
Система практичного навчання  

за освітньо-професійною програмою «Дошкільна освіта» 
Навчальні плани за освітньо-професійною програмою «Дошкільна 

освіта» передбачають такі види практичної підготовки: 

№ 

з/п 

Назва виду 

практики 

На основі базової 

загальної середньої 

освіти, 3 р. 10 м.  

(на основі повної 

загальної середньої 

освіти, 2 р. 10 м.) 

На основі повної 

загальної середньої 

освіти, 1р. 10 м.  

Кількість  Кількість  

годин кредитів 

ЄКТС 

тижнів годин кредитів 

ЄКТС 

тижнів 

Навчальна практика 

1. Введення в 

спеціальність 

30 1 0,7 30 1 0,7 

2. Підготовка до літньої 

практики 

45 1,5 1 45 1,5 1 

3. Підготовка до 

переддипломної 

практики 

30 1 0,7 - - - 

 105 3,5 2,4 75 2,5 1,7 

Педагогічна практика 

1. Практика в ролі 

помічника вихователя 

60 2 1,3 45 1,5 1 

2. Спостереження і 

пробна практика 

390 13 8,7 315 10,5 7 

3. Літня педагогічна 

практика 

90 3 2 90 3 2 

4. Переддипломна  270 9 6 180 6 4 

 810 27 18 630 21 14 

 915 30,5 20,4 705 23,5 15,7 

Практичне навчання є послідовним і потужним, проходить на базах 

практики, що відповідають вимогам наскрізних і робочих програм кожного 

виду практики й мають необхідні умови для формування програмних 

результатів навчання, загальних і фахових компетентностей, необхідних для 

якісного провадження професійної діяльності, що висвітлено в матрицях:  

«Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей НРК», 

«Матриця відповідності визначених освітньо-професійною програмою 

результатів навчання та компетентностей», «Матриця відповідності 

визначених освітньо-професійною програмою результатів навчання та 

компетентностей», «Матриця відповідності програмних  компетентностей 



компонентам освітньої програми», «Матриця забезпечення програмних 

результатів навчання відповідними компонентами освітньої програми». 

Практична підготовка проводиться в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладача педагогічного коледжу  та 

спеціаліста з даного фаху – працівника базового закладу (методиста, 

вихователя закладу дошкільної освіти (ЗДО) тощо).  

Види практики й терміни її проведення визначаються навчальними 

планами. Усі питання практики регламентується Положенням про проведення 

практики студентів Олександрійського педагогічного фахового коледжу імені 

В. О. Сухомлинського, введеного в дію наказом директора № 18/02-01 від 

01.04.2021. Наскрізна програма практики, за якою здійснюється практичне 

навчання студентів за цією спеціальністю, увійшла до інформаційно-

методичного вісника завідувачів навчально-виробничої практики 

педагогічних фахових коледжів Південного регіону України (2020-2021 н.р.). 

З метою забезпечення відкритості та прозорості в організації практичного 

навчання, презентації надбань закладу та формування позитивного іміджу 

педагогічного коледжу у навчально-методичному журналі  «Фахова 

передвища освіта» опубліковано статтю «Система практичної підготовки 

вчителя в Олександрійському педагогічному фаховому коледжі імені 

В.О. Сухомлинського» (автор Літта МАКСІМОВА). 

Ураховані вимоги Базового компоненту дошкільної освіти (Державного 

стандарту дошкільної освіти), Вимоги професійного стандарту «Вихователь 

закладу дошкільної освіти», сучасних програм «Впевнений старт», «Дитина», 

«Українське дошкілля», їх реалізація здійснюється за допомогою 

інтерактивних і командних технологій з використанням ІКТ. Здобувачі освіти 

та роботодавці залучаються як повноцінні партнери до процедур і заходів 

забезпечення якості освіти. 

 

Заступник  

директора з навчальної роботи      Літта МАКСІМОВА 


