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Пояснювальна записка 

Пропедевтична волонтерська практика є наступним етапом засвоєння професії 

логопеда, практичного (спеціального) психолога/дефектолога. Методичне 

керівництво практикою здійснюють викладачі кафедри корекційної педагогіки 

та інклюзії. Практична діяльність здійснюється за індивідуальним планом, який 

складається практикантом на початку робочого тижня. Він передбачає 

детальний розпис роботи з вказівкою часу, відведеного на виконання усіх видів 

робіт, опису методів організації діяльності та форм звітної документації, яка 

має подаватися до кожного з виконаних завдань. Хід і результати роботи 

фіксуються у щоденнику практики. Крім щоденника студенти готують інші 

види документації: заповнену мовленнєву картку, картку психологічного 

розвитку дитини, звіт про виконану роботу та характеристику з місця 

проходження практики. 

Мета і завдання пропедевтичної волонтерської практики 

Основною метою практики є ознайомлення студентів зі змістом, формами та 

методами діяльності логопеда та практичного психолога/дефектолога, допомога 

в організації роботи відповідних спеціалістів, формування вмінь і навичок 

експериментального дослідження психомовленнєвого розвитку дітей шкільного 

віку, застосування засвоєних теоретичних знань, умінь та навичок на практиці. 

Зміст практики передбачає виконання таких завдань: 

1. знайомство з роботою логопеда та психолога/дефектолога шкільного закладу 

– практиканти досліджують основну проблематику навчально-виховного 

закладу, вивчають документацію та знайомляться з оснащенням кабінетів 

спеціалістів; 

2. аналіз логопедичних та психокорекційних занять, що проводяться 

спеціалістами з дітьми шкільного віку– студенти відвідують та аналізують 

заняття логопеда та психолога/дефектолога; 

3. вивчення психомовленнєвого розвитку дітей шкільного віку – практиканти за 

допомогою мовленнєвої картки та нескладних психологічних методик 

досліджують дітей початкової чи середньої ланки освіти. 

Зміст пропедевтичної волонтерської практики 



№ Зміст роботи 
К-ть 

годин 

Форми і методи організації 

діяльності 
Форма звіту 

1 Адаптація студентів. 

Знайомство з групою. 

4 Бесіда з завідувачем НЗ та 

його заступником. 

Закріплення за групою. 

Бесіда з вчителем з метою 

отримання загальних 

уявлень про групу. 

Опис у щоденнику 

структури шкільного 

закладу, його 

основних завдань. 

Опис особливостей 

класу 

2 Вивчення проблематики, 

завдань, плану, режиму 

та особливостей роботи 

логопеда та 

психолога/дефектолога. 

Вивчення вимог до 

оснащення кабінету 

логопеда та 

психолога/дефектолога. 

6 Відвідування кабінету 

логопеда та 

психолога/дефектолога 

Запис у щоденнику 

інформації про 

особливості роботи 

логопеда та 

психолога/дефектолога 

у закладі 

3 Складання 

індивідуального плану 

роботи та його 

затвердження 

4 Аналіз режиму роботи НЗ 

та розкладу занять 

логопеда та 

психолога/дефектолога. 

Узгодження плану роботи з 

логопедом, 

психологом/дефектологом 

та методистом. 

Індивідуальний план 

роботи 

4 Вивчення основної 

проблематики групи 

4 Бесіда з вчителями, 

логопедом та 

психологом/дефектологом 

Протокол бесіди у 

щоденнику. Аналіз 

проблематики групи. 

5 Спостереження за 

дітьми, первинний 

контакт 

6 Спостереження за дітьми 

під час занять, режимних 

моментів тощо. 

Фіксація результатів 

спостереження та їх 

аналіз у щоденнику. 

6 Ознайомлення з 

особливостями роботи 

логопеда та 

психолога/дефектолога. 

Відвідування 

логопедичних та 

психокорекційних занять 

6 Спостереження за ходом 

корекційних занять. 

Надання допомоги 

спеціалістам у підготовці 

до занять, виготовленні 

наочності. 

Запис змісту 3-х занять 

у щоденнику. 

Виготовлена наочність 

7 Підготовка та 

проведення діагностики 

психомовленнєвого 

розвитку школяра 

12 Експериментальне 

дослідження 

психомовленнєвого 

розвитку школяра. 

Мовленнєва картка, 

протоколи обстеження 

з опрацюванням 

результатів 

дослідження. 

