
 

 
  



 

 



 

Опис практики 
 

Найменування показників 
Характеристика за формами 

навчання 
Денна / заочна 

Навчальна (без відриву) 
 

1 курс / 2 семестр 
6 кредити 
180 годин 
залік 

Навчальна  (без відриву) 2 курс / 3 семестр 
6 кредити 
180 годин 
залік 

Виробнича / соціально-виховна 
 

2 курс / 4 семестр 
6 кредитів 
180 годин 
залік 

Виробнича / в закладах освіти 
 

3 курс / 5 семестр 
6 кредитів 
180 годин 
залік 

Виробнича / дослідницька 
 

3 курс / 6 семестр  
3 кредити 
90 годин 
залік 

Виробнича / навчально-технологічна 
 

4 курс / 7 семестр 
12 кредити 
360 годин 
залік 

Виробнича / в ЦСССДМ 
 

4 курс / 8 семестр 
9 кредитів 
270 годин 
залік 

Виробнича / в реабілітаційних центрах 
 

4 курс / 8 семестр 
9 кредитів 
270 годин 
залік 

Виробнича / в НУО  
 

4 курс / 8 семестр 
10,5 кредитів 
315 годин 
залік 

 



 

Мета практик: формування професійних умінь та особистісних 
якостей майбутнього спеціаліста в процесі вивчення системи планування 
та організації соціально-педагогічної діяльності в державних та не 
державних закладах соціального та соціально-виховного спрямування.. 

Завдання практик: 
− поглибленні та удосконаленні теоретичних знань, встановленні їх 

зв’язку з практичної діяльністю; 
− розвитку особистісних якостей, які необхідні соціальному педагогу 

в його професійній діяльності; 
− формуванні професійних умінь та навичок (комунікативних, 

організаційних, діагностичних, проективних, дидактичних, 
аналітичних); 

− знайомстві з основними видами та типами соціальних закладів 
державної та недержавної форм власності, що надають соціально-
педагогічну допомогу дітям та молоді; 

− оволодінні сучасними соціально-педагогічними технологіями; 
− створенні умов для розвитку здібностей та самоорганізації 

студента; 
− формуванні у студентів творчого та дослідницького підходів до 

професійної діяльності; 
− розвитку навичок професійної рефлексії. 
Результати практик полягають у надбанні студентами загальних і 

фахових компетенцій, необхідних для реалізації професійної діяльності у 
майбутньому. 

Бази практик: державні та громадські установи й організації, які 
організують і здійснюють заходи щодо реалізації основних функцій 
соціального педагога.  

 
Наскрізна програма практики є логічно-послідовною схемою 

організації навчання, яка має поєднати теорію з практичною діяльністю 
майбутніх соціальних педагогів у непереривному навчальному  процесі. Її 
зміст побудований на системності, послідовності, доцільності, логічності, 
взаємозв’язку, безперервності. 
  



 

 1 КУРС 
НАВЧАЛЬНА / БЕЗ ВІДРИВУ 

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика за формами 

навчання 
денна 

Вид практики  Навчальна / без відриву 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 1 
Семестр 2 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 6 
Обсяг годин, в тому числі: 180 
Тривалість практики 6 тижнів 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

Мета навчальної (без відриву) практики: ознайомити студентів з 
організаційною структурою, змістом та напрямами роботи освітніх, 
соціальних та громадських організаціях, які надають соціальні послуги 
різним категоріям клієнтів, а також з обов'язками, правами і 
відповідальністю фахівців соціальної сфери різних рівнів і профілів. 
 

Завдання навчальної (без відриву) практики: 
– формування уявлень студентів про сфери їх майбутньої 

професійної діяльності; 
– ознайомити студентів зі змістом, формами і методами роботи в 

освітніх, соціальних та громадських організаціях; 
– визначення специфіки роботи фахівців у освітніх, соціальних та 

громадських організаціях;  
– формування мотивації студентів до розвитку особистісних якостей 

необхідних для майбутньої професійної діяльності. 
 

Результати практики. 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
 
 
 



 

Таблиця 1. 
 
Шифр 
компетенції 

Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК – 2 
 
 
ЗК – 7 
(загальні 
компетентності) 

Здатність спілкуватися, ретельно слухаючи та обдумуючи, 
здатність до усного та письмового професійного 
спілкування, володіння основами спілкування іноземною 
мовою 
Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
самоорганізації та саморозвитку. Прагнення до 
особистісно-професійного лідерства та успіху 

ФК – 5  
(фахові 
компетентності) 

Здатність діяти згідно з Етичним кодексом спеціалістів із 
соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних 
педагогів) України 

ПРН 1 
 
 
ПРН 6 
 
ПРН 12 
 
ПРН 16 
(програмні 
результати 
навчання) 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
Знання та здатність дотримуватися етичних принципів 
соціально-педагогічної роботи 
Здатність використовувати різні види прикладної творчої 
діяльності, ігрові форми роботи з  різними категоріями 
клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, володіння 
державною та іноземною мовами 

 
Місце навчальної (без відриву) практики у структурі освітньо-

професійної програми «Соціальна педагогіка» 
Навчальна (без відриву) практика є видом навчальних занять, 

орієнтованих на поглибленні та удосконаленні теоретичних знань, 
встановленні їх зв’язку з практичної діяльністю; розвитку особистісних 
якостей, які необхідні соціальному педагогу в його професійній діяльності. 
 

Бази навчальної (без відриву) практики: благодійні організації, 
міжнародні благодійні фонди, дружні клініки для молоді, всеукраїнські 
громадські центри,  Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, заклади освіти, школи-інтернати для дітей-сиріт, 
спеціалізовані школи-інтернати для дітей  з різними видами захворювань, 
Київський Палац дітей та юнацтва, центри всебічного розвитку дітей. 

Формами проведення навчальної (без відриву) практики є:  архівна (в 
бібліотеці), польова (в освітніх, соціальних та громадських організаціях 
визначених у програмі практики та в офіційному розпорядженні).  



 

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики. 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з навчальної (без відриву) практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи освітніх, соціальних та громадських організацій. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування освітніх, 
соціальних та громадських організацій. 

4. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних 
працівників освітніх, соціальних та громадських організацій. 

5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 
освітніх, соціальних та громадських організацій. 

6. Ведення щоденника практики. 
7. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
8. Проведення студентом аналізу діяльності організації та оцінку 

успішності практики з точки зору студента. 
9. Презентація результатів практики на звітній конференції. 
 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності (до кожної бази практики): 
Основними звітними документами щодо проходження навчальної 

(без відриву) практики студентом є: 
1. Щоденник проходження практики (Додаток А): заповнюється 

студентами щоденно протягом всього часу практики; містить 
пропозиції, нотатки як студента, так і керівника практики. 

2. Звіт (Додаток Б): складається студентом за результатами роботи у 
відповідній організації; розкриває результати проведеного 
студентом аналізу діяльності організації та оцінку успішності 
практики з точки зору студента. 

3. Аналіз та опис організацій (Додаток В). 
4. Фотоматеріали. 
5. Презентація проходження практики в освітніх, соціальних та 

громадських організаціях. 
 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від 

кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 

 
 
 
 



 

Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Види робіт Кількість балів 
Регулярність відвідування 30 
Звітний пакет про проходження практики: 

- загальний звіт про проходження практики та фото-
звіт 

10 

- щоденник проходження практики 10 
- детальний аналіз та опис організацій (баз практики) 40 

Участь у звітній конференції: презентація баз практики 
(Microsoft PoverPoint), доповідь щодо результатів практики 

10 

Максимальна кількість балів: 100 
 

 
Критерії оцінювання 
Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри враховуючи пропозиції 
керівників практики від базової установи та від кафедри, наслідки захисту 
методичних матеріалів, підсумків практики, самооцінку студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень, закладів освіти; 

– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

– систематичність та якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 
наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом 
звітної документації, рекомендацій керівників практики та виступу 
студента на звітній конференції. 

 



 

Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів Оцінка 
Відмінно 100-90 Відмінно 

Дуже добре 82-89 Дуже добре 
Добре 75-81 Добре 

Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 



 

Додаток А 
Структура щоденника проходження навчальної (оглядової без 

відриву) практики 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

проходження навчальної (без відриву) практики 
 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс / семестр І / 2 
Група  
Спеціальність  
Освітній рівень (бакалавр, 
магістр) 

 

Керівник практики від 
Інституту 

 

Підпис практиканта  

 
Київ – 20_ _ 

 
 



 

 
Вид 
практ
ики: 

Навчальна (без відриву) 

Дати 
проходже
ння 
практики
: 

 

Мета 
практики: 

 

Завда
ння 
практ
ики: 

 

 
Дата 

 
База практики 

Рефлексія1 Підпис 
керівника 
практики 

від 
Інституту 

    

    

    

    

    

    

    

 
 

1 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході 
виконання завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а 
також – висновки.

  



 

Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми навчальної (без відриву) практики 

 
Прізвище  

Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

Група 
Спеціальність 
Освітній рівень  
(бакалавр, магістр) 
Керівник практики  
від Інституту 
 (посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

   
(к-ть балів) (ЄКТС) (традиц. система) 

 
 
 
 
 

 
Київ – 20_ _ 

 
  



 

 
Структура звіту про проходження практики 

 
1. Назва організацій, в яких студент проходив практику. 
2. Характеристика баз практики, їх функцій, напрямів роботи, 

структури, кадрового складу, функціональних зв’язків, категорій 
клієнтів, форм і методів роботи, режиму роботи, внутрішнього 
розпорядку. Аналіз проблем, з якими зустрічаються організації в 
процесі діяльності. Загальні враження студента про організації (бази 
практики) та пропозиції щодо вдосконалення їхньої діяльності. 

3. Аналіз заходів у яких студент брав участь під час проходження 
практики: їх мета, завдання, залучені учасники, використані форми і 
методи, результати заходів, роль, яку виконував студент-практикант, 
загальне враження, пропозиції щодо удосконалення проведених 
заходів. 

4. Аналіз загальних результатів практики, висновки студента 
стосовно її корисності для його подальшого професійного розвитку, 
позитивні і негативні враження, висновки щодо відповідності наявних 
професійних знань та вмінь студента вимогам професійної діяльності. 
Пропозиції студента щодо поліпшення практики. 

