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1. Опис педагогічної (інспекторсько-методичної) практики 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, ступінь, освітня 

програма 

Характеристика практики 

денна і заочна форми 

навчання 

Кількість кредитів – 5  

Галузь знань 

01 Освіта / Педагогіка Обов’язкова  

012 Дошкільна освіта  

Загальна кількість годин 

– 150 

Рік підготовки: 

1-й 

Семестр 

Ступінь 

магістра 

2-й 

Самостійна робота 

150 

Вид контролю: залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

2. ВСТУП 

 

Мета педагогічної (інспекторсько-методичної) практики полягає в реалізації 

набутих студентами у процесі навчання фахових і загальних компетентностей, виробленні 

творчого підходу до їх застосування в організації інспекторсько-методичної роботи в 

закладі дошкільної освіти; підвищенні інтересу до оволодіння сучасними технологіями  

управлінської діяльності, вдосконаленні професійної майстерності.  

 

Завдання практики: 

1. Ознайомити здобувачів освіти із методичною роботою вихователя-методиста / 

методиста  закладу дошкільної освіти, методичним кабінетом, законодавчими 

документами; посадовими обов’язками вихователя-методиста / методиста / директора  

закладу дошкільної освіти, інспектора. 

2. Формувати у студентів уміння аналізувати освітню та методичну роботу закладу 

дошкільної освіти відповідно до вимог інструктивних, нормативних та програмно-

методичних документів з дошкільної освіти. 

3. Удосконалити навички самостійно здійснювати моніторинг діяльності різних 

типів закладів дошкільної освіти (державні, приватні тощо), проводити експертизу 

освітнього середовища. 

4. Виробити вміння планувати методичну роботу в закладі дошкільної освіти, 

надавати методичну допомогу вихователям та проводити методичні заходи; 

організовувати пропаганду педагогічних знань серед населення. 

5. Удосконалити вміння налагоджувати ділові взаємини із керівниками відділу 

освіти, завідувачами, вихователями закладу дошкільної освіти. 

6. Поглибити інтерес у студентів до майбутньої професії, бажання професійно 

самовдосконалюватись.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студент оволодіває такими 

компетентностями:  

І. Загальні компетентності: 

КЗ-1. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

КЗ-2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

КЗ-3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

КЗ-4. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

КЗ-5. Здатність працювати в команді.  

КЗ-6. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.  

 ІІ. Фахові:  

КС-1. Здатність організовувати освітній процес у закладах дошкільної освіти з 

використанням сучасних засобів, методів, прийомів, технологій.  

КС-2. Здатність здійснювати методичний супровід освітньої діяльності закладу 

дошкільної освіти.  

КС-5. Здатність створювати та впроваджувати в практику наукові розробки, спрямовані 

на підвищення якості освітньої діяльності та освітнього середовища в системі дошкільної, 

зокрема, інклюзивної освіти.  

КС-6. Здатність здійснювати просвітницьку діяльність з метою підвищення психолого-

педагогічної компетентності вихователів, батьків, громадськості.  

КС-7. Здатність до організації співпраці закладу дошкільної освіти з різними соціальними 

інституціями, категоріями фахівців до партнерства з батьками.  



КС-9. Здатність до самоосвіти, самовдосконалення, самореалізації в професійній 

діяльності та до конкурентної спроможності на ринку праці.  

 

 

Програмні результати навчання:  

ПРН 5.1. Критично осмислювати концептуальні засади, цілі, завдання, принципи 

функціонування дошкільної освіти в Україні. 

ПРН 5.2. Впроваджувати інформаційні та комунікаційні технології і генерувати нові ідеї в 

організації освітнього процесу закладів дошкільної освіти різного типу. 

ПРН 5.3. Встановлювати взаємодію з різними соціальними інституціями, категоріями 

фахівців та батьками з метою забезпечення якості дошкільної освіти, реалізації 

дослідницьких та інноваційних проєктів.  

ПРН 5.5. Організовувати методичний супровід освітньої діяльності в мультикультурному 

середовищі закладу дошкільної освіти для формування в дітей поваги до різних 

національностей та здатності до взаємодії. 

