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ВСТУП 

 

Практика є невід’ємною складовою професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти, які навчаються за спеціальністю «Соціальна педагогіка». Вона 

спрямована на закріплення теоретичних знань, які вони отримали у процесі 

навчання, набуття і удосконалення практичних навичок і умінь. Вона є 

зв’язуючою ланкою між теоретичним навчанням майбутніх соціальних 

педагогів та їх самостійною роботою у закладах соціальної сфери. 

Організація, проведення, та контроль за здійсненням практики та програма 

відповідають Державним стандартам підготовки фахівців, передбачає 

виконання «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993р. №93; рекомендацій Інституту змісту та методів навчання до 

складання програм практики студентів вищих навчальних закладів України та 

«Положення про проведення практик студентів Львівського національного 

університету імені Івана Франка». 

Програма практики є основним документом для студентів та керівників 

практик від університету та бази практики.  

Практика має неперервний характер і проводиться на другому, третьому, 

четвертому курсах. Її проходження є обов’язковим для всіх студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка». 

Метою практики є: 

− формування та розвиток у майбутніх соціальних педагогів професійних 

умінь приймати самостійні рішення в умовах закладів освіти, охорони 

здоров’я, правопорядку, соціальних установах; 

− оволодіння майбутніми соціальними педагогами сучасними методами, 

технологіями, формами організації і видами професійної діяльності на 

рівні, що відповідає вимогам бакалавра соціальної педагогіки та 

формування на базі одержаних знань професійних умінь, навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в закладах 

освіти, охорони здоров’я, правопорядку, соціальної сфери; 

− виховання потреби систематично поповнювати свої знання та творчо їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

Завдання практики: 

− використання студентами набутих знань у практичній діяльності; 

− розвиток професійних особистісних якостей, необхідних соціальному 

педагогу; 
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− знайомство із специфікою роботи в різних організаціях державної та 

недержавної форм власності, які надають соціально-педагогічну 

допомогу дітям та молоді; 

− формування у студентів творчого та дослідницького підходів до 

професійної діяльності. 

Міждисциплінарні зв’язки з такими навчальними дисциплінами: 

«Загальна психологія», «Вікова та педагогічна психологія», «Соціальна 

психологія», «Соціальна педагогіка», «Соціально-педагогічне 

консультування», «Етика соціально-педагогічної діяльності», «Технології 

соціально-педагогічної роботи», «Соціально-педагогічна профілактика 

деліквентної поведінки», «Методи соціально-виховної роботи», «Педагогіка 

сімейного виховання», «Основи профорієнтаційної роботи», «Соціально-

педагогічна  робота в закладах освіти», «Соціально-педагогічна робота у сфері 

дозвілля», «Основи сценарної роботи соціального педагога», «Методика 

роботи з дитячими та молодіжними організаціями», «Спеціалізовані служби  в 

соціальній сфері», «Основи професійної творчості в соціальній сфері», 

«Основи інклюзивного навчання», «Основи психодіагностики і психокорекції», 

«Медіапсихологія: основи рефлексивного підходу», «Методика роботи з 

обдарованими дітьми та молоддю», «Наукові засади та методика діяльності 

практичного психолога», «Методика телефонного консультування в системі 

соціально-педагогічної роботи», «Арт-терапія в освіті та соціальній сфері», 

«Музикотерапія», «Психолого-педагогічні засади міжособистісного 

спілкування». 

