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ВСТУП  

 

Практична підготовка студентів як одна з форм навчального процесу є 

необхідною складовою частиною підготовки майбутніх соціальних педагогів 

і покликана забезпечити набуття студентами практичних професійних 

навичок та вмінь. 

Загальні питання організації проведення і підведення підсумків усіх 

видів практики студентів регламентується відповідно до Законів України  

«Про вищу освіту» та «Положенням про проведення практики студентів 

вищих навчальних закладів України» затверджене наказом Міністерства 

освіти України від 8 квітня 1993р. - № 93. 

Практика студентів спеціальності «Соціальна робота», які навчаються у 

Педагогічному коледжі Львівського національного університету імені Івана 

Франка є невід’ємною складовою частиною навчального процесу з 

підготовки соціальних педагогів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«молодший спеціаліст», первісною ланкою в системі їх практичної 

підготовки до роботи у навчальних закладах, реабілітаційних центрах, 

соціальних службах. 

Графік проведення практики  

 

Курс Назва практики Семестр 
Кількість 

тижнів 

Кількість 

кредитів 

1 Навчальна (професійно-орієтовна) 

практика  

2 2 3 (108) 

2 Навчальна (літня) практика  3 2 3 (108) 

3 Соціально-педагогічна практика  3 1,5 2 (72) 

4 Виробнича практика  4 4 6 (216) 

 

Метою практики є закріплення знань із соціальної педагогіки, 

формування професійних умінь і навичок, оволодіння сучасними 

методиками, формами організації праці в галузі майбутньої професії.  
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В процесі професійної підготовки майбутні соціальні педагоги (за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст») проходять наступні 

види практик: навчальна (професійно-орієнтовна), навчальна (літня), 

соціально-педагогічна, виробнича. 

Усі види практик проводяться згідно з навчальними планами. Вид, 

зміст, структура і послідовність практики визначаються програмою, 

розробленою випусковою цикловою комісією. Циклова комісія забезпечує 

складання наскрізних і робочих програм практик згідно з  «Положенням про 

проведення практик студентами вищих навчальних закладів України», 

наказами і рішеннями колегії Міністерства освіти і науки України щодо 

практик студентів, навчальними планами спеціальності і кваліфікаційною 

характеристикою фахівців. 

Базами для проходження практик обираються такі навчальні заклади та 

соціальні служби, які можуть забезпечити проведення практики з соціально-

педагогічної діяльності. Залежно від змісту базами практик можуть бути 

загальноосвітні школи, спеціальні загальноосвітні школи, школи-інтернати, 

реабілітаційні центри та інші заклади соціально-педагогічного спрямування. 

Під час вибору баз практик Педагогічним коледжем дотримано таких 

вимог: забезпечення умов для виконання студентами програм практики; 

створення безпечних умов для роботи студентів; забезпечення санітарних 

умов для роботи студентів; надання методичної допомоги студентам у разі 

виникнення потреби в цьому. 

Завдання педагогічної практики: 

1) поглиблення і вдосконалення теоретичних знань і їх зв’язок з 

практичною діяльністю; 

2) виявлення і усвідомлення специфіки соціально-педагогічної діяльності; 

3) сприяння професійному самовизначенню студентів через систему 

цілеспрямованих впливів – професійне інформування і пропаганду, 

профконсультацію та діагностику; 
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4) розвиток особистісних якостей, що відповідають вимогам обраної 

професії і необхідні соціальному педагогу у професійній діяльності; 

5) освоєння сучасних технологій соціально-педагогічної роботи; 

6) психологічна адаптація студентів до обраної професії і умов 

професійного середовища; 

7) формування професійних умінь та навичок: комунікативних, 

організаторських, діагностичних, дидактичних, аналітичних; 

8) знайомство з основними видами і типами установ педагогічної і 

соціальної сфери; 

9) посильна допомога базам практики в їх професійній діяльності через 

виконання конкретних завдань та залучення в ролі волонтерів, 

асистентів до різних видів соціально-педагогічної роботи; 

10) створення умов для розвитку професійних здібностей  студентів, 

формування їх власного стилю діяльності; 

11) формування у студентів творчого підходу у професійній 

діяльності; 

12) розвиток у майбутніх спеціалістів навичок професійної рефлексії. 