ПРН 5.6. Здійснювати психолого-педагогічне керівництво індивідуальним розвитком 

особистості дитини.  

ПРН 5.7. Знати і використовувати в практичній діяльності законодавчу базу дошкільної 

освіти.  

ПРН 5.10. Володіти уміннями й навичками аналізу, прогнозування, планування, 

організації освітнього процесу в закладі дошкільної освіти з урахуванням принципів 

дитиноцентризму, здоров’язбереження, інклюзії, розвивального навчання, особистісно-

орієнтованого підходу, суб’єкт-суб’єктної взаємодії.  

 

Програма педагогічної (інспекторсько-методичної) практики включає п’ять 

кредитів. 

Кредит 1. Організаційно-ознайомлювальні аспекти роботи закладу  

дошкільної освіти. 

Практиканти вивчають й аналізують законодавчу нормативно-правову 

документацію: положення про заклад дошкільної освіти; статут ЗДО; посадові інструкції 

педагогічних працівників тощо, зокрема: 

1. Положення про заклад дошкільної освіти (№ 86 від 27.01.2021 р.). URL:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text 

2. Про затвердження стандарту «Керівник (директор) закладу дошкільної освіти» 

(№ 620-21  від 28.09.2021 р.). URL:   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-

profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti 

3. Лист Міністерства освіти і науки України «Про методичні рекомендації щодо 

впровадження професійного стандарту керівника (директора) закладу дошкільної освіти 

(№ 1/6015-22  від 03.06.2022 р.). URL:   https://uied.org.ua/zatverdzheno-metodychni-

rekomendacziyi-shhodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnyka-dyrektora-zakladu-

doshkilnoyi-osvity/ 

4. Про затвердження примірного положення про методичний кабінет закладу 

дошкільної освіти (№ 372 від 16.04.2018 р.). URL:   https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-

zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti 

5. Про затвердження професійного стандарту «вихователь-методист (заклади, 

установи соціального захисту дітей)» (№ 249 від 09.02.2021 р.). URL:  

file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/%D0%92%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2

%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-

%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%20(%D0%B7

%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8,%20%D1%83%D1%81%D1%82

%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%20%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96

%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/86-2021-%D0%BF#Text
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnik-direktor-zakladu-doshkilnoyi-osviti
https://uied.org.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-shhodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnyka-dyrektora-zakladu-doshkilnoyi-osvity/
https://uied.org.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-shhodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnyka-dyrektora-zakladu-doshkilnoyi-osvity/
https://uied.org.ua/zatverdzheno-metodychni-rekomendacziyi-shhodo-vprovadzhennya-profesijnogo-standartu-kerivnyka-dyrektora-zakladu-doshkilnoyi-osvity/
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-metodichnij-kabinet-zakladu-doshkilnoyi-osviti
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF


%D1%85%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%83%20%D0%B4%D1%96%D1%82%D0%B5%D

0%B9).PDF 

Увага!!! В аналізі висвітлити пріоритетні завдання, визначити питання, що 

потребують роз’яснення тощо. 

Кредит 2. Управлінська діяльність закладу дошкільної освіти (у методичному 

аспекті). 

Практиканти виконують завдання: 

1. Визначити перелік (4-5) актуальних питань, що можуть бути висвітлені на 

засіданнях педагогічної ради. 

2. Розробити конспект проведення засідання педагогічної ради щодо висвітлення 

актуального питання (одне на вибір із запропонованих вище). 

3. Проаналізувати сайт ЗДО. 

 

Кредит 3. Інспектування закладу дошкільної освіти 

1. Скласти програму моніторингу якості освіти за напрямами дошкільної освіти 

(фізичний, розумовий, естетичний, моральний, мовленнєвий) – один на вибір.  

2. Розробити план фронтального й тематичного  інспектування закладу дошкільної 

освіти.  

3. Дібрати матеріали діагностування педагогічних кадрів щодо їхньої професійної 

майстерності. 