У процесі практичної підготовки студенти повинні набути таких 

основних професійно-педагогічних умінь: 

- проективно-прогностичні: уміння прогнозувати розвиток і виховання 

дитини, результати певних педагогічних впливів, уміння ставити цілі та 

формулювати завдання соціально-педагогічної діяльності, уміння 

планувати і складати план роботи з дітьми, педагогами, батьками; 

- організаційні: уміння організовувати різні види діяльності з дітьми і 

дорослими, уміння організовувати свою діяльність, уміння 

організовувати робоче місце; 

- методичні: володіння методами і прийомами роботи з дітьми та 

дорослими, уміння здійснювати індивідуальний підхід, розвивати 

творчі здібності, активізовувати пізнавальну діяльність; 

- діагностичні: вміння вивчати особистість дитини і дорослого, умови та 

засоби педагогічного процесу, соціально-педагогічну документацію, 

уміння аналізувати діяльність дітей і дорослих, продукти діяльності, 

уміння розробити анкету, діагностичну карту, уміння визначити рівень 
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розвитку дитини, складати психолого-педагогічну характеристику та 

ін.; 

- захисні: уміння створювати сприятливі умови  для здорового способу 

життя, уміння створювати позитивний емоційний клімат, тощо; 

- комунікативні: уміння цілеспрямовано організовувати спілкування і 

керувати цим процесом,  уміння публічно виступати перед колективом 

педагогів, учнів, батьків, уміння вирішувати конфліктні ситуації, уміння 

керувати своєю поведінкою і настроєм, уміння чітко і переконливо 

висловлювати свої думки тощо; 

- дослідницькі: уміння створювати  персоніфікований план розвитку, 

навчання, виховання, володіння методами дослідження у професійній 

діяльності. Уміння вивчати, узагальнювати передовий педагогічний 

досвід, володіння педагогічною рефлексією тощо; 

- корекційні: уміння вести корекційну роботу з дітьми та дорослими; 

- прикладні: уміння виготовляти дидактичні матеріали, ігри, іграшки, 

уміння естетично і педагогічно грамотно оформляти стенди, виставки, 

приміщення тощо. 

 

Види та терміни проходження практики 

Види, тривалість та терміни проведення педагогічної практики визначаються 

навчальними планами. Згідно з державним стандартом підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та діючими навчальними планами 

для спеціальності «Соціальна педагогіка» проводяться такі види педагогічної 

практики з відривом від навчання (витяг з навчального плану): 

Назва практики Семестр 
Тижні / 

 к-ть годин 

Форма звітності 

Професійно-

орієнтовна 4 2 / 216 
Диференційований 

залік 

Соціально-

педагогічна  5 2 / 216 
Диференційований 

залік 

Корекційно-

реабілітаційна 

 

6 2 / 90 
Диференційований 

залік 

7 4 / 180 
Диференційований 

залік 

Соціально-

психологічна 

8 6 / 144 Диференційований 

залік 

 



7 

 

ЗМІСТ ПРАКТИК 

 

Професійно-орієнтовна практика – є практикою пасивною, оскільки 

студенти ще не працюють самостійно, хоча  можуть залучатися до виконання 

нескладних доручень. 

Мета практики – сприяння оптимізації процесу адаптації першокурсників 

до нових умов навчання та майбутньої професії через ознайомлення з 

основними напрямами роботи в організаціях, що здійснюють соціально-

педагогічну та психологічну діяльність з дітьми та молоддю, а також з 

особливостями професійної діяльності спеціалістів різного профілю, що 

працюють в цих закладах; формування у студентів знань про сутність 

соціальних проблем суспільства та шляхи їх вирішення державою; здійснення 

професійної діагностики придатності студентів до обраної професії; виявлення 

якостей, необхідних для успішного навчання та наступної професійної 

діяльності; сприяння усвідомленню своїх ціннісних орієнтацій, емоційних 

особливостей, інтересів, здібностей. 

Завданням практики на даному етапі є: 

1) поглиблення і закріплення теоретичних знань студентів про професійну 

діяльність соціального педагога, практичного психолога; 

2) формування умінь раціонально розподіляти час, виконувати заплановане, 

будувати ділові стосунки, вести ділову документацію. 