 

Практика має неперервний характер і проводиться на першому та 

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

спеціальності 231 Соціальна робота. 

 

Цілі та завдання практики 

Навчальна (професійно-орієнтовна практика) – це пасивна практика, 

оскільки студенти ще не працюють самостійно, залучаються до виконання 

нескладних завдань. 

Мета практики – здійснити професійну діагностику придатності 

студентів до обраної професії, виявити якості, необхідні для успішного 

навчання та наступної професійної діяльності, сприяти усвідомленню своїх 

ціннісних орієнтацій, емоційних особливостей, інтересів, здібностей. 
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Завданням практики на даному етапі є поглиблення і закріплення 

теоретичних знань студентів; формування умінь  раціонально розподіляти час, 

виконувати заплановане, будувати ділові стосунки, вивчати передовий 

педагогічний досвід (нові педагогічні системи, сучасні технології навчання і 

виховання, програми, підручники) 

Навчальна (літня)  практика проводиться  зі студентами першого 

курсу у 3 семестрі. Вона створює реальні умови для формування професійно-

педагогічних умінь з організації виховної роботи з дітьми в літніх умовах, 

сприяє формуванню професійно – педагогічної спрямованості та якостей 

соціально-активної особистості майбутнього педагога.  

Мета практики – надати можливість студентам реалізувати 

професійний та особистісний потенціал, розвинути і закріпити знання, уміння 

і навички, досвід, набутий у процесі навчання; підготувати їх до виконання 

функцій соціального педагога, виховувати професійну компетентність. 

Невід’ємною складовою підготовки соціального педагога є проходження 

практики в реальних умовах майбутньої професії – в літніх таборах 

загальноосвітніх шкіл міста Львова, школах-інтернатах, дитячих літніх 

таборах. Студенти проходять соціально-педагогічну практику на посаді 

помічника соціального педагога. Саме в процесі роботи з дітьми, підлітками, 

колегами, адміністрацією, сім’ями відпрацьовуються професійні навички та 

вміння.  

Основними завданнями практики на даному етапі є:  практична 

підготовка  студентів до роботи в якості помічника соціального педагога; 

поглиблення і закріплення теоретичних знань з педагогіки, психології, 

вікової психології, соціальної психології, соціальної педагогіки і 

організаційно-виховної роботи; оволодіння сучасними технологіями 

соціально-педагогічної роботи; ознайомлення з досвідом роботи фахівців за 

спеціальністю; добір матеріалів до написання курсових робіт; засвоєння та 

відпрацювання професійних моделей спілкування соціального педагога з 

дитиною, яка потребує допомоги; розвиток професійних умінь і навичок: 
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індивідуального психолого-педагогічного впливу на особистість; визначення і 

самостійне виконання конкретних виховних соціальних  завдань, що стоять 

перед соціальним педагогом; робота зі звітною документацією; відбір і 

використання доцільних методів і форм роботи; формування професійних 

якостей соціального педагога: милосердя, доброти, готовності прийти на 

допомоги, творчого мислення, соціальної спрямованості; підвищення 

відповідальності і трудової дисципліни; сприяння свідомому ставленню їх до 

діяльності; виховання потреби систематично поновлювати свої знання та 

творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  

Соціально-педагогічна практика – це активна практика, в ході якої 

студенти  залучаються до виконання соціально-педагогічних завдань. 

Мета – поширення професійних вмінь та навичок організації соціально-

педагогічної діяльності в навчальних закладах, ознайомлення студентів зі 

специфікою соціально-педагогічної діяльності у загальноосвітніх навчальних 

закладах, реабілітаційних центрах, школах-інтернатах, формування навичок 

роботи з дітьми з особливими потребами навчання і виховання; максимальне 

наближення студентів до реальних умов майбутньої практичної діяльності; 

сприяння усвідомленому професійному самовизначенню. 