 
  



 

Додаток В 
 

Структура детального аналізу та опису організації 

1. Офіційна назва організації та джерела фінансування 
2. Основні завдання, які вирішуються організацією 
3. Коротка історія створення організації 
4. Основні структурні підрозділи та спеціалісти, які працюють в 

організації 
5. Вимоги щодо знань, умінь та навичок, які висуваються до 

спеціалістів організації 
6. Потенційні отримувачі соціальних послуг з якими працюють в 

організації 
7. Основні перспективні напрямки роботи організації (найвагоміші 

заходи, соціальні проекти, цільові програми, які реалізує 
організація) 

8. Наявність аналогічних організації в країні, в області, місті (їх 
відмінності, переваги) 

9. Труднощі з якими стикаються спеціалісти у процесі надання 
допомоги та підтримки отримувачам соціальних послуг 

10. Мої враження від знайомства із спеціалістами та з організацією в 
цілому 

11. Поясніть, чому б Ви хотіли / не хотіли працювати у цій організації? 
 
 
 
  



 

 2 КУРС 
НАВЧАЛЬНА /  БЕЗ ВІДРИВУ 

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна 

Вид практики  Навчальна / оглядова без відриву 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 2 
Семестр 3 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 6 
Обсяг годин, в тому числі: 180 
Тривалість практики один день/тижд. протягом 

семестру 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

Мета навчальної (без відриву) практики: ознайомити студентів з 
організаційною структурою, змістом та напрямами роботи освітніх, 
соціальних та громадських організаціях, які надають соціальні послуги 
різним категоріям клієнтів (за вибором студента), а також з обов'язками, 
правами і відповідальністю фахівців обраної установи. 
 

Завдання навчальної (оглядової без відриву) практики: 
– формування уявлень студентів про сфери їх майбутньої 

професійної діяльності; 
– ознайомити студентів зі змістом, формами і методами роботи в 

обраній організації; 
– оволодіння початковими уміннями аналізу соціально-педагогічної 

діяльності. 
– оволодіння методикою спостереження за організацією соціально-

педагогічної діяльності фахівців, поведінкою вихованців в 
різноманітних ситуаціях. 

– оволодіння початковими уміннями та навичками роз
них форм роботи;  

– формування мотивації студентів до розвитку особистісних якостей 
необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

 



 

Результати практики. 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
Таблиця 1. 

 
Шифр 
компетенції 

Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК – 2 
 
 
ЗК – 7 
(загальні 
компетентності) 

Здатність спілкуватися, ретельно слухаючи та обдумуючи, 
здатність до усного та письмового професійного 
спілкування, володіння основами спілкування іноземною 
мовою 
Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
самоорганізації та саморозвитку. Прагнення до 
особистісно-професійного лідерства та успіху 

ФК – 5  
(фахові 
компетентності) 

Здатність діяти згідно з Етичним кодексом спеціалістів із 
соціальної роботи (соціальних працівників і соціальних 
педагогів) України 

ПРН 1 
 
 
ПРН 6 
 
ПРН 12 
 
ПРН 16 
(програмні 
результати 
навчання) 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
Знання та здатність дотримуватися етичних принципів 
соціально-педагогічної роботи 
Здатність використовувати різні види прикладної творчої 
діяльності, ігрові форми роботи з  різними категоріями 
клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, володіння 
державною та іноземною мовами 

 
Місце навчальної (без відриву) практики у структурі освітньо-

професійної програми «Соціальна педагогіка» 
Навчальна (без відриву) практика є видом навчальних занять, 

орієнтованих на поглибленні та удосконаленні теоретичних знань, 
встановленні їх зв’язку з практичної діяльністю; розвитку особистісних 
якостей, які необхідні соціальному педагогу в його професійній діяльності. 
 

Бази навчальної (без відриву) практики: заклади дошкільної, 
середньої освіти, школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, центри соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді та їх спеціалізовані формування, неурядові організації, центри 
дитячої та юнацької творчості. 
 



 

Формами проведення навчальної (без відриву) практики є:  архівна (в 
бібліотеці), польова (в освітніх, соціальних та громадських організаціях 
визначених у програмі практики та в офіційному розпорядженні).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики. Студент відвідує базу 
практики раз на тиждень протягом семестру. 
 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з навчальної (без відриву) практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи обраної організації. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування організації. 
4. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних 

працівників організації. 
5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності  

організації. 
6. Складання індивідуального плану проходження практики. 
7. Здійснення щоденної рефлексії1 (опис відповідно до 

запропонованої таблиці) власної діяльності на базі практики 
(аналіз): які нові знання, уміння та навички набув студент; 
результати спостережень; які труднощі виникли у ході виконання 
того чи іншого виду діяльності або взаємодії з тією чи іншою 
цільовою групою тощо. 

8. Проведення розгорнутого спостереження однієї організаційної 
форми соціально-педагогічної роботи за схемою, наведеною у 
додатку (Додаток В) 

9. Участь у соціально-педагогічних заходах організації у якості 
волонтера. 

10. Розробка власної організаційної форми соціально-педагогічної 
роботи. 

11. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
12. Презентація результатів практики на звітній конференції. 
 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності: 

1. Звіт (А) 
2. Щоденник практики (Додаток Б) 

                                                
1 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 



 

3. Розгорнуті результати спостереження однієї організаційної форми 
соціально-педагогічної роботи за схемою, наведеною у додатку 
(Додаток В) 

4. Фотоматеріали 
5. Характеристика, завірена печаткою. 
6. Презентація результатів практики (у форматі Microsoft PoverPoint)  

(одна від підгрупи) 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від 

кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 

  
Критерії оцінювання 

Види робіт Кількість 
балів 

Діяльність практиканта під час практики 
(оцінюється щоденно) 

180 (по 10 
балів за 
візит) 

Звітний пакет про проходження практики:  
- щоденник проходження практики 10 
- розгорнуті результати спостереження однієї 
організаційної форми соціально-педагогічної роботи за 
схемою 

10 

- розробка власної організаційної форми соціально-
педагогічної роботи  

10 

- загальний звіт про проходження практики та фото-звіт 10 
Участь у звітній конференції: презентація баз практики 
(Microsoft PoverPoint, плакат), доповідь щодо результатів 
практики 

10 

Усього: 230 
Коефіцієнт – 2,3 

 
Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи характеристики керівників практики від базової установи та 
від кафедри, результати захисту методичних матеріалів, підсумків 
практики, самооцінки студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівників практики; 



 

– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 
правил внутрішнього розпорядку організацій та закладів; 

– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

– систематичність та якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників від бази 

практики є рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри 
на основі наданої базою практики характеристики студента, поданої 
студентом звітної документації, рекомендацій керівників практики та 
виступу студента на звітній конференції. 

 
Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів Оцінка 
Відмінно 100-90 Відмінно 

Дуже добре 82-89 Дуже добре 
Добре 75-81 Добре 

Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 
 

  



 

ДОДАТОК А 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут людини 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
 

ЗВІТ 
про виконання програми професійно-орієнтованої безвідривної  

практики 
 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

 

Керівник практики 
від Інституту  
(посада, П.І.Б)  
Звіт захищений «___» __________ 20_ _ р. 

Підсумкова оцінка за 
практику 

 
(к-ть балів) 

 
(EСTS) 

 
(традиц. сис-

ма) 
 
 
 
 

Київ – 200 _  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати такій 
схемі: 

− термін проходження практики; 
− місце проходження практики; 
− короткий опис діяльності на базах практики; 
− загальні враження від проходження практики (чи виконано 

поставлену мету, завдання практики тощо); 
− основні здобутки практиканта під час проходження практики 

(отримані знання, уміння та навички тощо); 
− основні проблеми, з якими стикався практикант; 
− пропозиції щодо вдосконалення практики. 

 
 

 
 

 

  



 

Додаток Б 
"Структура щоденника" 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 
 
 

ЩОДЕННИК 
проходження практики 

(вид практики) 
 

Прізвище _________________________________________________________ 
Ім’я та по батькові _________________________________________________ 
Курс _______   Група _______________________________________________ 
Спеціальність ______________________________________________________ 
Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________ 
                                                                 (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 
 
 
 

Київ – 200 _  
 

    
І-ий розділ щоденника: 

1. Мета практики; 
2. Завдання 

Дати 
проходження 

практики 

Місце проходження 
практики 

Координатор практики від 
закладу (соціальний педагог) 

   
 

ІІ-ий розділ щоденника:  
Назва організації__________________________________________________ 
Облік роботи студента____________________________________(ПІБ): 

Дата К-ть 
годин Зміст роботи 

Підпис 
координатора 
практики від 

закладу 
(соціальний 

педагог) 
  2 Настановча конференція  
 2   



 

 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 4 Оформлення документації за результатами практики  
 2 Звітна конференція за результатами практики  

 
ІІІ-ий розділ щоденника: 
1. Дата (відповідно до таблиці) 
2. Опис: відповідно до таблиці щоденна рефлексія2 власної діяльності 

на базі практики (аналіз):  
- які нові знання, уміння та навички набув студент; 
- результати спостережень; 
- які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду 

діяльності або взаємодії з тією чи іншою цільовою групою 
тощо). 

  

                                                
2 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 



 

ДОДАТОК В 
Аналіз організаційної форми соціально-педагогічного заходу 

 
1. Назва закладу 
2. Дата, час 
3. Тема організаційної форми  
4. Цільова аудиторія 
5. Кількість учасників 
6. Мета заходу 
7. Актуальність теми  
8. Раціональність, логічність структури заходу 
9. Раціональність використаного часу 
10.  Використання наочності 
11.  Виховна сторона заходу 
12. Контакт ведучого з цільовою групою  
13. Зворотній зв'язок 
14. Висновки та пропозиції 

  



 

 2 КУРС 
ВИРОБНИЧА (СОЦІАЛЬНО-ВИХОВНА) 

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна 

Вид практики  Виробнича (соціально-виховна) 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 2 
Семестр 4 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 6 
Обсяг годин, в тому числі: 180 
Тривалість практики 4 тижні 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

Мета навчальної (соціально-виховної) практики: ознайомити 
студентів з організаційною структурою, змістом та напрямами роботи 
дитячих таборів, центрів дитячої та юнацької творчості, центрів розвитку 
дітей, які здійснюють соціально-виховну роботу з дітьми та підлітками, а 
також з обов'язками, правами і відповідальністю фахівців обраних 
установ. 
 