3) сформувати уявлення студентів про сфери застосування їхньої  

майбутньої професійної діяльності; 

4) ознайомити з різними типами установ, у яких здійснюється соціально-

педагогічна діяльність; 

5) мотивувати студентів до розвитку і закріплення професійно значущих 

якостей, формування стійких моральних поглядів на професію 

соціального педагога,практичного психолога; 

6) формувати вміння здійснювати психологічну саморегуляцію поведінки й 

діяльності; 

7) вчити осмислювати та застосувавати студентами на практиці теоретичні 

знання, усвідомлювати їхню значимість для успішної професійної 

діяльності; 

8) виробляти у студентів уміння спостерігати та аналізувати професійну 

діяльність та поведінку фахівців, поведінку клієнтів; уміння вести ділову 

документацію. 
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Соціально-педагогічна практика має на  меті – поширення професійних 

вмінь та навичок організації соціально-педагогічної діяльності в навчальних 

закладах; оволодіння сучасними методами, формами організації соціально-

педагогічної діяльності в освітніх установах. 

У процесі практики студенти мають можливість: 

- розширити знання про реальну діяльність соціальних педагогів у закладах 

освіти різного типу; 

- усвідомити проблеми клієнтів та шляхи їх вирішення установами 

соціальної сфери, громадськими організаціями та іншими структурами,  

- працювати над удосконаленням професійних умінь і навичок. 

Завданнями практики на даному етапі навчання: 

1) вивчення системи соціально-педагогічної роботи у закладах освіти 

різного типу (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні школи, 

школи-інтернати, навчально-реабілітаційні центри, гімназії, ліцеї); 

2) формування цілісного та системного уявлення про професійну діяльність 

соціального педагога у закладах системи освіти; 

3) набуття практичних навиків та умінь соціально-педагогічної роботи з 

різними категоріями дітей. 

 

Корекційно-реабілітаційна практика є продовженням соціально-

педагогічної практики.  

Мета практики – ознайомлення студентів зі специфікою соціально-

педагогічної діяльності у спеціалізованих закладах, які здійснюють корекційно-

реабілітаційну діяльність з різними категоріями клієнтів; формування навичок 

роботи з дітьми з особливими потребами; максимальне наближення студентів 

до реальних умов майбутньої практичної діяльності; сприяння усвідомленому 

професійному самовизначенню у виборі категорії людей з обмеженими 

можливостями.  

Відповідно до мети ставляться такі завдання практики: 

1) засвоїти основні принципи діяльності соціального педагога у закладах 

соціально-реабілітаційного спрямування; 

2) навчитись усвідомлювати та аналізувати потреби дитини-інваліда та його 

батьків; 

3) визначити основи організації роботи соціального педагога під час 

взаємодії з іншими спеціалістами (лікарі, психологи, вчителі) для 

налагодження соціальної взаємодії дитини з особливими потребами зі 

суспільством; 

4) розвивати особистісні якості, що необхідні у роботі з дітьми з 

особливими потребами. 
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Соціально-виховна практика створює реальні умови для формування 

професійно-педагогічних умінь з організації соціально-педагогічної діяльності з 

різною категорією клієнтів, сприяє формуванню професійно – педагогічної 

спрямованості та якостей соціально-активної особистості майбутнього педагога.  

Такий вид практики надає можливість студентам реалізувати професійний та 

особистісний потенціал, розвинути і закріпити знання, уміння і навички, досвід, 

набутий у процесі навчання. 

Мета практики – формування у студентів цілісного уявлення про 

специфіку соціальної діяльності, підготувати їх до повноцінного виконання 

функцій соціального педагога, виховувати професійну компетентність.  

Основними завданнями практики на даному етапі є: 

1) практична підготовка студентів до самостійної роботи в якості 

соціального педагога;  

2) поглиблення і закріплення теоретичних знань з педагогіки, психології, 

вікової психології, соціальної психології, соціальної педагогіки і 

організаційно-виховної роботи;  

3) оволодіння сучасними технологіями соціально-педагогічної роботи; 

ознайомлення з досвідом роботи фахівців за спеціальністю;  

4) добір матеріалів до написання курсових та наукових робіт;  

5) засвоєння та відпрацювання професійних моделей спілкування 

соціального педагога з клієнтами, які потребують допомоги;  