8 Робота за запитом 

логопеда, 

психолога/дефектолога 

6 Надання допомоги 

спеціалісту НЗ відповідно 

до його плану роботи. 

Запис змісту роботи у 

щоденнику 

9 Просвітницька робота з 

батьками, вчителями, 

вихователями 

6 Виготовлення 

інформаційних буклетів. 

Інформаційний буклет 

10 Підведення підсумків 

практики. Підготовка 

звітної документації до 

захисту практики 

4 Самостійна робота Звіт про проходження 

практики 



 Захист практики 2 Залік  Звітна документація, 

презентація звіту 

 

Оцінювання: 

 

№ 

п\п 

Вид роботи Кількість 

балів 

1 Ведення щоденнику практики, фіксація інформації у 

щоденнику 

10 балів 

2 Складання індивідуального плану роботи та його 

затвердження 

10 балів 

3 Запис результатів спостереження за дитиною у щоденнику. 

Протоколи анамнезів  
20 балів 

4 Мовленнєва картка, результати обстеження пізнавальних 

процесів дитини  

20 балів 

5 Протоколи та аналіз занять, проведених логопедом, 

психологом/ дефектологом 

10 балів 

6 Інформаційний буклет  15 балів 

7 Звіт про проходження практики 5 балів 

8 Звітна документація. Презентація звіту 10 балів 

 

Перелік звітної документації: 

1. Щоденник практики 

2. Індивідуальний план роботи 

3. Протоколи спостереження за дитиною (в довільній формі) 

4. Заповнена мовленнєва картка  

5. Протоколи обстеження пізнавальних процесів дитини  

6. Протоколи та аналіз занять проведених спеціалістами (в довільній формі, 3 

заняття) 

7. Інформаційний буклет 

8. Звіт про проходження практики 

9. Характеристика з місця проходження практики 

Документація подається кожним студентом індивідуально в окремій папці 

(зразки документації подано в додатках) 
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ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

_________________Пропедевтична волонтерська____________________ 

(вид і назва практики) 

 

студента ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Факультет  ____________педагогічної освіти_______________________ 

 

Кафедра_______корекційної педагогіки та інклюзії______________ 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень ___________бакалавр_____________ 

 

напрям підготовки (спеціальність) 6.010105 «Корекційна освіта»___ 

__________________________________________________________________ 

 

_________ курс, група _______________ 

  



Студент______________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

прибув на підприємство, в організацію, установу 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи «______» ____________________ 20___ року 

 

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

 

 

 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

 
Печатка 

підприємства, організації, установи «______» ____________________ 20___ року 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Індивідуальний план роботи 

 

 

№ Зміст роботи 
К-ть 

годин 

Форми і методи організації 

діяльності 
Форма звіту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 
Керівники практики: 

від Університету  __________________  ______________________________ 
   (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

від підприємства, організації, установи _________  ______________________________ 

 



Робочі записи під час практики 

 

Дата  Зміст роботи Аналіз роботи Підпис 

керівника 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



Відгук про роботу студента та оцінка практики 

_________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації,  установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник практики 

від підприємства, організації, установи _________  ______________________________ 
(підпис)     (прізвище та ініціали) 

М.П. 

    «______» __________________  20 __ року  



 

Висновок керівника практики від Університету 

 про проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку «____» _______________ 20___ року  

 

Оцінка:  

за національною шкалою __________________________ 

кількість балів  __________________________ 

за шкалою ECTS __________________________ 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики 

від Університету __________________  ______________________________ 
   (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

 



Міністерство освіти і науки України 
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ЗВІТ 

про підсумки проходження пропедевтичної волонтерської практики 

 

студента _______________________________________________________ 

групи _____________________ спеціальність ________________________ 

 

 

 

1. Бази проходження практики. Коротка характеристика – опис баз практики. 

Умови проходження практики.  

2. Вид та тривалість практики. 

3. Завдання практики, які були поставлені перед студентом. 

4. Зміст доручень, характер виконання (індивідуальний чи груповий,  

самостійно чи під контролем спеціалістів чи у якості помічника). 

5. Власні рефлексії щодо пройденої практики (ступінь готовності до виконання  

завдання, ступінь задоволення від участі у професійній діяльності служби, 

результативність роботи, надбаний досвід). 

6. Опис труднощів та проблем, з якими стикався студент (психологічні, 

комунікативні, етичні труднощі). 

7. Пропозиції щодо покращення та вдосконалення проведення практики. 

 

 

 

 

 

Дата _____________________ 

Підпис ___________________ 