Завдання виробничої (соціально-виховної) практики: 
- -

 роботи з дітьми та підлітками в організації. 
-  роботи з тим

.    
- 

 діяльності. 
-  та проведення колективних 

творчих справ, тематичних днів, соціальних ініціатив.  
- оволодіння навичками індивідуального соціального впливу та 

соціального виховання. 
- формування мотивації студентів до розвитку особистісних якостей 

необхідних для майбутньої професійної діяльності. 
 



 

Результати практики. 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
Таблиця 1. 

 
Шифр 
компетенції 

Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК – 3 
ЗК – 8 
(загальні 
компетентності) 

Здатність працювати у команді  
Здатність діяти з соціальною відповідальністю та 
громадянською свідомістю 

ФК – 2 
 
 
 
ФК – 3   
(фахові 
компетентності) 

Володіння знаннями нормативно-правової бази 
соціального захисту населення, здатність забезпечувати 
права дитини та їх сімей, організації соціально-правової 
діяльності у різних  інститутах соціального виховання 
Володіння технологіями соціально-педагогічної діяльності, 
знання особливостей організації волонтерської діяльності 

ПРН 1 
 
 
 
ПРН 2 
 
 
 
 
ПРН 3 
 
 
 
ПРН 12 
(програмні 
результати 
навчання) 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
 
Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати 
основні етапи соціально-педагогічної діяльності; 
координувати та коригувати діяльність учасників 
соціально-педагогічного процесу, працювати у 
мультидисциплінарній команді 
Здатність продемонструвати на базовому рівні володіння 
комплексом соціально-педагогічних технологій у роботі з 
дітьми, молоддю та сім’ями 
 
Здатність використовувати різні види прикладної творчої 
діяльності, ігрові форми роботи з  різними категоріями 
клієнтів  

 
Місце виробничої (соціально-виховної) практики у структурі 

освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» 
Виробнича (соціально-виховна) практика є видом навчальних занять, 

орієнтованих на поглибленні та удосконаленні теоретичних знань, 
встановленні їх зв’язку з практичної діяльністю; розвитку особистісних 
якостей, які необхідні соціальному педагогу в його професійній діяльності. 



 

Виробнича (соціально-виховна) практика студентів є складовою 
частиною професійної підготовки фахівців першого (бакалаврського) 
освітнього рівня і згідно з навчальним планом організовується в 4 семестрі 
загальною тривалістю 4 тижні. Науково-методичною основою для 
проходження виробничої (соціально-виховної) практики є низка 
прослуханих студентами курсів, таких як «Соціальна психологія», «Етика 
соціально-педагогічної діяльності», “Соціальна педагогіка”, «Основи 
соціально-правового захисту», «Технології соціально-педагогічної 
роботи», «Творча майстерня соціального педагога», «Соціально-
педагогічна профілактика та реабілітація», “Медико-соціальні основи 
здоров’я” тощо та досвід, набутий під час проходження навчальної 
(соціально-виховної) практики.  

 
 

Бази навчальної (соціально-виховної) практики: дитячі табори, 
центри дитячої та юнацької творчості, центри розвитку дітей, які 
здійснюють соціально-виховну роботу з дітьми та підлітками. 

 Формами проведення виробничої (соціально-виховної) практики є:  
архівна (в бібліотеці), польова (в освітніх, соціальних та громадських 
організаціях визначених у програмі практики та в офіційному 
розпорядженні).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики.  
 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з навчальної (соціально-виховної) 

практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи обраної організації. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування організації. 
4. -  роботи. 
5. Складання індивідуального плану проходження практики. 
6. Здійснення щоденної рефлексії3 (опис відповідно до 

запропонованої таблиці) власної діяльності на базі практики 
(аналіз): які нові знання, уміння та навички набув студент; 
результати спостережень; які труднощі виникли у ході виконання 
того чи іншого виду діяльності або взаємодії з тією чи іншою 
цільовою групою тощо. 

                                                
3 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 



 

7. Проведення діагностування групи вихованців, використовуючи 
методи спостереження, анкетування, тестування. 

8. Розробка змісту групових форм роботи з дітьми.  
9. ної форми, 

згідно із загальним планом роботи організації (Додаток Д). 
10. -

 студента-практиканта).  
11. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
12. Презентація результатів практики на звітній конференції. 
 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності: 

1. Звіт про проходження практики (Додаток Г).  
2. Щоденник проходження практики (Додаток А).  
3. Характеристика з підписом директора закладу, рекомендованою 

оцінкою та печаткою.  
4. Методичн

-  роботи.  
5. , загонові газети тощо).  
6. Презентація результатів практики (у форматі Microsoft PoverPoint) 

(одна від підгрупи). 
 

Звітна документація подається студентом керівнику практики від 
кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 

  
Критерії оцінювання 
Види робіт Кількість 

балів 
Діяльність практиканта під час п

 характеристиці на студента) 
 день 

практики)  

Звітний пакет про проходження практики:  
щоденник проходження практики 10 

 форми роботи  10 

 форми роботи  10 

-
 роботи 

10 

 проведення масового заходу  10 



 

розроблена наочність (творчі роботи вихованців, загонові газети); 
фото-звіт  

10 

загальний звіт про проходження практики  10 
участь у звітній конференції: презентація баз практики (Microsoft 
PoverPoint, плакат), доповідь щодо результатів практики 

10 

Усього: 100 

Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 
представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи характеристики керівників практики від базової установи та 
від кафедри, результати захисту методичних матеріалів, підсумків 
практики, самооцінки студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку організацій та закладів; 
– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 

завдань практики; 
– систематичність та якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників від бази 

практики є рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри 
на основі наданої базою практики характеристики студента, поданої 
студентом звітної документації, рекомендацій керівників практики та 
виступу студента на звітній конференції. 

Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів Оцінка 

Відмінно 100-90 Відмінно 
Дуже добре 82-89 Дуже добре 

Добре 75-81 Добре 
Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 
  



 

ДОДАТОК А 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЗВІТ 

про виконання програми професійно-орієнтованої безвідривної  
практики 

 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

 

Керівник практики 
від Інституту  
(посада, П.І.Б)  
Звіт захищений «___» __________ 20_ _ р. 

Підсумкова оцінка за 
практику 

 
(к-ть балів) 

 
(EСTS) 

 
(традиц. сис-

ма) 
 
 
 
 

Київ – 200 _  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати такій 
схемі: 

− термін проходження практики; 
− місце проходження практики; 
− короткий опис діяльності на базах практики; 
− загальні враження від проходження практики (чи виконано 

поставлену мету, завдання практики тощо); 
− основні здобутки практиканта під час проходження практики 

(отримані знання, уміння та навички тощо); 
− основні проблеми, з якими стикався практикант; 
− пропозиції щодо вдосконалення практики. 

 
 

 
  



 

Додаток Б 
"Структура щоденника" 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 
 
 

ЩОДЕННИК 
проходження практики 

(вид практики) 
 

Прізвище _________________________________________________________ 
Ім’я та по батькові _________________________________________________ 
Курс _______   Група _______________________________________________ 
Спеціальність ______________________________________________________ 
Освітньо-кваліфікаційний рівень _____________________________________ 
                                                                 (бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 
 
 
 

Київ – 200 _  
 

    
І-ий розділ щоденника: 

3. Мета практики; 
4. Завдання 

Дати 
проходження 

практики 

Місце проходження 
практики 

Координатор практики від 
закладу (соціальний педагог) 

   
 

ІІ-ий розділ щоденника:  
Назва організації__________________________________________________ 
Облік роботи студента____________________________________(ПІБ): 

Дата К-ть 
годин Зміст роботи 

Підпис 
координатора 
практики від 

закладу 
(соціальний 

педагог) 
  2 Настановча конференція  
 2   



 

 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 2   
 4 Оформлення документації за результатами практики  
 2 Звітна конференція за результатами практики  

 
ІІІ-ий розділ щоденника: 
3. Дата (відповідно до таблиці) 
4. Опис: відповідно до таблиці щоденна рефлексія4 власної діяльності 

на базі практики (аналіз):  
- які нові знання, уміння та навички набув студент; 
- результати спостережень; 
- які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду 

діяльності або взаємодії з тією чи іншою цільовою групою 
тощо). 

  

                                                
4 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 



 

ДОДАТОК В 
Аналіз організаційної форми соціально-педагогічного заходу 

 
1. Назва закладу 
2. Дата, час 
3. Тема організаційної форми  
4. Цільова аудиторія 
5. Кількість учасників 
6. Мета заходу 
7. Актуальність теми  
8. Раціональність, логічність структури заходу 
9. Раціональність використаного часу 
10.  Використання наочності 
11.  Виховна сторона заходу 
12. Контакт ведучого з цільовою групою  
13. Зворотній зв'язок 
14. Висновки та пропозиції 

 
 
 
 
 
 
 

  



 

3 КУРС 
ВИРОБНИЧА / В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ  

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна 

Вид практики  Виробнича / в закладах освіти 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 3 
Семестр 5 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 6 
Обсяг годин, в тому числі: 180 
Тривалість практики 6 тижнів 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

Мета виробничої (в закладах освіти) практики: ознайомити 
студентів зі сферами діяльності та напрямами роботи соціального педагога 
в закладах освіти, надбання практичного досвіду роботи соціального 
педагога із конкретною категорією об’єктів професійної діяльності в 
закладі освіти. 
 

Завдання виробничої (в закладах освіти) практики: 
– ознайомлення з функціональними обов’язками та основними 

напрямами діяльності соціального педагога в закладі освіти; 
– складання плану роботи разом з соціальним педагогом бази 

практики; 
– формування умінь аналізувати соціально-педагогічну діяльність; 
– вивчення документації, яка регламентує діяльність закладу освіти в 

цілому та конкретних спеціалістів зокрема; 
– оволодіння методикою спостереження за організацією соціально-

педагогічної діяльності соціального педагога та студентів, 
поведінкою вихованців у різноманітних ситуаціях; 

– надбання умінь та навичок розробки та проведення організаційних 
форм роботи в закладах освіти. Підготовка та проведення, спільно з 
соціальним педагогом бази практики, організаційну форму 
соціально-педагогічної роботи за схемою, наведеною у Додатку В; 



 

– надбання практичного досвіду роботи соціального педагога із 
конкретною категорією об’єктів професійної діяльності. 
Проведення профорієнтаційної форми роботи з учнями 11 класів та 
її опис за схемою, наведеною у Додатку Г; 

– виконання індивідуального або групового завдання за змістом, 
обговореним із керівником від бази практики. 