 

Кредит 4 . Методична робота в закладі дошкільної освіти 

 

  Студент-практикант виконує завдання: 

1. Проаналізувати фахові журнали за останні 3 роки, скласти анотації до статей, 

систематизувати їх за напрямами дошкільної освіти (за кожним напрямом не менше 5-ти 

статей). 

2. Укласти електронну тематичну картотеку за освітніми лініями чинних програм 

(на вибір), в укладанні якої користуватися інформацією, поданою на офіційних веб-сайтах 

Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації змісту освіти, видавництв 

тощо згідно із таблицею: 

ОСВІТНЯ ЛІНІЯ «???» 

ТЕМА ПРОГРАМНИЙ ЗМІСТ ЛІТЕРАТУРА 

 

   

3. Спроєктувати інформаційно-довідковий стенд для батьків. 

4. Розробити перспективне й календарне планування освітньої роботи з дітьми (на 

рік, квартал, місяць: музичного керівника, інструктора з фізкультури, логопеда, керівника 

гуртка – на вибір). 

5. Розробити одну із форм методичної роботи для вихователів (проблемний 

семінар, семінар-практикум, тренінг, аналіз конкретних ситуацій, ділова гра, консультація, 

«круглий стіл») із презентацією.  

 

Кредит 5. Контрольно-аналітична діяльність методиста / вихователя-

методиста  закладу дошкільної освіти. 

1. Розробити план внутрішнього тематичного контролю (об’єкт контролю – 

інноваційна діяльність вихователя): скласти опитувальник / анкету, дібрати 

діагностувальні методики; провести анкетування з-поміж студентів ЗФН, які працюють у 

закладі дошкільної освіти, проаналізувати здобуті дані; оформити висновки (або 

рекомендації щодо усунення недоліків) за результатами контролю з визначення рівня 

інноваційної діяльності педагогів. (В анкеті чи опитувальнику передбачити питання, 

file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF
file:///C:/Users/HomePC/Desktop/Downloads/Ð�Ð¸Ñ�Ð¾Ð²Ð°Ñ�ÐµÐ»Ñ�-Ð¼ÐµÑ�Ð¾Ð´Ð¸Ñ�Ñ�%20(Ð·Ð°ÐºÐ»Ð°Ð´Ð¸,%20Ñ�Ñ�Ñ�Ð°Ð½Ð¾Ð²Ð¸%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�Ð°Ð»Ñ�Ð½Ð¾Ð³Ð¾%20Ð·Ð°Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�%20Ð´Ñ�Ñ�ÐµÐ¹).PDF


спрямовані на з’ясування використаних інноваційних методів, прийомів, технологій; форм 

організації дітей; шляхів професійного зростання педагога). 

2. Розробити картотеку алгоритмів (основні кроки аналізу будь-яку організованої 

форми роботи з дітьми дошкільного віку) та матриці (основні напрями, критерії 

та показники для визначення  рівня професійної майстерності педагога).  
3. Скласти зміст бесіди із вихователем із метою здійснення запобігального 

контролю щодо з’ясування рівня володіння ними методикою навчання і виховання дітей 

(група на вибір). 

 

3. Організація проведення практики 

1. Для проходження педагогічної (інспекторсько-методичної) практики здобувачі 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за наказом ректора розподіляються за 

викладачами-методистами, які консультують їх упродовж усієї практики. Загальне 

керівництво здійснює керівник практики від кафедри.  

2. Настановна конференція в дистанційному форматі, в ході якої майбутніх 

практикантів ознайомлюють із програмою педагогічної (інспекторсько-методичної) 

практики, пояснюють види завдань, надають зразки оформлення звітної документації, 

методичної скарбнички в допомогу проходження педагогічної практики тощо.  

3. Перед початком практики студент складає графік роботи, який схвалюється і 

підписується викладачем-методистом практики від кафедри, і який перевіряється ним 

щотижня та засвідчується підписом. Під час практики щодня практикант зазначає про 

виконання певних завдань у Щоденнику практики.  

4. Завершується практика студентів оформленням звітної документації та 

підготовкою до участі в підсумковій конференції за результатами практики. Упродовж 

трьох днів після завершення практики студенти повинні надіслати викладачеві-методисту 

практики від кафедри письмовий звіт про проходження практики та оформлений 

щоденник практики із дотриманням вимог щодо оформлення такої документації. До 

письмового звіту додаються матеріали, визначені робочою програмою практики. 