Завдання практики – засвоїти основні принципи діяльності соціального 

педагога у закладах соціально-педагогічного спрямування, навчитись 

усвідомлювати та аналізувати потреби дитини, дитини з особливими 

потребами, обдарованими дітьми та їх батьків, визначити основи організації 

роботи соціального педагога під час взаємодії з іншими спеціалістами (лікарі, 

психологи, вчителі), намагатись розвивати особистісні якості, що необхідні у 

роботі різними категоріями дітей. 

Виробнича практика проходить в четвертому семестрі з відривом від 

навчання, одна із складових завершального етапу професійної підготовки 

студентів у Педагогічному коледжі, шлях удосконалення практичних умінь і 

навичок соціально-педагогічної діяльності з різними категоріями дітей та 

молоді. 
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Мета практики – поглиблення, уточнення, розширення  знань 

студентів про зміст, форми та напрями діяльності соціального педагога, в 

різних сферах соціального захисту. Вдосконалення навичок соціально-

педагогічної діяльності в школах-інтернатах, загальноосвітніх школах, 

дошкільних навчальних закладах, навчально-виховних комплексах, 

навчально-реабілітаційних центрах, ліцеях, гімназіях, соціальних службах, 

відділах освіти при райдержадміністраціях. 

Завдання практики: використання студентами набутих знань у 

практичній діяльності; розвиток професійних особистісних якостей, 

необхідних соціальному педагогу, практичному психологу; знайомство із 

специфікою роботи в різних організаціях державної та недержавної форм 

власності, які надають соціально-педагогічну та практичну психологічну 

допомогу дітям та молоді; формування у студентів творчого та 

дослідницького підходів до професійної діяльності. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

У межах професійно-орієнтовної практики студенти знайомляться зі 

специфікою соціально-педагогічної роботи в різних соціальних інститутах, в 

різних організаціях державної та недержавної форм власності, які надають 

соціально-педагогічну допомогу дітям та молоді, як майбутніми сферами 

практичної діяльності.  

Базами практики є відділ освіти Львівської міської ради, дитячий 

будинок №1, будинок дитини №1, навчально-реабілітаційні центри «Левеня», 

«Джерело», «Мрія», дошкільні навчальні заклади №38 компенсуючого типу 

для дітей з важкими розладами мовлення, №35 для дітей з вадами слуху; 

школи-інтернати №102, №6, Львівський міський центр соціальних служб для 

дітей сім’ї та молоді, притулок для неповнолітніх, районні центри творчості 

дітей та юнацтва. 

Після завершення практики студенти подають такі види документації: 

  1) щоденник з коротким аналізом кожної установи за такою схемою: 
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- основні напрями роботи в установі; 

- посадові обов’язки соціального педагога; 

- умови роботи соціального педагога; 

- особисті враження від конкретної установи, людей, з якими в ній 

спілкувалися. 

Формою контролю з професійно-орієнтовної практики  є залік.  

Навчальна (літня) практика проводиться на базах дитячих таборів 

загальноосвітніх шкіл міста Львова, школах-інтернатах № 102, №2, «Довіра»,  

дитячих літніх таборах області. У процесі проходження  соціально-виховної 

практики студенти оволодівають такими уміннями: визначати цілі і завдання 

оздоровчої і виховної роботи з дітьми; складати план оздоровчої і виховної 

роботи з урахуванням інтересів дітей; створювати умови для розвитку дітей в 

умовах відпочинку; організовувати різнопланову діяльність дітей, поєднуючи 

індивідуальну і колективну роботу; будувати демократичні стосунки  з 

дітьми, їх батьками, колегами, адміністрацією; аналізувати свій досвід 

педагогічної діяльності та досвід своїх колег, надавати методичну допомогу, 

поради.  

По закінченню соціально-виховної практики студенти подають такі 

документи:  

1) щоденник проходження практики; 

2) звіт про проведену роботу,  

3) матеріали проведених виховних культурно-дoзвіллєвих заходів, 

наочність (за можливістю) – фото, відеофільми, стінні газети, 

узагальнені результати з дослідної роботи.  