 
Результати практики 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
Таблиця 1. 

 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3 
ЗК – 8 
(загальні 
компетентності) 

Здатність працювати у команді 
Здатність діяти з соціальною відповідальністю та 
громадянською свідомістю 

ФК – 2 
 
 
 
ФК – 3 
 
ФК – 15 
(фахові 
компетентності) 

Володіння знаннями нормативно-правової бази 
соціального захисту населення, здатність забезпечувати 
права дитини та їх сімей, організації соціально-правової 
діяльності у різних  інститутах соціального виховання 
Володіння технологіями соціально-педагогічної 
діяльності, знання особливостей організації 
волонтерської діяльності 
Здатність запобігати можливим ризикам і небезпекам 
для благополуччя і здоров’я дітей та молоді, уміння 
аргументовано пояснювати природу, причини та 
наслідки шкідливих звичок, надавати першу медичну 
допомогу 

ПРН 1 
 
 
 
ПРН 2 
 
 
 
ПРН 3 
 
 
ПРН 12 
 
ПРН 16 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати 
основні етапи соціально-педагогічної діяльності; 
координувати та коригувати діяльність учасників 
соціально-педагогічного процесу, працювати у 
мультидисциплінарній команді 
Здатність продемонструвати на базовому рівні 
володіння комплексом соціально-педагогічних 
технологій у роботі з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність використовувати різні види прикладної 
творчої діяльності, ігрові форми роботи з  різними 



 

(програмні 
результати 
навчання) 

категоріями клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, 
володіння державною та іноземною мовами 

 
Місце виробничої (в закладах освіти) практики у структурі 

освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» 
 

Бази виробничої (в закладах освіти) практики: заклади загальної 
середньої освіти. 

Формами проведення виробничої (в закладах освіти) практики є:  
польова (в закладах загальної середньої освіти визначених у програмі 
практики та в офіційному розпорядженні).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики (закладів загальної 
середньої освіти). 
 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з навчальної (оглядової без відриву) 

практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи в закладі освіти. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування закладу 
освіти. 

4. Ознайомлення з функціональними обов'язками соціального 
педагога в закладі освіти. 

5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 
в закладі освіти. 

6. Спостереження за професійною діяльністю соціального педагога в 
закладі освіти. 

7. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності соціального педагога або закладу освіти в 
цілому. Виконання доручень соціального педагога (від бази 
практики), що стосуються завдань практики. 

8. Ведення щоденника практики. 
9. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
10. Проведення студентом аналізу діяльності організації та оцінку 

успішності практики з точки зору студента. 
11. Презентація результатів практики на звітній конференції. 
 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності (до кожної бази практики): 



 

Основними звітними документами щодо проходження виробничої (в 
закладах освіти) практики студентом є: 

1. Щоденник проходження практики (Додаток А). 
2. Звіт (Додаток Б). 
3. Характеристика з підписом директора закладу, рекомендованою 

оцінкою та печаткою. 
4. Методичні матеріали організаційної соціально-педагогічної форми 

роботи за схемою (Додаток В). 
5. Методичні матеріали профорієнтаційної форми роботи з учнями 

11 класів за схемою (Додаток Г). 
6. Фотоматеріали. 
7. Презентація проходження практики в закладі освіти. 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від 

кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 

 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Види робіт Кількість 
балів 

Діяльність практиканта під час практики (оцінюється 
щоденно керівником від бази практики і виставляється 
сумарно у підсумковій характеристиці на студента) 

60 (2 бали за 
кожен день 
практики) 

Звітний пакет про проходження практики: 
- загальний звіт про проходження практики та фото-звіт 10 
- щоденник проходження практики 10 

Методичні матеріали професійного втручання:   
- аналіз соціально-педагогічної діяльності соціального 

педагога з учнями в закладі освіти 
5 

- проведення профорієнтаційної форми роботи 5 
Участь у звітній конференції: презентація баз практики 
(Microsoft PoverPoint), доповідь щодо результатів практики 

10 

Максимальна кількість балів: 100 
 

Критерії оцінювання 
Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від 



 

кафедри, наслідки захисту методичних матеріалів, підсумків практики, 
самооцінку студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень, закладів освіти; 

– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

– систематичність та якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 
наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом 
звітної документації, рекомендацій керівників практики та виступу 
студента на звітній конференції. 

 
Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів Оцінка 
Відмінно 100-90 Відмінно 

Дуже добре 82-89 Дуже добре 
Добре 75-81 Добре 

Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 
 

  



 

Додаток А 
Структура щоденника проходження практики 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

проходження виробної в закладах освіти практики 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітній рівень (бакалавр, 
магістр) 

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики від 
бази практики 

 

Керівник практики від 
Інституту 

 

Підпис практиканта  

Київ – 20_ _ 
 
 



 

 
Вид практики: Виробнича в закладах освіти 

База практики:  
Дати проходження 
практики: 

 

Координатор від 
бази практики: 

 

Мета практики: 
 

 

Завдання практики:  
 
 
 
 
 
 
 

 
І. Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 
годи

н 

Види 
роботи 

Цільова 
група, 

кількість 
осіб 

Зміст роботи 
Рефлексія5 

власної 
діяльності 

Підпис 
координ

атора 
від бази 
практик

и 

       
       
       
       

Практикант: ______________     Координатор від бази практики: 
_____________   Керівник практики від Інституту:  _____________ 
 
ІІ. РОЗДІЛ ЩОДЕННИКА 
1. Дата (відповідно до попередньої таблиці) 
2. Опис змісту роботи (відповідно до попередньої таблиці): рефлексія 

власної діяльності на базі практики (аналіз): 
- які нові знання, уміння та  навички набув практикант; 
- які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду 

діяльності або взаємодії з тією чи іншою цільовою групою та ін.). 
  

                                                
5 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 

3-… сторінка щоденника 



 

Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми виробничої в закладах освіти практики 

 
Прізвище  

Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

Група 
Спеціальність 
Освітній рівень  
(бакалавр, магістр) 
Керівник практики  
від Інституту 
 (посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

   
(к-ть балів) (ЄКТС) (традиц. система) 

 
 
 
 

 
Київ – 20_ _ 

 
Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати 

наступній схемі: 
- термін проходження практики; 
- місце проходження практики; 
- короткий опис діяльності на базах практики; 
- загальні враження від проходження практики (чи виконано 

поставлену мету та завдання практики); 
- основні здобутки практиканта під час проходження практики 

(отримані знання, уміння та навички і т. п.); 
- основні проблеми, я якими стикався практикант; 
- пропозиції щодо вдосконалення практики. 

  



 

Додаток В 
Аналіз організаційної форми соціально-педагогічної роботи 

1. Назва закладу 
2. Дата, час 
3. Тема організаційної форми 
4. Цільова аудиторія 
5. Кількість учасників 
6. Мета заходу 
7. Актуальність теми 
8. Короткий опис змісту заходу 
9. Раціональність, логічність структури заходу 
10. Виконання наочності 
11. Контакт ведучого з цільовою групою 
12. Зворотній зв’язок 
13. Висновки та пропозиції 

  



 

Додаток Г 
Структура профорієнтаційної форми роботи  

1. Назва закладу освіти 
2. Цільова аудиторія 
3. Кількість осіб 
4. Дата та час проведення 
5. Назва заходу 
6. Мета заходу 
7. Обладнання 
8. План заходу 
9. Короткий опис змісту заходу 
10. Додатки (за наявності) 
11. Рефлексія 

 
  



 

 3 КУРС 
ВИРОБНИЧА / ДОСЛІДНИЦЬКА 

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна заочна 

Вид практики  Виробнича / дослідницька 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин  3/90 
Курс 3 3 
Семестр 6 6 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 3 3 
Обсяг годин, в тому числі: 90 90 
Тривалість практики 2 тижні 2 тижні 
Самостійна робота   
Форма семестрового контролю залік залік 
 
Мета дослідницької практики: Мета дослідницької практики:

 формування дослідницької компетентності студентів-бакалаврів;  
 розширення та закріплення теоретичних та практичних знань 

студентів; 
 набуття практичних умінь, навичок та компетентностей  майбутньої 

професійної діяльності; 
 виявлення суперечностей у досліджуваному явищі або предметі, 

формулювання проблеми, знаходження способів її розв’язання, 
проведення дослідно-експериментальної роботи; 

 підготовка студентів до участі в організаційній та інноваційній 
діяльності закладів освіти, реабілітаційних центрів, громадських 
організацій, благодійних фондів. 

 
Завдання виробничої дослідницької практики: 

- визначення плану науково-дослідної роботи; 
- створення інформаційної бази з проблеми дослідження;  
- аналіз наукової літератури з теми дослідження; 
- проведення констатувального експерименту з метою отримання 

емпіричних даних; 
- участь у стратегічному плануванні та прогнозуванні. 

 
Результати практики. 



 

У рамках названих дисциплін необхідно: знати основи соціально-
педагогічних технологій; методи проведення досліджень, уміти формувати 
методику наукових досліджень, створювати програму досліджень, 
обробляти отримані у ході дослідження експериментальні дані. 

У результаті проходження практики у студентів формуються такі 
компетенції (табл. 1). 

Таблиця 1. 
 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 1 
 
ЗК – 2 
(загальні компетенції) 

Здатність до критичного мислення, аналізу та 
синтезу  
Здатність шукати, обробляти та аналізувати 
інформацію з різних джерел 

ФК – 1  
 
ФК – 2 
 
 
ФК – 3 
 
 
ФК – 9  
(фахові компетенції) 

Здатність планувати та здійснювати наукові 
дослідження   
Здатність професійно діагностувати, 
прогнозувати, проектувати та моделювати 
соціально-педагогічні ситуації 
Здатність налагоджувати взаємодію державних, 
громадських і комерційних організацій на 
підґрунті соціального партнерства 
Здатність до розроблення, управління, 
моніторингу та оцінки  проектів і програм 

ПРН 1 
 
 
 
 
 
ПРН 2 
 
ПРН 8 
 
ПРН 11 
(програмні результати 
навчання) 

Здатність аналізувати соціально-педагогічний та 
індивідуальний контекст проблем особи, сім’ї, 
соціальної групи; формулювати мету і завдання 
соціально-педагогічної діяльності, планувати 
втручання з профілактичною та (або) 
корекційною метою 
Здатність визначати методологію прикладного 
наукового дослідження. 
Здатність здійснювати кількісний і якісний аналіз 
емпіричних даних. 
Здатність організовувати спільну діяльність 
фахівців різних галузей і непрофесіоналів,  
здійснювати їхню підготовку до виконання 
завдань соціально-педагогічної роботи 

 
Місце виробничої дослідницької практики у структурі освітньо-

професійної програми «Соціальна педагогіка» 
Виробнича практика дослідницька є видом навчальних занять, 
орієнтованих на професійно-практичну підготовку студентів, що базується 
на дисциплінах формування професійних компетентностей: 



 

Основи соціально-педагогічного дослідження. 
Технології соціально-педагогічної роботи. 
Технології соціально-педагогічного проектування. 
Організація та проведення соціально-просвітницького тренінгу. 
 