6) розвиток професійних умінь і навичок: індивідуального психолого-

педагогічного впливу на особистість;  

7) визначення і самостійне виконання конкретних виховних соціальних 

завдань, що стоять перед соціальним педагогом; 

8) робота зі звітною документацією;  

9) відбір і використання доцільних методів і форм роботи;  

10) формування професійних якостей соціального педагога: 

милосердя, доброти, готовність прийти на допомогу, творче 

мислення, соціальна спрямованість;  

11) підвищення відповідальності і трудової дисципліни;  

12) сприяння свідомому ставленню до професійної діяльності;  

13) виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 

творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  
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Організація і керівництво практикою 

 

Відповідальність за організацію та проведення практики студентів 

спеціальності «Соціальна педагогіка» несе випускова кафедра в особі 

завідувача та викладачів – керівників практики. 

Керівник практики факультету: 

- здійснює підбір закладів (служб, установ, організацій) для соціально-

психологічної практики студентів спеціальності; 

- забезпечує планування, організацію й облік результатів усіх видів 

практики в коледжі, складає проект наказу про розподіл студентів для 

проходження практики; 

- організовує та проводить настаново-методичну конференцію на початку 

практики, підсумкову конференцію; 

- організовує проведення підсумків практики; 

- вносить пропозиції щодо вдосконалення практики, бере участь в 

обговоренні питань організації практики на засіданні кафедри. 

Керівник підгрупи практикантів: 

- здійснює підбір закладів (служб, установ, організацій) для соціально-

психологічної практики студентів спеціальності; 

- бере участь в організації і проведенні настановчої і підсумкової 

конференції зі соціально-психологічної практики; 

- здійснює безпосереднє керівництво практикантами; 

- разом з керівником бази практики або його заступником розподіляє 

студентів на робочі місця; 

- затверджує індивідуальні плани роботи студентів, контролює їх 

виконання, організовує аналіз проведеної студентами роботи; 

- інформує студентів про систему звітності з практики; 

- інформує деканат про проблеми, які виникають під час проходження 

практики, вживає заходи для їх вирішення; 

- перевіряє звітну документацію студентів про роботу за час практики і 

разом з соціальним педагогом (психологом) від служб (організацій, 

установ) виставляє оцінку за практику. 

Керівник бази практики (установи, організації): 

- організовує практику у відповідності до угоди та програми практики; 

- забезпечує відповідні умови для проведення соціально-психологічної 

практики, проводить роботу з працівниками, обслуговуючим персоналом 

з питань практики; 

- знайомить студентів зі службою (установою, організацією), організацією 

роботи, штатом, з документацією, кабінетами; 
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- разом з керівником практики розподіляє студентів на робочі місця; 

- відвідує (вибірково) заняття практикантів і бере участь у їх обговоренні; 

- проводить наради на початку і в кінці педагогічної практики; 

- аналізує, оцінює роботу студента, оформляє відповідну документацію. 

Працівник служби (установи, організації), соціальний педагог, 

практичний психолог: 

- ознайомлює закріплених за ним студентів зі змістом та особливостями 

своєї роботи; 

- разом з керівником практики розподіляє між студентами види роботи; 

- залучає практикантів до роботи з клієнтами; 

- консультує студентів при підготовці їх до виконання завдань практики; 

- бере участь в аналізі та оцінці роботи, проведеної студентами; 

- бере участь у нарадах з педагогічної практики при адміністрації служби 

(установи, організації), а також, якщо є можливість, у підсумковій 

конференції за результатами практики. 

 

Права і обов’язки студентів 

 

Студент-практикант має право: 

- внести пропозицію щодо бази проходження практики; 

- з усіх питань, які виникають під час практики, звертатись до керівників 

практики від факультету, заступника декана, декана, адміністрації, 

працівників служб (установ, організацій) отримати необхідну 

консультацію; 

- вносити пропозиції щодо вдосконалення підготовки студентів до 

педагогічної практики, її організації і проведення; 

- брати участь у зборах, нарадах, конференціях та інших заходах закладу 

(установи, організації), де проходить практику; 

- користуватись бібліотекою, кабінетами і навчально-методичними 

посібниками даного закладу (установи, організації). 

