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педагогічної практики на 2 семестр 2016-2017 н.р. 

для студентів групи ДШС-11 
спеціальності «Соціальна робота»

Вид практики: навчальна педагогічна практика, спостереження педагогічного 
процесу в школі та різних видів соціальної роботи

з/п
К-сть

год
Дата Зміст практики Завдання для студентів

1. 3 15.02 Ознайомлення з програмою практики. 
Бази практики, їх можливості. Порядок 
організації практики. Вимоги до ведення 
документації студентів

Завести щоденник. 
Переписати план 
практики

2. 3 22.02 Організація психологічної служби у 
НВК «Арніка». Ознайомлення з роботою 
практичного психолога, формами та 
напрямками роботи.

Записати у щоденник 
загальні відомості про 
НВК. Особливості 
роботи практичного 
психолога. Особливості 
організації роботи з 
учнями.

3. 3 01.03 Організація психологічної служби 
загальноосвітнього навчального закладу 
№ 54. Розмежування посадових 
обов’язків практичного психолога та 
соціального педагога. Форми та напрями 
соціально-педагогічної та психологічної 
підтримки дітей. Форми та методи 
співпраці з педагогічним колективом

Записати у щоденник 
загальні відомості про 
школу. Особливості 
роботи соціального 
педагога та практичного 
психолога. Особливості 
організації роботи з 
учнями.



3 08.03 Ознайомити з роботою Будинку дитини 
№ 1, його призначення, приналежність 
до відомства; режим та особливості 
роботи, комплектування дитячих груп та 
забезпечення їх кадрами. Бесіда з 
головним лікарем, психологом, 
дефектологом. Спостереження 
організації життя, виховання та навчання 
дітей.

Зафіксувати у 
щоденнику розповідь 
головного лікаря про 
режим та особливості 
роботи закладу, 
спеціалістів. Описати 
враження, думки про 
заклад.

5. 3 15.03 Організація роботи з охорони життя і 
здоров’я, виховання та навчання дітей в 
дитячому будинку № 1. Бесіда з 
директором, психологом, методистом. 
Приналежність до відомства, режим та 
особливості роботи. Комплектування 
груп та забезпечення їх кадрами, 
спостереження організації навчально- 
виховної роботи з дітьми.

Записати у щоденнику 
розповідь директора про 
заклад, психолога, 
юриста. Записати 
загальні відомості про 
дітей, з якими 
працюють, про їх 
індивідуальні 
особливості і проблеми.

6. 3 22.03 Організація відділу соціальної роботи 
Личаківського району. Вивчення 
нормативних документів, документів 
відділу: план роботи, накази щодо 
роботи з дітьми-сиротами та дітьми, що 
залишились без батьківського 
піклування. Ознайомлення з 
статистичною звітністю.

Виписати нормативні 
документи, документи 
відділу соціальної 
роботи: план, накази, 
статистичну звітність.

7. 3 29.03 Організація роботи та навчально- 
корекційна діяльність в школі-інтернаті 
№ 102 для дітей з вадами розумового 
розвитку.

Записати загальні 
відомості про школу- 
інтернат, контингент 
учнів, працівників, 
особливості організації 
навчально-виховної 
роботи з учнями.

8. 3 05.04 Організація психологічної служби ДНЗ 
№ 153. Форми та напрями соціально- 
педагогічної та психологічної підтримки 
дітей дошкільного віку. Робота 
працівників закладу з батьками.

Оформити в щоденнику 
записи відповідно до 
поставлених завдань.



// 3 12.04 Притулок для неповнолітніх. 
Призначення, структура, спеціалісти та 
їх обов’язки. Виховна робота з дітьми. 
Специфіка роботи з психолога та 
соціального педагога.

Записати відомості про 
притулок: призначення, 
контингент дітей, 
обов’язки спеціалістів. 
Виховна робота з дітьми.

10. 3 19.04 Інтернат для інвалідів та пристарілих. 
Знайомство з призначенням закладу. 
Бесіда з директором, вихователями, 
мешканцями.

Призначення закладу. 
Записати бесіду з 
директором, 
вихователями, 
мешканцями закладу.

11. 3 26.04 Ознайомлення з специфікою роботи 
спеціалізованої школи-інтернату № 2. 
основні групи дітей, які виховуються в 
закладі. Особливості роботи практичного 
психолога, соціального педагога в 
закладі. Спостереження уроків та 
позаурочних заходів.

Записати загальні 
відомості про заклад. 
Відомості про 
контингент дітей, 
спеціалістів школи- 
інтернету.

12. 3 03.05 Ознайомлення з роботою навчально- 
реабілітаційного центру «Джерело» для 
дітей з вадами опорно-рухового апарату. 
Бесіда з директором, дефектологом, 
лікарем, реабілітологом, психологом, 
соціальним педагогом.

Записати загальні 
відомості про цент, 
контингент учнів, 
працівників, особливості 
організації навчально- 
виховної роботи. 
Описати обладнання для 
занять з дітьми.

13. 3 10.05 Робота відділу у справах дітей 
Личаківського району ЛМЦСССДМ. 
Напрями роботи. Робота волонтерського 
руху.

Записати зміст бесіди з 
керівником відділу, 
спеціалістами.

14. 3 17.05 Робота Міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
(МЦСССДМ). Напрями роботи. 
Діяльність волонтерського руху.

Записати зміст бесіди з [ 
•керівником центру, І 

спеціалістами.

1

15. 3 24.05 Ознайомлення з роботою Львівської 
середньої загальноосвітньої спеціальної 
школи-інтернату № 100 для дітей з 
вадами зору.
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Записати зміст бесіди з |
провідними
спеціалістами закладу.

1
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3 31.05 Особливості роботи Установи дитячо- Записати зміст бесіди з
юнацьких та молодіжних клубів провідними
(УДЮМК) Шевченківської спеціалістами закладу.
райдержадміністрації.

Всього: 48 год.

Завідувач з навчально-виробничої практики 

Керівники підгрупи практикантів:

Н.П.Сірант

О.С. Івах 

А.М.Шукалович 

О.Б. Соболевська


