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 ПОД- СЕКЦИЯ 5. Социальная педагогика
Дмитро Цекот

викладач кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти,
Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка

ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА В СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ

Актуальність теми. Одним із головних напрямів модернізації педагогічної 
освіти є підвищення якості професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів. Важлива роль у цьому процесі належить практичній підготовці студентів 
в умовах вищого навчального закладу. Педагогічна практика є неодмінною 
складовою професійної підготовки майбутніх фахівців, процесу формування їхніх 
індивідуально-творчих можливостей тощо; апробації теоретичних знань студентів 
під час здійснення соціально-педагогічної роботи.

Практику можна розглядати як процес оволодіння різноманітними видами 
професійної діяльності, у яких створюються умови для випробування студентом себе 
в різних професійних ролях. Оскільки професійна діяльність соціального педагога є 
багатоаспектною, то спеціаліст повинен уміти застосовувати різні форми та метоли 
роботи з різними категоріями населення (до прикладу, організовувати дозвілля дітей, 
надавати кваліфіковану соціально-педагогічну допомогу жертвам несприятливих 
умов соціалізації тощо).

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про те, що проблема 
практичної підготовки майбутніх соціальних педагогів розробляється низкою 
дослідників: Т.Алексеєнко, Р. Вайнола, І. Звєрєва, О.  Безпалько, Л. Завадська, А. 
Капська, Г. Лактіонова та ін. 

Організаційно-методологічні основи професійної підготовки педагогічних 
кадрів у вищих навчальних закладах розглядають (О. Вишневський, С. Гончаренко, 
І. Зязюн, В. Кремень, Н. Ничкало).

Концептуальні підходи до організації практики студентів спеціальності 
„Соціальна педагогіка” розкрито у працях А. Капської, Л. Кобилянської, А. Конончук, 
Л. Міщик, В. Поліщук, З. Фалинської, С. Харченко та ін.

У них наголошено: при складанні програм практики необхідно враховувати 
майбутню професійну діяльність соціального педагога/соціального працівника, 
вимоги державної програми „Освіта” (Україна ХХІ століття), Положення про 
організацію виробничої та педагогічної практики студентів закладів вищої освіти, 
основні функції соціального педагога/соціального працівника та регіональні 
особливості вищого навчального закладу.

Проте проблема проходження педагогічної практики майбутніх соціальних 
педагогів у спеціалізованих навчально-виховних закладах потребує більш детального 
аналізу. Тому метою статті є висвітлення особливостей проходження педагогічної 
практики майбутніх соціальних педагогів у спеціалізованих навчально-виховних 
закладах як складової їхньої професійної підготовки.

Виклад основного матеріалу. Розробка основних концептуальних положень 
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практичної підготовки базується на філософському трактуванні практики як 
специфічно людського способу освоєння світу: у процесі практичної діяльності 
студенти мають можливість не просто відтворювати теоретичні знання, а й змінювати 
власну програму, конструювати нові алгоритми діяльності і поведінки, формувати та 
досягати принципово нових цілей, що забезпечить професійну активність студента. 
В українському педагогічному словнику педагогічна практика визначається як спосіб 
вивчення навчально-виховного процесу на основі безпосередньої участі в ньому 
практикантів [1]. 

Педагогічна практика є обов’язковою складовою навчального процесу 
педагогічних університетів та передбачає професійну підготовку педагогічних кадрів 
і підвищення їхньої кваліфікації. Основними завданнями педагогічної практики у 
ВНЗ є:

- навчити студентів творчо використовувати в педагогічній 
діяльності науково-теоретичні знання й практичні навички;

- сприяти оволодінню студентами сучасними формами і методами 
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах; 

- виховувати в студентів інтерес до педагогічної роботи, сформувати 
потребу систематично поповнювати свої знання та творчо застосовувати їх у 
практичній соціально-педагогічній діяльності [2; 3].

Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 
6.01010601 „Соціальна педагогіка” передбачено проходження різних видів практики 
студентами (навчально-виховна, літня педагогічна та навчально-технологічна 
практика), від змісту, форм і методів якої значною мірою залежить ефективність 
їхньої майбутньої соціально-педагогічної діяльності.