5. Підсумкова конференція. Залік із практики проводиться через тиждень після 

завершення практики, під час якого здобувачі освіти представляють презентацію і 

доповідають про хід і результати  практики. 

 

4. Вимоги до звітної документації 

Усю документацію оформлюємо одним файлом у Word, шрифт Times New Roman, 

кегль 14, інтервал 1 (зразки оформлення подано в додатках). 

Звіт про проходження педагогічної (інспекторсько-методичної) практики (обсяг – 4-

5 сторінок) оформлюють упродовж останнього тижня практики. У звіті відповідно до 

календарного графіка проходження практики,  висвітлюється інформація щодо виконання 

всіх завдань за п’ятьма кредитами програми, зазначаються знання, вміння, навички, яких 

набули чи вдосконалили під час практики, труднощі, з якими стикнулись у процесі 

виконання завдань; подаються пропозиції щодо подальшого покращення інспекторсько-

методичної практики здобувачів вищої освіти.  

Звіт підтверджується відповідними аудіо- відеоматеріалами, світлинами, 

сертифікатами професійного зростання тощо.  

 

5. Критерії оцінювання 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА 

БАЛІВ 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 



D 55-64 
3 (задовільно)  3/задов./ зараховано  

E 50-54 

FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано 

 

Завданням підсумкового контролю (залік) є перевірка глибини виконання 

здобувачем освіти програмового матеріалу практики. 

Критерії оцінювання: 

Студенту виставляється відмінно, якщо студент виявив глибокі й систематичні 

знання з виконання усіх завдань практики, вміння узагальнювати теоретичний матеріал; 

оволодів практичними вміннями і навичками реалізовувати різні методи, технології, 

форми роботи, успішно реалізовує функції (діагностувальна, управлінська,  

прогностувальна, контрольно-аналітична); здатний проявляти творчий підхід до розробки 

методичних форм роботи, сценаріїв заходів взаємодії із батьками; демонструє 

самостійність, глибину відображення його практичної діяльності у щоденнику; виявляє 

високий рівень культури спілкування, сформовану рефлексію щодо аналізу нормативно-

правових документів, звітування. Під час педагогічної (інспекторсько-методичної) 

практики підготував статтю в аспекті виконання науково-дослідної роботи, підвищив 

самоосвіту шляхом відвідування вебінарів, тренінгів (3) тощо. Звітна документація надана 

своєчасно, охайно оформлена згідно із вимогами, підтверджена відео-, аудіо-, світлинами. 

Студенту виставляється дуже добре, якщо студент виявив досить повні знання з 

виконання усіх завдань практики, дає правильні, подекуди не повні визначення в аналізі 

нормативно-правових документів, ділової документації тощо; вміє добирати докази на 

підтвердження власних думок, наприклад, в обґрунтуванні дієвості чинної програми для 

ЗДО; оволодів практичними вміннями і навичками реалізовувати різні методи, технології, 

форми роботи, успішно реалізовує функції (діагностувальна, управлінська,  

прогностувальна, контрольно-аналітична); здатний проявляти творчий підхід до розробки 

методичних форм роботи, сценаріїв заходів взаємодії із батьками, водночас припускається 

незначних неточностей у розкритті окремих методичних положень;  у щоденнику матеріал 

викладає логічно, послідовно; виявляє достатній рівень культури спілкування. Під час 

педагогічної (інспекторсько-методичної) практики підготував статтю в аспекті виконання 

науково-дослідної роботи, підвищив самоосвіту шляхом відвідування вебінарів, тренінгів 

(2) тощо. Звітна документація надана своєчасно, охайно оформлена згідно із вимогами, 

підтверджена відео-, аудіо-, світлинами. 