Бази практики виробничої дослідницької: центри соціальних та 
соціально-педагогічних досліджень, центри соціально-педагогічних 
ініціатив, заклади освіти, центри компетенцій. 

Формами проведення виробничої дослідницької практики:  
лабораторна (проводиться на кафедрі), архівна (в бібліотеці), польова (в 
закладах освіти, організаціях   соціально-педагогічної сфери).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень. 
 
Основні етапи практики: 

1. Установча конференція з виробничої дослідницької практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи центрів соціальних та соціально-педагогічних досліджень, закладів 
освіти. 

3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 
особливостями керівництва та джерелами фінансування центрів 
соціальних та соціально-педагогічних досліджень, центрів соціальних 
ініціатив. 

4. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних 
працівників центрів соціальних та соціально-педагогічних досліджень, 
центрів соціальних ініціатив, закладів освіти. 

5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 
центру центрів соціальних та соціально-педагогічних досліджень, центрів 
соціальних ініціатив. 

6. Вивчення ресурсної бази центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень. 

7. Спостереження за професійною діяльністю спеціалістів різних 
відділів центрів соціальних та соціально-педагогічних досліджень. 

8. Обговорення процесу та результатів здійсненого дослідження 
соціально-педагогічної проблеми (керівником практики від кафедри та від 
агенції), формулювання висновків щодо удосконалення власної 
професійної діяльності. 

9. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності спеціаліста або соціальної агенції у цілому. Виконання 
доручень керівника практики, що стосуються завдань практики. 

10. Ведення щоденника практики. 



 

11. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
12. Презентація результатів практики на підсумковій конференції. 

 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності: 

Основними звітними документами щодо проходження професійної 
практики студентом є: 

1. Щоденник практики (Додаток А): 
- заповнюється студентами щоденно протягом всього часу практики; 
- містить первинні завдання діяльності студента, містить 

характеристику основних видів роботи, виконаної студентом протягом дня 
та їх результат, зауваження, пропозиції, нотатки як студента, так і 
керівників практики. 

2. Звіт про проходження практики (Додаток Б): 
- складається студентом за результатами щоденної роботи у 

відповідній 
установі; 

- розкриває результати проведеного студентом вивчення діяльності 
центрів соціальних та соціально-педагогічних досліджень, зміст і 
результати виконання студентом індивідуальних завдань практики, оцінку 
успішності практики. 

Звіт підписується і затверджується керівниками практики від 
кафедри та установи, де вона здійснювалася. 

Звітна документація подається студентом керівнику практики від 
кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення підсумкової конференції з практики. 

 
Критерії оцінювання. 
Підсумки практики підбиваються на заключній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від 
кафедри, наслідки захисту методичних матеріалів, підсумків практики, 
самооцінку студента. 
Критеріями оцінки є: 

- успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
- успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
- дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень, закладів освіти; 



 

- власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

- систематичність та якість ведення щоденника практики; 
- повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
- якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
- змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 
наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом 
звітної документації, рекомендацій керівників практики та виступу 
студента на звітній конференції. 

 
Шкала відповідності оцінок 

 
Оцінка Кількість балів Оцінка 

Відмінно 100-90 Відмінно 
Дуже добре 82-89 Дуже добре 

Добре 75-81 Добре 
Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 
Оцінка Кількість балів Оцінка 

  



 

 
Додаток А 

Структура щоденника проходження практики 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

Інститут людини 
 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
 

ЩОДЕННИК 
проходження практики 

(вид практики) 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

 

База практики 
(повна назва 
установи) 

 

Керівник практики 
від бази практики 

 

Керівник практики 
від Інституту 

 

Підпис практиканта  

Київ – 20_ _ 
 
 

Титульна сторінка 



 

 
Вид практики:  
База практики:  
Дати проходження 
практики: 

 

Координатор від бази 
практики: 

 

Мета практики:  
Завдання практики:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 
годи
н 

Види 
роботи 

Цільова 
група, 
кількість 
осіб 

Зміст роботи Рефлексія6 власної 
діяльності  

Підпис 
координа
тора від 
бази 
практик
и 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 
Практикант: ________     Координатор від бази практики: _____________   

Керівник практики від Інституту:  __________ 
 
 

                                                
6Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки  
відносно подій, почуття, а також - висновки. 

3-… сторінка щоденника 



 

Додаток Б 
Звіт про виконання програми практики 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
 
ЗВІТ 
про виконання програми практики 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітньо-
кваліфікаційний рівень 
(бакалавр, спеціаліст, 
магістр) 

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики від 
бази практики  
(посада, П.І.Б) 

 

Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики від 
бази практики (підпис і 
печатка) 

«__________
» ____________________________ 

Керівник практики від 
Інституту  
(посада, П.І.Б)  
Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики від 
Інституту (підпис) 

«__________
» ____________________________ 

Звіт захищений «___» __________ 20_ _ р. 

Підсумкова оцінка за 
практику 

 
(к-ть балів) 

 
(EСTS) 

 
(традиц. сис-
ма) 

Підпис практиканта  

 
Київ – 20_ _  

  

Титульна сторінка 



 

Структура звіту про проходження практики 
 

Назва організації та її структурного підрозділу, в якому студент 
проходив практику. 

Характеристика бази практики, її функцій, напрямів роботи, 
структури, кадрового складу, функціональних зв'язків, категорій клієнтів, 
форм і методів роботи, режиму роботи, внутрішнього розпорядку. Аналіз 
проблем, з якими зустрічається організація в процесі діяльності. Загальні 
враження студента про організацію – базу  практики та пропозиції щодо 
вдосконалення її діяльності. 

Характеристик завдань, які виконував студент у процесі практики: 
аналіз проблеми (соціально-педагогічноїї проблеми, проблеми цільової 
групи, проблеми клієнта), на вирішення якої спрямоване завдання, 
категорія клієнтів, яких вона стосується, методів роботи, які мали бути 
використані при виконанні завдання, процесу виконання, отриманих 
результатів; висновки щодо успішності виконання завдання та подальшої 
роботи над проблемою. 

Аналіз заходів, у підготовці та проведенні яких студент брав участь 
під час проходження практики: їх мету, завдання, залучених учасників, 
використані форми і методи, результати заходів, роль, яку виконував 
студент-практикант, загальне враження, пропозиції щодо удосконалення 
проведених заходів.    

Аналіз загальних результатів практики, висновки студента стосовно її 
корисності для його подальшого професійного розвитку, позитивні і 
негативні враження, висновки щодо відповідності наявних професійних 
знань та вмінь студента вимогам професійної діяльності. Пропозиції 
студента щодо поліпшення виробничої практики. 
  



 

Додаток В 
ОБЛІКОВА КАРТКА РЕЗУЛЬТАТІВ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ 

ПРАКТИКИ 
Прізвище, ім’я, по-батькові  

 
Курс, група  

Освітньо-кваліфікаційний 
рівень  

Назва бази практики  
 
 

Адреса бази практики 

 
ПІП (повністю) керівника 

практики від бази практики  
Контактний телефон керівника 

практики від бази практики  
ПІП (повністю) наукового 

керівника  
Мета експериментального 

дослідження 

 
Цільова група  

Завдання експериментального 
дослідження 

 



 

Методи 

 
 

  



 

Етапи проведення експериментального дослідження 

№ Етап роботи Строк
и 

Підпис 
наукового 
керівника 

Підпис 
керівник
а від бази 
практики 

Примітки 

1.  Обговорення і затвердження 
програми та інструментарію 
емпіричного дослідження 

    

2.  Розробка проекту вибірки      
3.  Розробка та тиражування 

методичного матеріалу та 
інструментарію для 
проведення пілотного 
(пробного) дослідження 

    

4.  Проведення пілотного 
(пробного) дослідження, 
спрямованого на опанування 
методики збору первинних 
даних, випробування 
розробленого інструментарію 

    

5.  Аналіз результатів пілотного 
(пробного) дослідження, 
внесення за його 
результатами коректив у 
програму, методичні 
документи та інструментарій 

    

6.  Тиражування методичного 
матеріалу та інструментарію 
для збирання інформації  
(соціологічних даних) 

    

7.  Остаточне вирішення 
організаційних питань щодо 
проведення дослідження 

    

8.  Проведення польового 
дослідження та отримання 
первинних даних 

    

9.  Перевірка зібраного 
матеріалу, введення 
первинної інформації до 
комп’ютера та її обробка 

    

10.  Побудова малюнків таблиць, 
проведення математичних 

    



 

обчислень, розрахунків із 
застосуванням різних видів 
аналізу (кластерного, 
регресійного, факторного 
тощо) 

11.  Аналіз результатів 
дослідження і підготовка 
попереднього звіту 

    

12.  Підготовка тез із 
результатами дослідження 

    

13.  Підготовка статті за 
результатами дослідження 

    

14.  Обговорення попереднього 
звіту, його висновків та 
рекомендацій з керівником 
від бази практики та 
науковим керівником 

    

15.  Доопрацювання і 
затвердження науковим 
керівником остаточного звіту 
про дослідження, 
впровадження вироблених 
рекомендацій 

    

16.  Оформлення отриманих 
результатів у формі 
емпіричного розділу 
магістерської роботи 

    

17.  Оформлення списку 
використаних джерел у 
магістерській роботі згідно 
вимог 

    

 
Оцінка результатів науково-дослідної практики 

№ Вид звітності 

Оцінка 
наукового 
керівника  
(у балах) 

