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ВІДГУК
на студентів-практикантів спеціальності «Соціальна робота»

ВСП «Педагогічний фаховий коледж Львівського національного 
університету імені Івана Франка».

Соціальна ситуація в країні висуває особливі вимоги до спеціалістів 

соціальної сфери, оскільки цей складний вид діяльності передбачає наявність 

різнобічних знань, здібностей та досвіду. Адже, лише професійно підготовлені 

компетентні працівники можуть працювати у цій сфері. Діяльність працівників 

значною мірою залежить від підготовки кваліфікованих кадрів. Саме такі кадри 

готують у ВСП «Педагогічному фаховому коледжі Львівського національного 

університету імені Івана Франка ».

На сьогоднішній день відбуваються позитивні процеси безперервної 

підготовки кваліфікованих спеціалістів у галузі соціальної роботи, а зміст 

освітньої програми побудований на системності, послідовності, доцільності, 

логічності та взаємозв'язку, що є необхідним для реалізації професійної 

діяльності у майбутньому.

Проходячи навчальну практику у СЗШ № 42 м. Львова, студенти- 

практиканти спеціальності «Соціальна робота» навчилися планувати та 

організовувати робочий час, самостійно приймати рішення, застосовувати на 

практиці знання, здобуті у процесі теоретичних навчань та вмінь, а також різні 

види та методи роботи, дотримуватись меж професійної компетенції.
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Майбутні фахівці зарекомендували себе як добре підготовлені 

спеціалісти, головною компетенцією яких є вміла організація діалогу, що 

дозволяє ефективно вирішувати різноманітні завдання, зокрема досягати
А

розумінні та надавати професійну допомогу у розв'язанні різних проблем.

Студенти-практиканти своєчасно виконували всі види робіт передбачені 

програмою практики, були присутніми на усіх видах навчально-методичних 

заходів, які проводились на базі практики, дотримувались правил внутрішнього 

розпорядку навчального закладу. Варто зазначити, що студенти, які проходили 

навчальну практику володіють знаннями з різних галузей професійної 

діяльності. Про те під час проходження практики майбутнім фахівцям вдалося 

удосконалити оволодіння сучасними соціально-педагогічними технологіями, 

поглибити теоретичні знання та розвинути навички професійної рефлексії.

Результатом проходження навчальної практики студентами спеціальності 

«Соціальна робота» є удосконалення професійних умінь та навичок 

(комунікативних, організаторських, дидактичних, діагностичних, аналітичних), 

а також формування професійно значущих якостей особистості соціального 

працівника, оволодіння необхідними професійними компетенціями