Керівниками практики оцінюється ставлення студентів до виконання 

завдань, стан трудової дисципліни та дотримання правил техніки безпеки.  

Формою контролю з соціально-виховної практики є  залік 

Діяльність студентів під час проходження соціально-педагогічної 

практики  реалізується у таких напрямах:  
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1) нормативно-законодавчий аспект − ознайомлення із закладом, з 

адміністрацією, відділами, штатом працівників; вивчення документації 

закладу (законодавчо-нормативне забезпечення, план роботи);  

2) технологічний аспект: виконання посадових обов'язків соціального 

педагога; соціально-педагогічна робота з дітьми (організація фізкультурно-

оздоровчої діяльності); соціально-педагогічна  робота з сім'єю (консультації); 

здійснення соціально-педагогічної діагностики, вивчення індивідуальних 

особливостей неповнолітніх, умов життя і виховання в сім'ї; здійснення 

просвітницької роботи; проведення індивідуальних та групових виховних 

заходів. 

Базами проходження педагогічної практики є дошкільні навчальні 

заклади, загальноосвітні школи, навчально-реабілітаційні центри, школи-

інтернати. 

Після проходження практики студенти подають таку документацію:  

1) щоденник з аналізом проведеної роботи; 

2) конспекти проведення розвивальної, діагностичної та корекційно-

розвивальної, просвітницької роботи з дітьми різного віку (по одному 

конспекту кожного виду роботи); 

3) конспект проведеної просвітницької або розвивальної роботи з 

батьками та педагогічним колективом (консультація, бесіда тощо). 

Під час проходження виробничої практики студенти закріплюватимуть 

на практиці теоретичні знання, отримані під час вивчення фахових 

дисциплін; формують професійні вміння та навички прийняття самостійних 

рішень у реальних виробничих умовах.  

Базу практики студент може вибрати самостійно залежно від теми 

курсової роботи, особистих зацікавлень, можливості майбутнього 

працевлаштування. 

Після завершення практики студенти подають такі види документації: 

щоденник практики з аналізом результатів досліджень студентів та аналізом 

проведеної роботи; звіт про проходження практики; конспекти організаційної 
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форми з підписом соціального педагога, оцінкою: (діагностична діяльність (2 

конспекти), корекційна робота (2 конспекти), просвітницька робота (2 

конспекти), розвивальна робота ( 2 конспекти), виховний захід ( 1 конспект)). 

аналіз організаційної форми, яку спостерігав практикант (у щоденниках 

студентів); соціальний паспорт класу, школи; соціальний паспорт учня; 

характеристика студента з рекомендованою оцінкою. 

Формою контролю з виробничої практики є диференційований залік. 

Підсумки практики підводяться на підсумковій конференції. 

Диференційована оцінка за проходження студентом виробничої практики 

складається з модуля теоретичного засвоєння знань, модуля практичного 

застосування знань та модуля оформлення документації. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Під час практики студенти виконують також індивідуальні завдання з 

метою закріплення знань, отриманих у процесі вивчення теоретичних курсів і 

спецкурсів, надбання умінь і навичок самостійного розв'язання 

виробничих, наукових, організаційних завдань. Це активізує їх діяльність, 

розширює світогляд, підвищує ініціативу і робить проходження практики 

більш конкретним і цілеспрямованим. Матеріали, отримані студентами 

під час виконання індивідуальних завдань, можуть бути в подальшому 

використані для виконання курсових і дипломних робіт. 

Планування та проведення екскурсій під час практики здійснюється 

спільно з керівниками практик і вищого навчального закладу та бази 

практики. Заняття під час практики можуть проводитись у вигляді лекцій, 

семінарів та практичних робіт з використанням матеріальних можливостей 

бази практики. 

Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами 

найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, чинну  систему 

управління. 
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Кількість годин, що відводиться на заняття та екскурсії не повинна 

перевищувати 4 год. на тиждень: екскурсія по базовому закладу з метою 

ознайомлення з метою ознайомлення з матеріально-технічним оснащенням та 

проведенням з ТПБ і ПОП, проводиться у перший день практики 

адміністрацією школи або позашкільного закладу. 

 

ФОРМИ КОНТРОЛЮ  

Одним з факторів, що впливає на результативність та ефективність  

процесу практичного  навчання є оцінка результатів діяльності  студентів-

практикантів, підтримує внутрішню позицію людини, підтверджує її 

правильність та її моральну основу. 

Контроль та оцінка результатів  практики  здійснюється  в двох аспектах: 

1. Поточний контроль (результати щоденної діяльності практикантів; 

2. Підсумковий контроль (результативність  практики  за  підсумками 

досягнення поставлених цілей навчання). 

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

підприємства на базі якого студент проходить практику  та з   боку 

навчального закладу. Як правило, оцінюється відвідування, 

дисциплінованість, ініціативність, старанність, безконфліктність 

практикантів. 

Підсумковий контроль. Відповідно до загальних вимог студент за  

наслідками практики одержує оцінку, яка повинна бути внесена в його 

залікову книжку. Загальна оцінка за практику виводиться на основі ряду 

оцінок, виставлених за різні види роботи: 

− перша оцінка виставляється груповим керівником на базі практики і 

вноситься у відгук, який він дає на студента; 

− друга оцінка виставляється викладачем-керівником підгрупи 

практикантів, який оцінює  виконання   студентом  програми   

практики  та  якість  зданої  звітної документації; 

− третя  оцінка  виставляється  керівником підгрупи практикантів за  
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репрезентацію студентом практичної та методичної роботи під час 

підсумкової конференції. 

Загальна оцінка є середнім балом цих трьох оцінок. За відсутність 

студента на практиці без поважних причин, а також невчасне складання та 

здачу документації оцінка з практики знижується. Таким чином, процедура 

контролю студентів - це процес, що протікає на різних рівнях (ВНЗ, базової 

установи) і здійснюваний різними людьми (керівником від бази практики, 

викладачем-керівником підгрупи практикантів, членами комісії з прийому 

заліка).  

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 оформлюється   в папку і складається з 

характеристики з місця проходження практики, щоденника практики та 

письмового звіту. 

У щоденнику практикант щоденно фіксує всі види роботи, які він 

виконує впродовж практики.  

У характеристиці студента з закладу, в якому він  проходить практику, 

описується діяльність практиканта, дається оцінка змісту та обсягу виконаної 

роботи, вказується її практична значущість, вміння студента правильно 

розуміти вимоги. 

Звітна документація студента-практиканта складається з: конспектів  

залікових заходів (тренінг, консультація, творчі заняття); методичних 

розробок виховних заходів з фаху або загально-педагогічної спрямованості; 
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психолого-педагогічної характеристики на учня; психолого-педагогічної 

характеристики на колектив. 

Обговорення наслідків практики відбувається на підсумковій 

конференції. Студенти-практиканти звітують про роботу під час практики 

після подання (протягом останнього тижня практики) на перевірку звітної 

документації керівнику підгрупи практикантів. 

Звіти студентів про роботу, яка виконувалась впродовж практики, 

приймаються у  вигляді заліку (диференційного заліку). Студент складає 

залік комісії, до складу якої входять заступник директора з навчально-

виробничої роботи, голова циклової комісії фахових дисциплін, керівник 

підгрупи практикантів. Оцінка з практики враховується нарівні з іншими 

оцінками, які характеризують успішність студента і враховуються при 

призначенні стипендії. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Критерії оцінювання результатів виробничої 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 5 «відмінно» – 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 
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університету завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «відмінно». 

Оцінка 4,5 «дуже добре» – 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 4 «добре» – 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 

керівника від бази та університету завірені печаткою. Характеристика-відгук 

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

Оцінка 3,5 «задовільно» – завдання практики виконано в неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація 

недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не вірно оформлено. 

У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – 

«задовільно». 