Підпис наукового 
керівника Примітки  

1. Емпірична частина 
магістерської роботи  

  

(мах 
кількість 

балів - 30) 
2. Інструментарій дослідження 

  
(мах 

кількість 



 

балів - 10) 
3.  Оформлений згідно вимог 

список використаних джерел 
  

(мах 
кількість 

балів - 10) 
4. Методичні матеріали, які 

використовувалися у процесі 
науково-дослідної роботи   

(мах 
кількість 

балів – 10) 
5. Тези 

  

(мах 
кількість 
балів – 5) 

6.  Стаття 

  

(мах 
кількість 
балів – 5) 

7.  Обґрунтування теми 

  

(мах 
кількість 
балів – 5) 

 
  



 

Оцінка результатів виробничої дослідницької практики 

№ Вид звітності 

Оцінка 
керівника 
практики 

від 
Інституту  
(у балах) 

Підпис керівника 
практики від 

Інституту 

Примітки / 
зауваженн

я 

1. Фото-звіт про проходження 
практики  

  

(мах 
кількість 

балів - 10) 
2. Довідка про проведення 

експериментального 
дослідження з бази практики   

(мах 
кількість 
балів - 5) 

3.  Участь у звітній 
конференції: презентація 
результатів дослідження під 
час практики   

(мах 
кількість 

балів - 10) 

 
Керівник практики від 
Інституту (посада, П.І.Б)  
Звіт захищений «___» __________ 20_ _ р. 
Підсумкова оцінка за 
практику 

 
(к-ть балів) 

 
(EСTS) 

 
(традиц. сис-ма) 

Підпис керівника практики 
від Інституту  

 

Підпис практиканта  
 
 
  



 

4 КУРС 
ВИРОБНИЧА / НАВЧАЛЬНО-ТЕХНОЛОГІЧНА  

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна 

Вид практики  Виробнича / навчально-
технологічна 

Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 12/360 
Курс 4 
Семестр 7 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 12 
Обсяг годин, в тому числі: 360 
Тривалість практики 12 тижнів 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

Мета виробничої (навчально-технологічної) практики: 
ознайомити студентів зі технологіями діяльності та напрямами роботи 
соціального педагога в закладах освіти, надбання практичного досвіду 
роботи соціального педагога із конкретною категорією об’єктів 
професійної діяльності в закладі освіти. 
 

Завдання виробничої (навчально-технологічна) практики:сприяти 
чіткому розумінню студентами їх майбутньої професійної діяльності на 
посаді соціального педагога у школі; 
− ознайомити з функціональними обов’язками та напрямами діяльності 

соціального педагога у загальноосвітньому навчальному закладі; 
− визначити специфіку діяльності соціального педагога в умовах 

загальноосвітнього навчального закладу; 
− сформувати уміння та навички розробки та проведення організаційних 

форм соціальним педагогом у школі; 
− сформувати уміння та навички взаємодії майбутніх фахівців з учнями 

різного віку у рамках різних форм соціально-педагогічної діяльності; 
− сприяти розвитку у студентів творчого, дослідницького підходу до 

соціально-педагогічної діяльності, набуття ними умінь аналізу 
результатів власної діяльності;  



 

− мотивувати студентів до розвитку професійно важливих особистісних 
якостей, сприяти формуванню потреби в самоосвіті і самовихованні. 
 
Результати практики 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
Таблиця 1. 

 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3 
ЗК – 8 
(загальні 
компетентності) 

Здатність працювати у команді 
Здатність діяти з соціальною відповідальністю та 
громадянською свідомістю 

ФК – 2 
 
 
 
ФК – 3 
 
ФК – 15 
(фахові 
компетентності) 

Володіння знаннями нормативно-правової бази 
соціального захисту населення, здатність забезпечувати 
права дитини та їх сімей, організації соціально-правової 
діяльності у різних  інститутах соціального виховання 
Володіння технологіями соціально-педагогічної 
діяльності, знання особливостей організації 
волонтерської діяльності 
Здатність запобігати можливим ризикам і небезпекам 
для благополуччя і здоров’я дітей та молоді, уміння 
аргументовано пояснювати природу, причини та 
наслідки шкідливих звичок, надавати першу медичну 
допомогу 

ПРН 1 
 
 
 
ПРН 2 
 
 
 
ПРН 3 
 
 
ПРН 12 
 
ПРН 16 
(програмні 
результати 
навчання) 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати 
основні етапи соціально-педагогічної діяльності; 
координувати та коригувати діяльність учасників 
соціально-педагогічного процесу, працювати у 
мультидисциплінарній команді 
Здатність продемонструвати на базовому рівні 
володіння комплексом соціально-педагогічних 
технологій у роботі з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність використовувати різні види прикладної 
творчої діяльності, ігрові форми роботи з  різними 
категоріями клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, 
володіння державною та іноземною мовами 

 



 

Місце виробничої (навчально-технологічної) практики у 
структурі освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» 
 

Бази виробничої (навчально-технологічної) практики: заклади 
загальної середньої освіти. 

Формами проведення виробничої (в закладах освіти) практики є:  
польова (в закладах загальної середньої освіти визначених у програмі 
практики та в офіційному розпорядженні).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики (закладів загальної 
середньої освіти). 
 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з виробничої (в закладах освіти) практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи в закладі освіти. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування закладу 
освіти. 

4. Ознайомлення з функціональними обов'язками соціального 
педагога в закладі освіти. 

5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 
в закладі освіти. 

6. Спостереження за професійною діяльністю соціального педагога в 
закладі освіти. 

7. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності соціального педагога або закладу освіти в 
цілому. Виконання доручень соціального педагога (від бази 
практики), що стосуються завдань практики. 

8. Ведення щоденника практики. 
9. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
10. Проведення студентом аналізу діяльності організації та оцінку 

успішності практики з точки зору студента. 
11. Презентація результатів практики на звітній конференції. 
 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності (до кожної бази практики): 

1. Методично-інформаційний пакет «Соціально-педагогічна 
діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі», який 
містить:  

- нормативно-правові документи, якими керується у своїй 
діяльності соціальний педагог школи; 



 

- функціональні обов’язки соціального педагога у школі;  
- зразки звітної документації, яку веде шкільний соціальний 

педагог; 
- перелік цільових груп, з якими працює соціальний педагог; 
- опис основних напрями роботи соціального педагога у 

школі (відповідно до функцій соціального педагога); 
- основні форми роботи; 
- організації-партнери, з якими ведеться співпраця; 
- додаткова інформація (на розгляд студента – буклети, 

інформаційні матеріали, схеми тощо). 
2. Щоденник проходження практики з коротким щоденним 

звітуванням про зміст діяльності практиканта (заповнюється 
протягом всього періоду практики), а також загальним звітом 
наприкінці, що містить опис усієї діяльності під час практики, 
здобутків, проблем та пропозицій щодо удосконалення 
проходження практики (Структура щоденнику подана у додатку 
А). 

3. Чотири методичні розробки, наприклад: 
А)   тренінгове заняття; 
Б)    профорієнтаційна програма (декілька занять); 
В)     круглий стіл; 
Г)     бесіда з батьками на зборах; 
Д) дослідження певної внутрішньошкільної проблеми (анкетування, 
опитування, фокус-групи)  
...або інші форми за вибором студента. 

Профорієнтаційна програма є обов’язковою організаційною формою 
соціально-педагогічної діяльності студента на базі ЗНЗ (Додаток Б) 

4. Фото-звіт з місць проведення практики; 
5. Характеристика з місця проходження практики. 

Звітна документація подається студентом керівнику практики від 
кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 
  



 

Додаток А 
Структура щоденника проходження практики 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

проходження виробної в закладах освіти практики 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітній рівень 
(бакалавр, магістр) 

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики 
від бази практики 

 

Керівник практики 
від Інституту 

 

Підпис практиканта  

Київ – 20_ _ 
 
 



 

 
Вид практики: Виробнича в закладах освіти 

База практики:  
Дати 
проходження 
практики: 

 

Координатор від 
бази практики: 

 

Мета практики: 
 

 

Завдання 
практики: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
І. Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 
годи

н 

Види 
роботи 

Цільова 
група, 

кількість 
осіб 

Зміст роботи Рефлексія7 власної 
діяльності 

Підпис 
координ

атора 
від бази 
практик

и 
       
       

Практикант: ______________     Координатор від бази практики: 
_____________   Керівник практики від Інституту:  _____________ 
 
ІІ. РОЗДІЛ ЩОДЕННИКА 
3. Дата (відповідно до попередньої таблиці) 
4. Опис змісту роботи (відповідно до попередньої таблиці): рефлексія 

власної діяльності на базі практики (аналіз): 
- які нові знання, уміння та  навички набув практикант; 
- які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду 

діяльності або взаємодії з тією чи іншою цільовою групою та ін.). 
  

                                                
7 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 

3-… сторінка щоденника 



 

Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми виробничої в закладах освіти практики 

 
Прізвище  

Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

Група 
Спеціальність 
Освітній рівень  
(бакалавр, магістр) 
Керівник практики  
від Інституту 
 (посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

   
(к-ть балів) (ЄКТС) (традиц. система) 

 
 
 
 

 
Київ – 20_ _ 

 
Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати 

наступній схемі: 
- термін проходження практики; 
- місце проходження практики; 
- короткий опис діяльності на базах практики; 
- загальні враження від проходження практики (чи виконано 

поставлену мету та завдання практики); 
- основні здобутки практиканта під час проходження практики 

(отримані знання, уміння та навички і т. п.); 
- основні проблеми, я якими стикався практикант; 
- пропозиції щодо вдосконалення практики. 