До переліку баз практики, на які скеровуються студенти Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана франка для проходження 
педагогічної практики, належать: загальноосвітня спеціальна школа-інтернат 
інтенсивної корекції, ПТУ-інтернат професійної реабілітації учнів-інвалідів міста 
Самбір. Особливістю проходження педагогічної практики в цих закладах є те, що 
студенти працюють із дітьми з особливими потребами та обмеженими можливостями 
безпосередньо в межах спеціалізованого закладу. Це надає можливість практикантам 
проводити творчі самостійні заняття з цією категорією дітей, сприяє розвиткові 
інтересу до соціально-педагогічної роботи з дітьми-інвалідами.

Навчально-виховна практика (1-ий курс) орієнтована на навчально-виховний 
процес у спеціалізованих закладах в рамках індивідуальної та групової роботи з 
дітьми з особливими потребами. Студенти знайомляться з різними категоріями 
дітей, які потребують допомоги та підтримки з боку соціального педагога, з їхніми 
проблемами, а також типологією закладів, які покликані розв’язувати ці проблеми.

Літня педагогічна практика на 2-му курсі має навчально-виховний характер 
і зорієнтована на виховну соціально-педагогічну роботу з колективом дітей, які 
потребують особливої допомоги.

Навчально-технологічна практика третьокурсників сприяє оволодінню 
студентами соціально-педагогічними технологіями роботи з різними категоріями 
дітей та молоді з особливими освітніми потребами, сім’ями, котрі їх виховують. 
Проходження практики в спеціалізованих навчально-виховних закладах сприяє 
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формуванню умінь проектувати соціально-педагогічну роботу, створює умови для 
вдосконалення комунікативних, організаційних, аналітичних умінь і особистісно-
професійних якостей майбутнього фахівця. Цей вид практики дозволяє студентам 
професійно зорієнтуватися і зробити черговий вибір подальшого освітнього і 
професійного маршруту. 

Важливою складовою навчально-виховної практики є самостійне проведення 
студентами-практикантами навчально-виховних заходів (тематичні виступи, 
консультації, тренінгові заняття тощо) згідно змодельованих проектів під 
керівництвом методистів. Їм передує ґрунтовна самостійна робота з підготовки 
навчальних та методичних матеріалів, з урахуванням особливостей психофізичного 
розвитку дітей з особливими освітніми потребами. Вона включає:

планування заходів (лекції, тренінги, ігрові заняття);
розробку методики проведення виховних заходів (із застосуванням різних 

методів і прийомів виховання, використання м технічних засобів, комп’ютерної 
техніки);

складання методичного комплексу (навчально-методичні та інструкційні 
карти, конспекти заходів).

Практиканти беруть активну участь в організації занять предметних гуртків, 
організовують тематичні вечори, надають допомогу дітям з особливими потребами у 
підготовці дозвіллєвих заходів.

Усі проведенні виховні заходи є предметом детального обговорення. 
Звертається увага на позитивні сторони та недоліки, вказуються шляхи їхнього 
усунення. Труднощі, що виникають у практиканта, вирішуються під час групових та 
індивідуальних консультацій з методистами.

Вивчення та узагальнення досвіду навчально-виховної роботи у закладі має на 
меті аналіз студентом нового у виховній роботі соціального педагога та формування 
власних професійних навиків з організації навчально-виховної діяльності з 
категорією дітей з особливими потребами.

Метою літньої педагогічної практики є формування умінь організовувати та 
проводити оздоровчу, соціально-виховну, просвітницьку, дозвіллєву діяльність дітей 
та підлітків з особливими потребами в умовах формальних та неформальних груп, 
об’єднань, клубів, поглиблення професійно-педагогічних знань студентів і озброєння 
їх методикою виховної роботи з дітьми в літній період.

Під час літньої педагогічної практики студенти здійснюють виховну  та 
дозвіллєву роботу з дітьми з особливими потребами за такими основними 
напрямками: 

моральне виховання дітей та підлітків; 
виховання поваги до української минувшини, законів України, національної 

символіки тощо; 
трудове і економічне виховання дітей та їхня професійна орієнтація; 
формування екологічної культури; 
розумове виховання; 
фізичне виховання; 
розвиток індивідуальних здібностей і талантів дітей; 
організація дозвілля та відпочинку дітей.
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Виховна робота студентів-практикантів розумно поєднує в собі відпочинок, 
працю, спорт, туризм з пізнавальною, естетичною, екологічною й оздоровчою 
діяльністю. Під час організації та проведення виховної та дозвіллєвої роботи у 
спеціалізованому закладі необхідно створити належні умови для самореалізації дітей 
з особливими потребами, щоб допомогти їм розвинути їхню соціальну активність, 
виховати в них почуття власної гідності, надати можливість проявити себе в 
конкретній справі, стимулювати творчий розвиток та ініціативу.

