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

№
п/п Дата К-сть

год. Зміст практики

1. 14.02 3 Ознайомлення з програмою практики. Бази практики, їх 
можливості. Порядок організації педпрактики. Вимоги до 
ведення документації студентів

2 21.02 3 Робота обласного центу соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (ЛОЦСССДМ) -  штат працівників, нормативно- 
правова база, напрями роботи, основні групи клієнтів.

3 28.02 3 Робота міського центу соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді (МЦСССДМ) -  штат працівників, нормативно- 
правова база, напрями роботи, основні групи клієнтів. 
Особливості організації роботи в районних відділах 
соціальної роботи. Волонтерська робота у центрі.

4 07.03 3 Робота відділу у справах дітей Львівської обласної державної 
адміністрації - нормативна база, документація відділу (план 
роботи, накази щодо роботи з дітьми-сиротами та дітьми, що 
залишилися без батьківського піклування тощо)

'5 14.03 3 Притулок для дітей відділу у справах ЛОДа: призначення, 
структура, склад фахівців, їхні посадові обов’язки. Зміст та 
напрями роботи соціального педагога, практичного 
психолога.



6 21.03 3 Центр соціально-психологічної допомоги у Львівській 
області. Мета та завдання діяльності, розпорядок роботи, 
склад працівників, основні групи клієнтів, які обслуговує 
Центр. Зміст роботи соціального педагога.

7 28.03 3 Будинок дитини № 1. Його призначення, приналежність до 
відомства; режим та особливості роботи, комплектування 
груп дітьми та забезпечення їх кадрами. Бесіда з головним 
лікарем, соціальним педагогом, психологом, дефектологом. 
Спостереження організації життя, виховання та навчання 
дітей.

8 04.04 3 Дитячий будинок № 1. Бесіда з директором, соціальним 
педагогом, психологом, методистом. Приналежність до 
відомства, режим та особливості роботи. Комплектування 
груп та забезпечення їх кадрами, спостереження організації 
навчально-виховної роботи з дітьми.

9 11.04 3 Соціально-педагогічна робота у дошкільному навчальному 
закладі. Завдання дошкільної освіти, структура закладу, 
комплектування груп, Розмежування посадових обов’язків 
практичного психолога та соціального педагога, групи дітей, 
сімей, які потребують соціальної підтримки. Форми та 
напрями соціально-педагогічної та психологічної підтримки 
дітей дошкільного віку. Робота з батьками працівників 
закладу.

10 18.04 3 Загально-освітній навчальний заклад. Структура соціально- 
педагогічної служби, посадові обов’язки кожного фахівця. 
Основні групи соціально незахищених категорій учнів, 
діяльність Ради профілактики правопорушень. Зміст, форми 
та напрями соціально-педагогічної підтримки дітей. Форми ат 
методи співпраці соціального педагога з адміністрацією, 
педагогічним колективом, батьками.

11 25.04 3 Школа-інтернат №102 (для дітей з вадами розумового 
розвитку). Мета та завдання діяльності установи, основні 
групи дітей, які навчаються у закладі, види їхніх діагнозів. 
Розпорядок роботи установи, комплектування класів, штат 
працівників, посадові обов’язки. Особливості соціально- 
педагогічної роботи у закладах такого типу

12 02.05 3 Спеціалізована школа-інтернату №2. Основні групи дітей, які 
виховуються в закладі. Особливості роботи соціального 
педагога в установі: робочий кабінет, план роботи, 
документація, яку веде соціальний педагог. Організація 
дозвілля дітей.

13 09.05 3 Навчально-реабілітаційний центр «Джерело». Облаштування 
установи, організація діяльності, склад фахівців, структура 
закладу, завдання роботи кожного відділення. Особливості 
роботи навчально-реабілітаційних центрів.



14 16.05 3 Недержавний сектор у соціальній роботі. ГО «Благодать». 
Організація роботи з дітьми-сиротами, напрями та зміст 
роботи. Особливості організації з установами.

15 23.05 3 Недержавний сектор у соціальній роботі. ГО «Турбота в дії». 
Організація роботи з дітьми-сиротами, напрями та зміст 
роботи. Особливості організації з установами. Інститут 
наставництва.

16 30.05 3 Недержавний сектор у соціальній роботі. ГО «Центр опіки 
сиріт». Організація роботи з дітьми-сиротами, напрями та 
зміст роботи. Особливості організації з установами.

17 06.06 3 Підведення підсумків практики. Аналіз діяльності студентів. 
Вироблення рекомендацій щодо удосконалення практики.

Всього: 48 год.
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