Оцінка 3 «достатньо» – завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена 
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неповно, з помилками. Щоденник недооформлено. У характеристиці-відгуку 

оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка 2 «незадовільно» – завдання невиконані. Виявлені проблеми 

встановлення контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види 

педагогічної діяльності. Звітна документація оформлена з помилками. 

Відсутній щоденник, характеристика-відгук. 

 

Керівництво педагогічною практикою 

Директор Педагогічного коледжу: 

 забезпечує загальне керівництво і здійснює контроль за проведенням 

педагогічної практики; 

 укладає договори з базами педпрактики;  

 затверджує річний план практики; 

 візує і подає ректору проект наказу на оплату за педагогічну практику   

працівникам освітніх установ, соціальних служб; 

 розглядає і подає  проект наказу про скерування студентів на практику. 

 

Завідувач навчально-виробничої практики: 

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

педагогічної практики студентів спеціальності; 

- забезпечує планування, організацію й облік результатів усіх видів 

практики, складає проект наказу про розподіл студентів для 

проходження практики; 

- організовує та проводить інструктажі з техніки безпеки, настановчу і 

підсумкову конференції; 

-  координує роботу керівників підгруп практикантів, адміністрації і 

працівників служб, шкіл, інших установ і  організацій щодо планування 

та ефективності практики, вибірково відвідує служби, установи, 

організації, турбується про усунення  недоліків в організації практики; 
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- вивчає звітну документацію практикантів курсу і оцінює їх роботу; 

- організовує проведення підсумків практики; 

- вносить пропозиції щодо вдосконалення практики, бере участь в 

обговоренні питань організації практики на засіданні циклової комісії 

викладачів  фахових дисциплін спеціальності “Соціальна робота”. 

Керівник підгрупи практикантів: 

- бере участь в організації і проведенні настановчої і підсумкової 

конференції з соціально-педагогічної практики; 

- здійснює безпосереднє керівництво практикантами; 

- разом з директором бази практики або його заступником розподіляє 

студентів на робочі місця; 

- затверджує індивідуальні плани студентів, контролює їх виконання, 

організовує аналіз проведеної студентами роботи; 

- консультує студентів про систему звітності з практики; 

- інформує адміністрацію про хід практики; 

- перевіряє звітну документацію студентів про роботу за час практики і 

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

установ) виставляє оцінку за практику; 

- складає письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями та 

пропозиціями щодо її вдосконалення, який подається заступнику 

директора Педагогічного коледжу з навчально-виробничої роботи. 

 Обов'язки керівників від баз практики 

Завідувач служби (установи, організації): 

- організовує практику у відповідності до угоди та програми практики; 

- забезпечує нормальні умови для проведення соціально-педагогічної 

практики, проводить роботу з працівниками, обслуговуючим 

персоналом з питань практики; 

- знайомить студентів зі службою (установою, організацією), 

постановкою роботи, штатом, з документацією, кабінетами; 

- разом з керівником практики розподіляє студентів на робочі місця; 
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- відвідує (вибірково) заняття практикантів і бере участь у їх 

обговоренні; 

- проводить наради на початку і в кінці педагогічної практики. 

Працівник служби (установи, організації),  соціальний педагог, практичний 

психолог: 

- ознайомлює закріплених за ним студентів зі змістом і 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 соціально-педагогічної практики при 

адміністрації служби (установи, організації), а також, якщо є 

можливість, у підсумковій конференції за результатами практики. 

Обов’язки студентів-практикантів: 

- до початку практики одержати від керівника практики інформацію 

щодо порядку оформлення необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- сумлінно виконувати всі види робіт, передбачених програмою 

соціально-педагогічної практики і відповідними інструкціями, 

старанно готуватись до кожного заняття і проведення різноманітних 

волонтерських справ; 

- бути зразком організованості, дисциплінованості, ввічливості, 

працьовитості, дотримуватись правил безпеки і охорони праці; 

- проявляти 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; 

- після закінчення практики студент протягом трьох днів завершує 

підготовку необхідних звітних матеріалів та документації. 
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