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Миколаїв 
Положення про практику з логопедії студентів ІV курсу спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія). / Укладачі: завідувач кафедри корекційної освіти, доктор педагогічних наук, проф. Савінова Н.В.

Програма логопедичної практики для студентів зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта. Логопедія» , з напряму підготовки 0101 «Педагогічна освіта»
Для студентів педагогічного університету найкращим засобом набуття знань є безпосередня робота з дітьми, саме тому важливе значення надається педагогічній практиці у ВНЗ як різновиду навчальної діяльності. Початковою ланкою в системі поступового формування професійних якостей майбутнього вчителя-логопеда широкого профілю є педагогічна практика. Згідно з навчальним планом у VIII семестрі стає можливою безпосередня практична робота студентів за логопедичним фахом.
Враховуючи специфіку корекційної логопедичної роботи з різними віковими групами дітей-логопатів, практику доцільно починати з молодшої ланки в системі логопедичних закладів - спеціального дошкільного навчального закладу для дітей з порушеннями мови.
Керівниками-методистами призначаються досвідчені викладачі кафедри та висококваліфіковані практичні працівники.
Групи студентів-практикантів комплектуються у кількості, що не перевищує п'яти осіб на одного вчителя-логопеда, при цьому доцільно враховувати психологічну сумісність членів однієї студентської групи.
Робочий день студента-практиканта, протягом усього періоду практики, триває не менше шести годин на день.
Починається педагогічна практика з настановної конференції, під час якої студентів знайомлять з терміном проведення практики, метою, завданнями та змістом: даються зразки звітної документації та деякі методичні поради щодо складання індивідуального плану педпрактики, ведення щоденника, вивчення спеціальної літератури.
На конференції перед студентами виступає керівник практики та групові керівники-методисти.
Протягом ознайомлення студентів з адміністрацією базового дитячого садка з'ясовуються такі питання, як: тип дитячого садка, його структура/
основні документи, що регламентують діяльність цієї навчально-виховної установи, принципи комплектування груп, розклад занять, призначення приміщень,, їх обладнання; територія дитячого садка та її використання, правила внутрішнього розпорядку тощо. Студентів розподіляють по групам, знайомлять з логопедами, вихователями та дітьми. Студенти глибоко вивчають відповідні діючі навчальні програми та методичні посібники.
Мета практики Практична мета:
	Розширити, поглибити і закріпити теоретичні й прикладні знання
студентів із дисциплін, які вони прослухали під час навчання в університеті.
	Сформувати у студентів навички самостійної практичної діяльності із застосуванням засвоєних теоретичних знань.

Навчальна мета:
	Розширити обсяг знань із засвоєних теоретичних предметів.
	Опанувати   методику   застосування   теоретичних   постулатів   на практиці

Виховна мета:
	Сформувати   відповідальність   студентів   при   вступі   до   нового колективу; акцентувати увагу на тактовній поведінці з колегами.
	Виховувати   загальнолюдські   цінності,   прогресивні   переконання, соціальну активність та мовленнєву культуру.
	Сформувати бажання популяризації своєї спеціальності та засвоєних
умінь.
	Виховання необхідності контролю за нормативністю та культурою
власного мовлення.

Завдання практики
1. Студенти-практиканти повинні ознайомитися зі специфікою роботи навчального закладу.
	Студент повинен оволодіти навичками культури стереотипної поведінки за місцем практики.
	Студент повинен сумлінно виконувати покладені на нього обов'язки,
набути досвіду роботи за місцем практики на запропонованій йому
посаді.
	Студент повинен самостійно або за допомогою куратора сформувати
та виконати індивідуальні завдання.
	Студент повинен вивчити роботу керівника практики, гармонійно
включитися у процес роботи колективу за місцем практики.
	У результаті проходження практики студенти повинні закріпити та
поглибити свої знання у науково-дослідницькій роботі, сфері
ділового спілкування.

Основні завдання логопедичної практики.
1.	Поглиблення  та закріплення  теоретичних знань з логопедії та інших спеціальних дисциплін.
	Прищеплення любові до професії вчителя-логопеда.
	Формування у студентів професійних умінь та навичок, необхідних для
всебічного   вивчення   дітей   з   мовленнєвою   патологією   та   проведення корекційної логопедичної роботи з ними.

4.	Закріплення   навичок   аналізу  логопедичних   занять  та  ведення   різної документації логопедичного кабінет) дошкільного навчального закладу.
	Розвиток інтересу до науково-дослідної роботи в галузі логопедії.
	Залучення студентів до пропаганди логопедичних знань серед батьків та вихователів, населення.