Літня педагогічна практика вирішує важливі завдання професійного і 
соціального становлення студентської молоді, сприяє формуванню професійно-
педагогічної спрямованості майбутнього соціального педагога. Окрім цього вона 
є засобом перевірки психологічної та педагогічної готовності до роботи з дітьми з 
особливими потребами. 

Важливим етапом проходження навчально-технологічної практики є 
оволодіння прийомами діагностики негативних соціально-педагогічних процесів 
та явищ, які безпосередньо впливають на дитину з особливими потребами в 
процесі її соціалізації. Для цього проводяться зустрічі з батьками дитини, класними 
керівниками, вихователями та педагогами, її однокласниками та друзями з 
метою виявлення причин (соціальних, психологічних, емоційних) відхилень, які 
спостерігаються у дитини.

При цьому студенти мають навчитися добирати адекватні форми та методи 
роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, а зокрема – дітей-інвалідів, 
визначити оптимальні технології профілактичної діяльності. Слід враховувати, що 
кожна конкретна категорія дітей (клієнтів) вимагає індивідуального підходу у виборі 
технологій соціально-педагогічної діяльності.

Студенти-практиканти долучаються та приймають активну участь у процесі 
соціально-педагогічної реабілітації дитини з особливими потребами та обмеженими 
можливостями, який складається з наступних етапів: ознайомлення з індивідуальною 
програмою реабілітації дитини-інваліда; діагностування рівня розвитку емоційно-
пізнавальної сфери, позитивних та негативних якостей особистості, рівня засвоєння 
основних соціальних ролей; формування у дитини з особливими потребами та 
обмеженими можливостями позитивного досвіду соціальної поведінки, навичок 
безконфліктного спілкування.

Спостерігаючи за взаємостосунками соціального педагога з дитиною та з її 
батьками (чи особами, які їх замінюють), студент-практикант вивчає особливості 
професійно-етичних взаємовідносин, які виникають в процесі соціально-педагогічної 
діяльності.

Для виконання всіх вище зазначених завдань педагогічної практики студент 
повинен постійно вчитися, систематизувати теоретичні та методичні знання з 
технологій соціально-педагогічної діяльності.

ВНЗ важливо укласти угоди з базами практики, розмаїття яких зумовлене 
регіональними особливостями його розташування, поєднанням спеціальностей та 
спеціалізацією майбутніх фахівців. Ефективність проходження практики залежить 
від якісного проведення настановної конференції, на яку доцільно запросити 
методистів баз проходження практики. Зміст практики повинен бути динамічним, 
еклектичним та враховувати специфіку освітніх закладів, особливо тих, які студенти 
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обрали самостійно (з дозволу факультетського керівника). Після закінчення практики 
студенти повинні прозвітувати згідно з усталеним кафедрою порядком. 

Оскільки якраз під час проходження практики у студентів формуються 
найповніші уявлення про особливості майбутньої професії, актуальними є 
рекомендації керівників баз практики щодо часу, умов та вимог до студентів і 
методистів практики. Вартими уваги є також зауваження соціальних педагогів/
працівників щодо корекції навчальних планів та програм проходження практики, 
змістового наповнення окремих дисциплін. 

Висновки. Отже, чітка організація педагогічної практики в спеціалізованих 
навчально-виховних закладах, поетапне проведення різних видів практики з 
урахуванням принципів організації навчальної праці студентів (наступності, 
інтеграції, поступове ускладнення завдань) має визначальне значення у професійно-
педагогічній підготовці студентів, що своєю чергою сприятиме формуванню 
готовності майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми з обмеженими 
функціональними можливостями. 

Розглядаючи проблему організації педагогічної практики в спеціалізованих 
навчально-виховних закладах, слід пам’ятати і про те, що вона тільки тоді може стати 
ефективним засобом підготовки до соціально-педагогічної діяльності та чинником 
професійного зростання практиканта, коли у самого студента є бажання, прагнення 
стати хорошим соціальним педагогом.
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