 Студенту виставляється добре, якщо студент виявив достатні знання з виконання 

усіх завдань практики, дає правильний, водночас стислий аналіз нормативно-правових 

документів, ділової документації тощо; оволодів уміннями і навичками застосовувати 

теоретичні знання в розробці й реалізації різних методів, технологій, форм роботи; володіє 

функціями (діагностувальна, управлінська,  прогностувальна, контрольно-аналітична), 

водночас подекуди спостерігаються огріхи в розкритті окремих методичних положень; 

здатний проявляти творчий підхід до розробки методичних форм роботи, сценаріїв 

заходів взаємодії із батьками, водночас потребує роз’яснень із боку керівника-методиста 

практики;  у щоденнику матеріал викладає логічно,  послідовно; виявляє достатній рівень 

культури спілкування. Під час педагогічної (інспекторсько-методичної) практики 

підготував статтю в аспекті виконання науково-дослідної роботи, підвищив самоосвіту 

шляхом відвідування вебінарів, тренінгів (1) тощо. Звітна документація надана своєчасно, 

охайно оформлена згідно із вимогами, підтверджена відео-, аудіо-, світлинами. 

Студенту виставляється задовільно, якщо студент виконав переважну більшість 

завдань практики на «задовільно»;  потребує суттєвого доопрацювання самоаналіз, 

рефлексія, хоча іноді й намагається висловити своє ставлення до актуальних і дискусійних 

проблем дошкільної освіти; не завжди вміє застосовувати теоретичні знання в  розробці й 

реалізації різних методів, технологій, форм роботи; переважно володіє функціями 

(діагностувальна,  прогностувальна); не завжди проявляє креативність у розробці 



методичних форм роботи, сценаріїв заходів взаємодії із батьками, потребує допомоги від 

керівника-методиста практики;  у щоденнику матеріал викладає не змістовно; демонструє 

задовільний рівень культури спілкування. Звітну документацію подано із затримкою, не 

завжди підтверджено фактичним матеріалом із виконання завдань; презентація не 

розкриває виконаної роботи під час практики. 

Студенту виставляється мінімальний задовільно,  якщо студент виконав завдання 

практики на «задовільно», а деякі загалом не зміг виконати  згідно з вимогами; не завжди 

правильно пов’язує теоретико-методичні положення із практичною діяльністю в закладах 

дошкільної освіти; не вміє висловити свою думку та критичні зауваження під час аналізу 

нормативно-правових документів, ділової документації тощо; переважно володіє 

функціями (діагностувальна,  прогностувальна); не володіє творчими здібностями в 

розробці методичних форм роботи, сценаріїв заходів взаємодії із батьками, потребує 

суттєвої допомоги від керівника-методиста практики;   демонструє задовільний рівень 

культури спілкування; у щоденнику викладає матеріал неточно, поверхово, з наявними 

огріхами; відсутня рефлексія. Звітну документацію подано із затримкою, не підтверджено 

фактичним матеріалом із виконання завдань; презентація відсутня. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти: 

 

6. Розподіл балів педагогічної (інспекторсько-методичної) практики  

за завданнями 

№ 

п/п 

Види завдань бали 

1 Індивідуальний план роботи студента практиканта 1-3 

2 Щоденник практики 1-5 

3 Самоаналіз законодавчої документації ЗДО  1-5 

4 Конспект проведення засідання педагогічної ради 1-5 

5 Самоаналіз сайту ЗДО 1-3 

6 Програма моніторингу якості освіти за напрямами дошкільної освіти 

(фізичний, розумовий, естетичний, моральний, мовленнєвий) (на вибір) 

1-5 

7 План фронтального й тематичного  інспектування закладу дошкільної 

освіти 

1-5 

8 Матеріали діагностування педагогічних кадрів щодо їхньої професійної 

майстерності 

1-3 

9 Анотації до статей, опублікованих у фахових журналах 1-5 

10 Електронна тематична картотека за освітніми лініями чинних програм 1-5 

11 Інформаційно-довідковий стенд для батьків 1-5 

12 Перспективне й календарне планування освітньої роботи з дітьми (на рік, 

квартал, місяць: музичного керівника, інструктора з фізкультури, 

логопеда, керівника гуртка – на вибір). 