Організація та зміст основних етапів практики.
Головною вимогою при доборі дошкільної установи слід вважати, високий професійний рівень її спеціалістів, творчу атмосферу в педагогічному колективі, високу трудову дисципліну та уважне і доброзичливе ставлення до дітей.
Студенти вивчають перспективний план логопедичної роботи, щоб планувати на належному рівні і забезпечувати проведення фронтальних занять. Крім того, студенти знайомляться з роботою медико-психолого-педагогічної комісії та закріплюють навички складання кваліфікованої психолого-педагогічної характеристики на дітей з мовленнєвою патологією.
За весь період практики кожен студент повинен всебічно обстежити 4 дитини з різними вадами мовлення, оформити на них індивідуальні картки. Проводити фронтальні, підгрупові та індивідуальні заняття з дітьми (не менше 8-10 занять).
Для визначення оцінки проводиться 4 заняття (час їх проведення — з 9 год. до 9 год. 30 хв.).
Під час практики студент здійснює наступну педагогічну та виховну роботу:
а)	готує і проводить разом із логопедом    дошкільного навчального закладу батьківські збори;
б)	проводить бесіди з батьками тих дітей, що були на індивідуальній
роботі;
в)	здійснює режимні  моменти дошкільного закладу;  готує разом  з музичним працівником заняття з логоритміки;
г)	консультує вихователів логопедичних груп з метою логопедизації
виховного заняття, присутній разом із логопедом на заняттях вихователя,
приймає   участь   в   аналізі   заняття.   Кожний   студент   аналізує   4   заняття вихователя;
д)	готує посібники, дидактичні матеріали для логопедичного кабінету;
є) виступає на педрадах з питань мовленнєвої патології.
Під час практики студент повинен проаналізувати 10 занять логопеда та інших студентів-практикантів. Аналіз занять, підготовка планів індивідуальних занять, конспектів фронтальних занять та виготовлення дидактичного матеріалу для логопедичної роботи з дітьми проводиться з 12.40 до 15.00.
Студент регулярно веде щоденник практики, в якому фіксує дату проведення заняття, склад присутніх на ньому дітей та їх мовний діагноз, мету, тему, зміст і аналіз логопедичного заняття.
На підсумковій конференції всі групи студентів звітують про виконану під час практики роботу, демонструють кращі зразки документації та самостійно виготовлені наочні посібники і роздатковий дидактичний матеріал.
З аналізом результатів практики виступають логопеди, завідуюча дошкільної установи, керівники-методисти, студенти.
Після завершення практики студент здає методисту документацію: 1. Щоденник спостережень;
Психолого-педагогічні характеристики на 4 дітей-логопатів;
4 мовні картки:
Перспективні та індивідуальні щоденні плани для логопедичної роботи з
двома дітьми; 
Плани-конспекти фронтальних занять;
Звіт про педагогічну практику.
При зарахуванні неперервної практики керівник-методист враховує:
	повноту виконання, передбаченого програмою практики, обсягу завдань;
	дисциплінованість студента, його ставлення до роботи;
- уміння застосовувати на практиці теоретичні знання;
	уміння провести обстеження дитини;
	ступінь самостійності у підготовці всіх видів корекційно-виховної роботи з дітьми, майстерність її проведення;
	якість оформлення звітної документації та своєчасність її подачі груповому керівнику-методисту.









Критерії оцінювання педагогічної практики
90-100 балів ставиться за умови виконання програми практики, якісної підготовки усіх звітних документів з аналітичним їх поданням.
У 80-89 балів оцінюється виконання завдань на високому рівні, проте наявні несуттєві неточності при оформленні документації, недостатньо проявлена творчість і комплексне бачення педагогічних проблем.
65-79 балів ставиться при виконанні завдань практики на середньому рівні з кількома несуттєвими та однією значною помилками.
55-64 бали ставиться, коли при оформленні звітної документації допущено 2-3 значні помилки, які несуттєво змінюють остаточний результат. Не завжди точно визначено структуру виховного заходу та здійснено його аналіз.
50-54 бали ставиться при оформленні звітної документації із значною кількістю помилок, на низькому рівні, що задовольняє мінімальні критерії. Студент має проблеми із здійсненням системного аналізу виховної роботи класного керівника.
35-49 балів вимагає доопрацювання звітної документації.
1-34 бали є незадовільною оцінкою, коли результати практики не зараховуються без права доопрацювання.
Шкала оцінювання: національна та ЕСТ8

Сума балів за всі види навчальної
діяльності
Оцінка ЕСТ8
Оцінка за національною шкалою
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