Студент-практикант повинен: 

- до початку практики пройти медогляд, одержати від керівника практики 

інформацію щодо порядку оформлення необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- своєчасно виконувати всі види робіт, передбачених програмою 

педагогічної практики та індивідуальним планом, старанно готуватись до 

кожного заняття і проведення усіх видів роботи; 

- бути зразком організованості, дисциплінованості, ввічливості, 

працьовитості, дотримуватись правил безпеки і охорони праці, виявляти 
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свою професійну компетентність; 

- організовувати свою роботу відповідно до вимог Правил внутрішнього 

розпорядку закладу, служби (організації, установи), в якій він проходить 

практику, розпоряджень адміністрації і керівників практики; 

- брати участь у настановній та підсумковій конференціях; 

- дотримуватися графіку роботи, затвердженого керівником, бути 

присутнім на практиці протягом визначеного часу, вчасно повідомляє про 

причини відсутності на практиці; 

- вивчати спеціальну педагогічну, методичну, психологічну літературу; 

- брати участь у групових семінарах, тренінгах, консультаціях, що 

проводяться під час проходження практики; виконувати усі завдання, 

передбачені програмою практики,  сумлінно готуватися до своєї роботи; 

- під  керівництвом викладача складати індивідуальний план практики; 

- дотримуватися правил внутрішнього розпорядку базової установи, 

інструкцій, розпоряджень адміністрації установи і керівників практики; 

- своєчасно оформляти необхідну для практики документацію; 

- здійснювати самоаналіз власної діяльності, рівня  практичних умінь; 

- висловлювати пропозиції щодо удосконалення організації практики, 

вдосконалення практичної підготовки. 

Вважається, що студент, який не проходить практику, або робота якого 

під час практики визнана незадовільною, не виконав навчального плану даного 

семестру. Йому, за рішенням кафедри, може бути надана можливість 

повторного проходження практики без відриву від навчальних занять.  

 

Форми контролю  

 

Одним з факторів, що впливає на результативність та ефективність  

процесу практичного навчання є оцінка результатів діяльності студентів-

практикантів, яка підтримує внутрішню позицію людини, підтверджує її 

правильність та у і її моральну основу. 

Контроль та оцінка результатів  практики  здійснюється  в двох аспектах: 

1. Поточний контроль (результати щоденної діяльності студентів). 

2. Підсумкова атестація (результативність практики за підсумками 

досягнення поставлених цілей навчання). 

Поточний контроль під час практики здійснюється з двох сторін: з боку 

навчального закладу та з боку підприємства, на базі якого студент проходить 

практику. Як правило, оцінюється якість виконуваної роботи, береться до уваги 

відвідування, дисциплінованість, ініціативність, старанність, безконфліктність 

практикантів. 
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Підсумкова атестація. Відповідно до загальних вимог студент за  

наслідками практики одержує оцінку, яка зановиться в його залікову книжку. 

Загальна оцінка за практику виводиться на основі оцінок, виставлених за різні 

види роботи керівником-методистом від факультету та керівником практики 

від бази практики за виконання програми практики, якість зданої звітної 

документації та за репрезентацію студентом практичної та методичної роботи 

під час підсумкової конференції. Таким чином, процедура атестації студентів − 

це процес, що протікає на різних рівнях (ВНЗ, базової установи) і здійснюваний 

різними людьми (груповим керівником на базі практики і викладачем-

методистом).  

За відсутність студента на практиці без поважних причин, а також невчасне 

складання та здачу документації оцінка з практики знижується.  

Для оцінки ефективності практичної підготовки студента відповідно до 

цих критеріїв груповий керівник застосовує такі форми роботи: інтерв’ювання 

студентів-практикантів, бесіди з ними; анкетування студентів; відвідування 

відкритих виховних і залікових заходів (або вивчення конспектів практиканта) 

та їх аналіз; аналіз та обговорення з студентом відеозапису проведеного ним 

заняття або заходу з дитиною (групою дітей); обговорення з студентом 

підготовленого ним виступу на підсумковій конференції. 