1-5 

13 Форма методичної роботи для вихователів із презентацією (на вибір) 1-10 

14 План внутрішнього тематичного контролю  1-5 

15 Картотека алгоритмів та матриця аналізу 1-3 

16 Зміст бесіди із вихователем із метою здійснення запобігального 

контролю щодо з’ясування рівня володіння ними методикою навчання і 

виховання дітей (група на вибір) 

1-3 

17 Звіт студента-практиканта 1-5 

Самостійна робота Залік 

Виконання завдань 

практики 

Оформлення документації та 

розробка презентації проходження практики 

Захист 

80 10 10 100 



18 Оформлення звітної документації та розробка презентації  1-10 

19 Захист практики 1-10 

Усього: 19-100 

7. Форми та методи контролю 

Форма контролю: залік.  

Методи: конференція, презентація результатів практики. 

8. Бази практик 

Через військовий стан в Україні і відсутність діяльності закладів дошкільної освіти в 

Миколаєві та Миколаївщині практика проводиться дистанційно. 

 

9. Рекомендована література 

Базова 

1. Базовий компонент дошкільної освіти. URL:  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20

komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf  

2. Богуш А. Методична робота в закладах дошкільної освіти : навч. посіб. Одеса : 

видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022. 200 с. 

3. Ванжа С. М. Карти педагогічного аналізу й контролю освітнього процесу в ДНЗ / С. М. 

Ванжа, Т. В. Власова.  Харків : Вид-во «Ранок», 2015. 112 с. 

4. Державний стандарт дошкільної освіти: особливості впровадження: навч-метод.посібн. / 

Косенчук О.Г . та ін. Харків: Ранок, 2021. 240 с. 

4. Контроль та аналіз діяльності дошкільного закладу. Керівникам і методистам / Г. Ю. 

Кравченко, Н. Ф. Кугуєнко. Харків : Вид-во «Ранок», 2015.  272 с. 

5. Кривоніс М. Л. Моніторинг основних компетенцій дітей старшого дошкільного віку. 

Журнал та Стимульний матеріал / М. Л. Кривоніс, О. Л. Дроботій.  Харків : Вид-во 

«Ранок», 2015.  96 с. 

6.  Скрипник Н. І. Методична робота в ЗДО: навч.-мет. посібник. Умань, 2019, 108 с.  

7. Швайка Л. А. Методична робота у ЗДО. Харків: Основа, 2017. 304 с.  

Допоміжна 

1.  Богуш А. М. Вихователь-методист закладу дошкільної освіти: компетентнісно-

професійна парадигма сучасного фахівця. Науковий вісник ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 

2022, № 2. С.8-15. 

2. Воронецька Т. Як підготувати виступ до засідання педагогічної ради. Вихователь-

методист дошкільного закладу.  2015. № 11.  С. 37–41. 

3..Гавриш Н. Секрети методичної кухні, або Як підготувати педагога-майстра. 

Вихователь-методист дошкільного закладу.  № 2.  2015.  С. 15–23. 

4. Кравченко Ю.Г. Контроль та аналіз діяльності дошкільного закладу. Керівникам і 

методистам / Г.Ю. Кравченко, Н.Ф.Кугуєнко . Х.; Вид-во «Ранок», 2016. 272с. 

4. Романюк І. Методичні об’єднання : працюємо ефективно. З досвіду роботи міського 

науково-методичного центру. Дошкільне виховання.  2015. № 9. С. 20–24. 

5. Романюк І. Модулі методичного супроводу професійного зростання керівників 

дошкільних закладів. Практика управління дошкільним закладом.  2015. № 10.  С. 18–25. 

6. Яцинік А.В. Організаторські здібності як складова професіограми керівника 

дошкільного навчального закладу. Науковий огляд № 7 (17). Київ, 2015.  2015. С. 188–197. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Бабіч Н. О. Управління дошкільним навчальним закладом у контексті 

інноваційного підходу. URL: http://dnz.ucoz.net 

2. Методичні рекомендації з питань забезпечення якості освітнього процесу в 

закладах дошкільної освіти за результатами дослідження ECERS-3. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
http://dnz.ucoz.net/


https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/636/b66/1d0/636b661d00087230303839.p
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