  



 

Додаток В 
Аналіз організаційної форми соціально-педагогічної роботи 

1. Назва закладу 
2. Дата, час 
3. Тема організаційної форми 
4. Цільова аудиторія 
5. Кількість учасників 
6. Мета заходу 
7. Актуальність теми 
8. Короткий опис змісту заходу 
9. Раціональність, логічність структури заходу 
10. Виконання наочності 
11. Контакт ведучого з цільовою групою 
12. Зворотній зв’язок 
13. Висновки та пропозиції 

  



 

Додаток Г 
Структура профорієнтаційної форми роботи  

1. Назва закладу освіти 
2. Цільова аудиторія 
3. Кількість осіб 
4. Дата та час проведення 
5. Назва заходу 
6. Мета заходу 
7. Обладнання 
8. План заходу 
9. Короткий опис змісту заходу 
10. Додатки (за наявності) 
11. Рефлексія 
  



 

4 КУРС 
ВИРОБНИЧА / В ЦСССДМ  

 
Опис  практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 
формами навчання 
денна 

Вид практики  Виробнича / в ЦСССДМ 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 9/270 
Курс 4 
Семестр 8 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 9 
Обсяг годин, в тому числі: 270 
Тривалість практики 6 тижнів 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

Мета виробничої (в ЦСССДМ) практики: поглиблення та 
закріплення студентами теоретичних знань із соціальної педагогіки та 
соціальної роботи роботи, одержаних при вивченні відповідних курсів. 
Набуття вмінь та навичок організаційного менеджменту. Вдосконалення 
навичок соціальної роботи з різними категоріями населення за напрямами 
діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.  

Результати практики 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
Таблиця 1. 

 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3 
ЗК – 8 
(загальні 
компетентності) 

Здатність працювати у команді 
Здатність діяти з соціальною відповідальністю та 
громадянською свідомістю 

ФК – 2 
 
 
 
ФК – 3 
 

Володіння знаннями нормативно-правової бази 
соціального захисту населення, здатність забезпечувати 
права дитини та їх сімей, організації соціально-правової 
діяльності у різних  інститутах соціального виховання 
Володіння технологіями соціально-педагогічної 
діяльності, знання особливостей організації 



 

ФК – 15 
(фахові 
компетентності) 

волонтерської діяльності 
Здатність запобігати можливим ризикам і небезпекам 
для благополуччя і здоров’я дітей та молоді, уміння 
аргументовано пояснювати природу, причини та 
наслідки шкідливих звичок, надавати першу медичну 
допомогу 

ПРН 1 
 
 
 
ПРН 2 
 
 
 
ПРН 3 
 
 
ПРН 12 
 
ПРН 16 
(програмні 
результати 
навчання) 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати 
основні етапи соціально-педагогічної діяльності; 
координувати та коригувати діяльність учасників 
соціально-педагогічного процесу, працювати у 
мультидисциплінарній команді 
Здатність продемонструвати на базовому рівні 
володіння комплексом соціально-педагогічних 
технологій у роботі з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність використовувати різні види прикладної 
творчої діяльності, ігрові форми роботи з  різними 
категоріями клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, 
володіння державною та іноземною мовами 

 
Бази виробничої (в ЦСССДМ) практики:  
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, які надають 

соціальні послуги та здійснюють діяльність у сфері соціальної 
профілактики, соціальної реабілітації, соціальної опіки та патронажу, 
соціального консультування, а саме: 
- ї, дітей та молоді м. Києва; 
- ї, дітей та молоді Голосіївського р-ну 

м. Києва; 
- ї, дітей та молоді Дарницького р-ну м. 

Києва; 
- ї, дітей та молоді Деснянського р-ну м. 

Києва; 
- ї, дітей та молоді Дніпровського р-ну 

м. Києва; 
- ї, дітей та молоді Оболонського р-ну м. 

Києва; 
- ї, дітей та молоді Печерського р-ну м. 

Києва; 



 

- ї, дітей та молоді Подільського р-ну м. 
Києва; 

- ї, дітей та молоді Святошинського р-ну 
м. Києва; 

- Центр соціальн янського р-
ну м. Києва; 

- ї, дітей та молоді Шевченківського р-
ну м. Києва. 

 
Основні етапи практики: 

1. Установча конференція з виробничої практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 
роботи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 
особливостями керівництва та джерелами фінансування центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
4. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних працівників 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
6. Вивчення ресурсної бази центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 
7. Спостереження за професійною діяльністю спеціалістів різних 
відділів центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
8. Планування, здійснення та аналіз результатів професійного втручання 
в соціальну проблему (соціальну ситуацію клієнта) у формі 
індивідуального або групового інтерв’ю, консультації, групової 
соціальної роботи, представництва інтересів клієнта, профілактичного, 
реабілітаційного чи розвиваючого, рекреаційного заходу. Підготовка 
звіту щодо здійсненого втручання. 
9. Обговорення процесу та результатів здійсненого професійного 
втручання із супервізором (керівником практики від кафедри та від 
агенції), формулювання висновків щодо удосконалення власної 
професійної діяльності. 
10.  Аналіз волонтерської програми соціальної служби, проведення 
опитування її волонтерів, інтерпретація отриманих результатів та 
розробка методичних рекомендацій щодо покращення організації роботи 
волонтерських груп у соціальній установі. 
11. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності спеціаліста або соціальної агенції у цілому. 
Виконання доручень керівника практики, що стосуються завдань 
практики.     
12. Ведення щоденника практики. 



 

13. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
14. Презентація результатів практики на підсумковій конференції. 

 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності: 
Основними звітними документами щодо проходження професійної 

практики студентом є: 
Щоденник практики (Додаток А): Щоденник практики (Додаток А):

 заповнюється студентами щоденно протягом всього часу 
практики; 

 містить первинні завдання діяльності студента, містить 
характеристику основних видів роботи, виконаної студентом 
протягом дня та їх результат, зауваження, пропозиції, нотатки 
як студента, так і керівників практики. 

Звіт про проходження практики (Додаток Б): Звіт про проходження практики 

 складається студентом за результатами щоденної роботи у 
відповідній установі; 

 розкриває результати проведеного студентом вивчення 
діяльності центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 
зміст і результати виконання студентом індивідуальних завдань 
практики, оцінку успішності практики. 

Звіт підписується і затверджується керівниками практики від кафедри 
та установи, де вона здійснювалася. 

Звіт за результатами оцінювання проблем клієнтів, користувачів 
послуг, цільової групи центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 
(Додаток В). 

Методичні матеріали професійного втручання: Методичні матеріали професійного втручання:

 при індивідуальній роботі: звіт щодо роботи з індивідуальним 
випадком (Додаток Г), самоаналіз проведеного інтерв’ю або 
консультації; 

 при груповій роботі: звіт щодо проведення групового заходу 
(Додаток Ґ), наочні матеріали, розроблені студентом при 
підготовці заходу. 

Аналіз волонтерської програми соціальної служби, інтерпретація 
результатів опитування її волонтерів (Додаток Д) та розроблені студентом 
методичні рекомендації щодо покращення організації роботи 
волонтерських груп у соціальній установі. 

Звітна документація подається студентом керівнику практики від 
кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення підсумкової конференції з практики.

 
Підведення підсумків практики: 



 

Підсумки практики підбиваються на заключній конференції (після 
представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від 
кафедри, наслідки захисту методичних матеріалів, підсумків практики, 
самооцінку студента. 

Критеріями оцінки є: Критеріями оцінки є:

 успішність виконання студентом індивідуальних завдань 
практики; 

 успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
 дотримання студентами етичних правил, виробничої 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку соціальної 
інституції; 

 власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

 систематичність і якість ведення щоденника практики; 
 повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
 якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
 змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та 

відповідей на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 
наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом 
звітної документації, рекомендацій керівників практики та виступу 
студента на звітній конференції. 
 
Критерії оцінювання: 
 
Види роботи Кількість балів 
Діяльність практиканта під час практики (оцінюється 
щоденно керівником від бази практики і виставляється 
сумарно у підсумковій характеристиці на студента) 

30 (1 бал за 
кожний день 

практики) 
Звітний пакет про проходження практики: 
- звіт про проходження практики 5 
- щоденник проходження практики 5 
- звіт за результатами оцінювання проблем клієнтів, 
користувачів послуг, цільової групи центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

10 



 

- - методичні матеріали професійного втручання: 
щодо роботи з 

індивідуальним випадком, самоаналіз проведеного 
інтерв’ю або консультації; 

заходу, наочні матеріали, розроблені студентом при 
підготовці заходу. 

10 

- інтерпретація отриманих даних у результаті 
опитування волонтерів 

10 

- методичні рекомендації щодо покращення 
організації роботи волонтерських груп 

10 

- фото-звіт про проходження практики (у 
роздрукованому ч/б вигляді та на диску) 

10 

- презентація бази практики (Microsoft PowerPoint, 
плакат), доповідь щодо результатів практики. 

10 

Усього:             100 

Шкала відповідності оцінок 

Оцінка Кількість балів Оцінка 
Відмінно 100-90 Відмінно 
Дуже 
добре 82-89 Дуже добре 

Добре 75-81 Добре 
Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 
Незадовіль
но 0-59 Незадовільно 

Оцінка Кількість балів Оцінка 
 
  



 

 
 

Додаток А 
Структура щоденника проходження практики 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

проходження практики 
(вид практики) 

Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

 

База практики 
(повна назва 
установи) 

 

Керівник 
практики від бази 
практики 

 

Керівник 
практики від 
Інституту 

 

Підпис 
практиканта 

 

Київ – 20_ _ 
 
 

Титульна сторінка 



 

 
Вид практики:  
База практики:  
Дати проходження 
практики: 

 

Координатор від бази 
практики: 

 

Мета практики:  
Завдання практики:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

Щоденний облік роботи: 
 

Дата 
К-ть 
годи

н 

Види 
роботи 

Цільова 
група, 

кількість 
осіб 

Зміст роботи Рефлексія8 
власної діяльності  

Підпис 
координат

ора від 
бази 

практик
и 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Практикант: ______________     Координатор від бази практики: 
_____________   Керівник практики від Інституту:  _____________ 
 
 

                                                
8 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході виконання 
завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - висновки. 

3-… сторінка щоденника 



 

Додаток Б 
Звіт про виконання програми практики 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЗВІТ 

про виконання програми практики 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики 
від бази практики  
(посада, П.І.Б) 

 

Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики 
від бази практики 
(підпис і печатка) 

«__________
» ____________________________ 

Керівник практики 
від Інституту  
(посада, П.І.Б)  
Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики 
від Інституту (підпис) 

«__________
» ____________________________ 

Звіт захищений «___» __________ 20_ _ р. 

Підсумкова оцінка за 
практику 

 
(к-ть балів) 

 
(EСTS) 

 
(традиц. сис-

ма) 
Підпис практиканта  

Київ – 20_ _ 

Титульна сторінка  



 

Структура звіту про проходження практики 
 

Назва організації та її структурного підрозділу, в якому студент 
проходив практику, посада і обов’язки якої виконував. 