Звітна документація з практики оформляється в папку і складається з 

характеристики з місця проходження практики, щоденника практики та 

письмового звіту. Зміст звітної документації визначається і уточнюється в 

методичних вказівках окремо в залежності від виду практики  

Обов’язковим для підсумку результатів практики є проведення підсумкової 

конференції. Студенти-практиканти звітують про роботу під час практики на 

кафедрі після подання (протягом останнього тижня практики) на перевірку 

звітної документації груповому керівнику і методисту. 

Звіти студентів про роботу, яка виконувалась впродовж практики, 

приймаються на кафедрі соціальної роботи і соціальної педагогіки у  вигляді 

заліку (диференційного заліку). Студент складає залік комісії, до складу якої 

входять завідувач кафедри, заступник завідувача кафедри з практик), методист, 

груповий керівник. Оцінка з практики враховується нарівні з іншими оцінками, 

які характеризують успішність студента і враховуються при призначенні 

стипендії. Відсутність диференційованого заліку з практики вважається 

академічною заборгованістю за відповідний семестр і відпрацьовується за 

окремим планом. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Критерії оцінювання результатів практики студентів:  

− ступінь виконання студентами завдань практики;  

− якість педагогічних знань, виявлених під час практики та їх 

відображення у звітній документації;  

− рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів 

як майбутніх фахівців.  

 

Зміст критеріїв оцінювання результатів педагогічної практики: 

 

Оцінка «відмінно» (91 – 100 А) – всі завдання практики виконано в 

повному обсязі, виявлено вміння студента застосовувати і творчо 

використовувати педагогічні та методичні знання, пов’язані з особливостями і 

засобами соціально-педагогічної діяльності. Виявлено вміння проводити 

заходи, консультації, бесіди із застосуванням інноваційних технологій 

педагогічної діяльності, будувати стосунки з учнями та вчителями. Звіт подано 

у встановлений термін, який містить всі структурні елементи. У щоденнику 

студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «відмінно». 

Оцінка «дуже добре» (81 – 90 «В») – завдання виконано правильно, але 

недостатньо повно. Виявлено вміння студента застосовувати педагогічні та 

методичні знання, пов’язані з особливостями і засобами соціально-педагогічної 

діяльності. Виявлено вміння проводити консультації з батьками, колегами, 

бесіди і заходи з дітьми, але вони шаблонні, не виявлено творчого, 

індивідуального підходу. Виявлено вміння встановлювати контакт з учнями та 

вчителями. Звіт подано у встановлений термін, який містить  всі структурні 

елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи 

протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи 

керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук 

позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «дуже добре». 

Оцінка «добре» (71 – 80 «С») – завдання практики виконано, але неповно, 

в ході виконання завдань, зокрема підготовка до заходів, допускалися незначні 

помилки. Виявлено вміння проводити тренінги, консультації, але не 

спостерігається самостійної творчої думки. Звітна документація оформлена 

згідно вимог. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано зміст роботи 

протягом усього періоду проходження практики, є характеристика, підписи 
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керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук 

позитивна, оцінка керівника за практику від бази – «добре». 

Оцінка «задовільно» (61 – 70 «D») − завдання практики виконано в 

неповному обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна 

документація недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник 

оформлено без дотримання вимог. У характеристиці-відгуку оцінка керівника 

за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка «достатньо» (51 – 60 «Е») – завдання виконано з помилками. Всі 

завдання практики виконувалися, але допущені неточності. Документація 

оформлена неповно, з помилками. Щоденник недооформлено. У 

характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка «незадовільно» (50 і нижче) – завдання невиконані. Виявлені 

проблеми встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні 

види педагогічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками або 

відсутня. 
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