксує у 

щоденнику практики та відповідних додатках до документації. Під час 

першого тижня практики студенти активно вивчають особливі організації 

освітнього процесу в інклюзивній групі, діяльність асистента вихователя та 

асистента дитини з ООП. Визначають для аналізу форми роботи відповідно 

до ІПР дітей із ООП. 

 

Змістовий модуль 2. Основний (ІІ – ІІІ тижні) 
На цьому етапі студенти-практиканти виконують  обов’язки асистента 

вихователя в інклюзивній групі. Практиканти: 

- планують освітню діяльність в інклюзивній групі, визначають необхідний 

обсяг допомоги вихователю під час реалізації завдань, передбачених 

планом роботи групи; 

- забезпечують усі необхідні види підтримки вихователю під час проведення 

організаційних форм навчання дітей в групі і підтримки дитини з ООП; 

- аналізують довгострокові цілі та короткострокові завдання ІПР дитини з 

ООП, розробляють рекомендації щодо необхідних змін; 

- готують конспекти занять для дітей інклюзивної групи, використовуючи 

можливості дистанційних технологій комунікації; 

- систематично переглядають заняття в інклюзивній групі, які представлені 

ЗДО у відкритому доступі; 

- створюють добірку методів для діагностичного вивчення порушень 

психофізичного розвитку дітей і їх ООП; 

- на основі аналізу даних обстежень, наданих інклюзивно-ресурсним 

центром (ІРЦ) розробляють рекомендації щодо гармонійного розвитку 

дитини з ООП; 

- демонструють здатність створювати інклюзивне освітнє середовище групи, 

формулюють пропозиції щодо адаптації середовища групи до особливих 

потреб дітей; 

- створюють добірку дидактичних посібників або ігрових, чи наочних 

матеріалів адаптованих до сенсорних та інших особливих потреб дитини; 

- здійснюють розгорнутий аналіз 2 переглянутих форм роботи відповідно до 

ІПР дітей із ООП; 

- оформлюють плани-конспекти 2 переглянутих відеозанять (в тому числі 

корекційно-розвивальних) відповідно до ІПР дітей із ООП; 

- долучаються дистанційно до методичної та просвітницької роботі 

педагогічного колективу в контексті поширення інклюзивної практики;  

- виготовляють наочні та роздаткові матеріали для роботи з дітьми; 

- здійснюють підготовку добірку 4 практичних завдань для використання у 

роботі з дітьми із ООП, що можуть бути розміщені на сайті ЗДО. 

 



Змістовий модуль 3. Контрольно-підсумковий етап (ІV тиждень) 

На заключному етапі проходження виробничої практики із додаткової 

спеціальності «Інклюзивна освіта» студенти: 

- розробляють конспекти проведення 2 групових занять відповідно до ІПР 

дітей з ООП, складених самостійно, та готують відео/аудіо супровід їх 

проведення; 

- обговорюють в дистанційному форматі презентовані залікові форми 

роботи інших практикантів, беруть участь в обговоренні проведеного, 

обмінюються думками щодо особливостей здійснення освітнього процесу 

в умовах дистанційного навчання; 

- представляють консультацію для батьків з урахуванням особливостей 

розвитку дитини з ООП у вигляді презентації і визначають можливості її 

розташування на сайті ЗДО або/та форумах для батьків. 

- оформлюють відповідно до вимог звітну документацію щодо проходження 

практики та надсилають її керівникові практики від фахової кафедри. 

 

Вимоги до звітної документації 

Форми звітності студента про практику: 

 (вся документація надсилається студентом у електронному варіанті) 

 

1. Щоденник практики. 

2. Календарний графік проходження практики. 

3. Календарний план освітнього процесу інклюзивної групи на 

1 місяць. 

4. Розгорнутий аналіз 2 переглянутих форм роботи відповідно до ІПР 

дітей із ООП, з посиланням на електронний ресурс. 

5. Плани-конспекти 2 переглянутих відеозанять (в тому числі 

корекційно-розвивальних) відповідно до ІПР дітей із ООП (з 

посиланням на електронний ресурс). 

6. Конспекти проведення 2 групових занять відповідно до ІПР дітей з 

ООП, складених самостійно. 

7. Добірка дидактичних посібників або ігрових, чи наочних матеріалів   

адаптованих до сенсорних та інших особливих потреб дитини 

(фотозвіт). 

8. Добірка 4 практичних завдань для використання у роботі з дітьми із 

ООП, що можуть бути розміщені на сайті ЗДО.  

9. Консультація для батьків з урахуванням особливостей розвитку 

дитини з ООП у вигляді презентації (5-7 слайдів). 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 

№  

з/п 
Види діяльності студента-практиканта 

Термін 

виконання 

Кількість 

балів 

1. 

Онлайнспостереження за роботою команди 

психолого-педагогічного супроводу, 

складання розгорнутого аналізу 

2 переглянутих форм роботи відповідно до 

ІПР дітей із ООП, з посиланням на 

електронний ресурс. 

І-ІІІ тижні 

0-10 

2. 
Оформлення календарного плану освітнього 

процесу інклюзивної групи на 1 місяць. 

І тиждень 
0-10 

3. 
Складання планів-конспектів 2 переглянутих 

відеозанять відповідно до ІПР дітей із ООП. 

І-ІІ тижні 
0-10 

4. 

Самостійне складання  конспектів проведення 

2 групових занять відповідно до ІПР дітей з 

ООП. 

ІІ-ІІІ тижні 

0-20 

5. 

Добірка 4 практичних завдань для 

використання у роботі з дітьми із ООП, що 

можуть бути розміщені на сайті ЗДО. 

ІІІ тиждень 

0-15 

6. 
Презентація  до консультації для батьків дітей 

із ООП 

IV тиждень 
0-10 

7. 

Фотозвіт добірки дидактичних посібників або 

ігрових, чи наочних матеріалів адаптованих 

до сенсорних та інших особливих потреб 

дитини. 

ІІІ тиждень 

0-15 

8. 
Ведення щоденника практики. Протягом 

практики 
0-5 

9. 

Оформлення і своєчасне подання звітної 

документації про виробничу практику 

керівнику від фахової кафедри. 

Звітна 

конференція 0-5 
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15. Освітянська мережа України – http://www.ednu.kiev.ua/index_u.htm 

16. Портал Знань – http://www.znannya.org/ 

17. Українська педагогіка – http://ped.sumy.ua/ 

18. Урядовий портал – http://www.kmu.gov.ua/control/ 

19. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти – www.iitzo.gov.ua 

20. Комітет з питань освіти і науки –

http://kno.rada.gov.ua/komosviti/control/uk/index 

21. Міністерство освіти і науки України – http://www.mon.gov.ua/ 

22. Наукова бібліотека НПУ імені М.П. Драгоманова – http://lib.npu.edu.ua/ 
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