Характеристика бази практики, її функцій, напрямів роботи, 
структури, кадрового складу, функціональних зв'язків, категорій клієнтів, 
форм і методів роботи, режиму роботи, внутрішнього розпорядку. Аналіз 
проблем, з якими зустрічається організація в процесі діяльності. Загальні 
враження студента про організацію – базу  практики та пропозиції щодо 
вдосконалення її діяльності. 

Характеристик завдань, які виконував студент у процесі практики: 
аналіз проблеми (соціальної проблеми, проблеми цільової групи, 
проблеми клієнта), на вирішення якої спрямоване завдання, категорія 
клієнтів, яких вона стосується, методів роботи, які мали бути використані 
при виконанні завдання, процесу виконання, отриманих результатів; 
висновки щодо успішності виконання завдання та подальшої роботи над 
проблемою. 

Аналіз заходів, у підготовці та проведенні яких студент брав участь 
під час проходження практики: їх мету, завдання, залучених учасників, 
використані форми і методи, результати заходів, роль, яку виконував 
студент-практикант, загальне враження, пропозиції щодо удосконалення 
проведених заходів.    

Аналіз загальних результатів практики, висновки студента стосовно її 
корисності для його подальшого професійного розвитку, позитивні і 
негативні враження, висновки щодо відповідності наявних професійних 
знань та вмінь студента вимогам професійної діяльності. Пропозиції 
студента щодо поліпшення виробничої практики. 

Додаток В 
Структура звіту за результатами оцінки проблем клієнтів,  

користувачів послуг, представників цільової групи 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

Назва агенції. 
Категорія клієнтів,  користувачів послуг, цільова група агенції, що 

оцінюється. 
Соціальний статус групи. 
Соціально-демографічні характеристики групи: 
Вікові межі. 
Статева належність. 
Освіта. 
Професійна належність. 
Зайнятість. 
Матеріальний стан. 
Побутові умови життєдіяльності. 



 

Характеристика проблем групи: 
Проблеми, з якими зустрічаються представники групи. 
Чинники, що обумовлюють проблеми та заважають життєдіяльності 

представників групи. 
Проблеми та потреби, з приводу яких представники групи 

звертаються за допомогою до агенції. 
Оцінка послуг, що надаються представникам групи: 
Послуги, що мають надаватися за статутними документами. 
Послуги, що реально надаються представникам групи клієнтів 

(цільової групи). 
Висновки щодо відповідності послуг, що надаються агенцією, 

проблемам та потребам клієнтів. 
Рекомендації щодо удосконалення роботи агенції стосовно категорії 

клієнтів, що оцінювалася. 
Метод оцінювання, що використовувався: 
Характеристика методу. 
Процедура оцінювання9. 

Додаток Г 
 

Структура звіту щодо роботи з індивідуальним випадком 
 
І. Характеристика індивідуального випадку  
Паспортні дані клієнта: 
Стать. 
Вік. 
Соціальна ситуація клієнта: 
Соціальний статус. 
Родинні зв’язки. 
Характеристика соціального оточення (родичі, друзі, співробітники 

тощо) та його впливу на клієнта. 
Зайнятість клієнта: професійна діяльність та її вплив на особистість та 

спосіб життя клієнта. 
Інша діяльність клієнта. 
Майновий стан та побутові умови існування; джерела матеріального 

забезпечення.  
Особистість клієнта: 
Характеристика тану здоров’я клієнта на момент взаємодії, наявність 

функціональних обмежень. 
Індивідуальні риси: темперамент, характер, особливості інтелекту та 

емоційно-вольової сфери, функціональний стан на момент взаємодії. 
                                                
9 Анкета, лист опитування, перелік запитань інтерв’ю або лист експертного 
опитування мають міститися в додатку до звіту. 



 

Спрямованість особистості: інтереси, ціннісні орієнтації, 
індивідуальна культура, світогляд, релігійні переконання. 

Спосіб життя клієнта: звички, стереотипи поведінки. 
Потреби і проблеми клієнта: 
На які проблеми скаржиться клієнт. 
Які проблеми об’єктивно спостерігаються. 
З чим клієнт пов’язує їх виникнення. 
Чим вони насправді викликані. 
Які по треби клієнта не задовольняються. 
Що заважає клієнту їх задовольнити самостійно. 
Напрями і зміст інтервенції: 
Яку допомогу хотів би отримати клієнт. 
Яка допомога необхідна з точки зору соціального педагога. 
Якими ресурсами володіє клієнт. 
Якими ресурсами володіє соціальний працівник (агенція). 
ІІ. План індивідуальної роботи з клієнтом (інтервенції) 
Узгоджені мета та завдання спільної діяльності. 
Термін взаємодії. 
Послуги, що надаватимуться агенцією (соціальним працівником) за 

встановлений період, графік їх надання, методи, що при цьому 
використовуються. 

Дії, що клієнт має здійснити самостійно за вказаний період. 
Графік та тематика зустрічей клієнта з соціальним педагогом. 
Критерії оцінки ефективності спільної діяльності. 
ІІІ. Оцінка результатів індивідуальної роботи (проведеної 

інтервенції) 
Оцінка досягнення мети та виконання завдань спільної діяльності 

відповідно до визначених критеріїв. 
Об’єктивні зміни в соціальній ситуації клієнта та його 

функціональному стані за час спільної діяльності. 
Суб’єктивна оцінка клієнтом зміни свого стану та якості отриманих 

послуг. 
Рекомендації щодо подальшої роботи з клієнтом. 

 
Результати психодіагностики та самоаналіз студентом проведення 
інтерв’ю обов’язково додаються до звіту. 
 

Додаток Ґ 
 

Структура звіту щодо роботи щодо проведення групового заходу 
Назва заходу. 
Проблема, на попередження або подолання якої спрямовано захід. 
Обґрунтування вибору відповідної форми проведення інтервенції. 



 

Місце заходу в структурі соціально-педагогічної діяльності агенції. 
Цільова група заходу. 
План проведення заходу: 
Мета і завдання заходу. 
Час і місце проведення заходу. 
Програма (сценарій) заходу: послідовність і тривалість етапів, зміст 

кожного з них, методи і прийоми, що використовуються на кожному етапі.  
Виконавці заходу. 
Матеріально-технічне забезпечення заходу роздавальний та наочний 

матеріал. 
Критерії ефективності заходу. 
Характеристика учасників заходу: 
Кількість учасників, їх вік, статева належність, соціальний статус, 

ставлення до проблеми, на подолання якої спрямовано захід. 
Оцінка попередніх позицій учасників заходу: Оцінка попередніх позицій учасників заходу:

 уявлень і ставлення щодо проблеми, на попередження або 
подолання якої спрямовано захід; 

 знань, вмінь і навичок, на розвиток яких спрямовано захід; 
 особливостей поведінки, на зміну яких спрямовано захід; 
 мотивації участі у заході.   
 Аналіз процесу проведення заходу: 
 Загальна характеристика процесу проведення заходу. 
 Аналіз дій організаторів та виконавців заходу: 
 відповідності їх дій програмі (сценарію); 
 якості виконання запланованих завдань; 
 успішності вирішення проблемних ситуацій, що виникали у 

ході проведення заходу; 
 організованості й злагодженості дій. 

Аналіз дій учасників заходу: Аналіз дій учасників заходу:

 рівня зацікавленості та активності учасників; 
 дотримання учасниками умов участі в заході, дисциплінарних 

вимог тощо. 
Оцінка ефективності заходу: Оцінка ефективності заходу:

 Зміни в уявленнях, ставленні, знаннях, вміннях, навичках, 
стереотипах поведінки учасників після проведення заходу. 

 Суб’єктивна оцінка заходу учасниками. 
 Суб’єктивна оцінка заходу організаторами та виконавцями. 
 Оцінка власної участі у розробці, організації та проведенні 

заходу студентом-практикантом. 
Пропозиції студента щодо поліпшення  організації та 
проведенні подібних заходів у подальшій роботі агенції.  



 

 4 КУРС 
ВИРОБНИЧА / В РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРАХ 

 
Опис практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

за формами навчання 
денна 

Вид практики  Виробнича / в 
реабілітаційних центрах 

Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 8/270 
Курс 4 
Семестр 8 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 9 
Обсяг годин, в тому числі: 270 
Тривалість практики 6 тижні 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 

 
Мета виробничої / в реабілітаційних центрах практики:  
Поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань із 

соціальної педагогіки, одержаних при вивченні відповідних курсів.  
Набуття та вдосконалення вмінь та навичок організації соціально-

педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями в центрах 
реабілітації. 

Вдосконалення навичок соціально-педагогічної роботи з різними 
категоріями отримувачів послуг в реабілітаційних центрах. 

Підготовка студентів до участі в організаційній та інноваційній 
діяльності реабілітаційних центрів. 
 
Завдання виробничої / в реабілітаційних центрах практики: 

– ознайомлення з функціональними обов’язками та основними 
напрямами діяльності соціального педагога в реабілітаційних 
центрах; 

– складання плану роботи разом з соціальним педагогом бази 
практики; 

– формування умінь аналізувати соціально-педагогічну діяльність; 
– вивчення документації, яка регламентує діяльність реабілітаційних 

центрів в цілому та конкретних спеціалістів зокрема; 



 

– оволодіння методикою спостереження за організацією соціально-
педагогічної діяльності соціального педагога та студентів, 
поведінкою вихованців у різноманітних ситуаціях; 

– надбання умінь та навичок розробки та проведення організаційних 
форм роботи в реабілітаційних центрах. Підготовка та проведення, 
спільно з соціальним педагогом бази практики, організаційну 
форму соціально-педагогічної роботи за схемою, наведеною у 
Додатку В; 

– виконання індивідуального або групового завдання за змістом, 
обговореним із керівником від бази практики. 

 
Результати виробничої / в реабілітаційних центрах практики. 

У результаті проходження практики у студентів формуються такі 
компетенції (табл. 1). 

Таблиця 1. 
 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3 
ЗК – 8 
(загальні 
компетентності) 

Здатність працювати у команді 
Здатність діяти з соціальною відповідальністю та 
громадянською свідомістю 

ФК – 2 
 
 
 
ФК – 3 
 
ФК – 15 
(фахові 
компетентності) 

Володіння знаннями нормативно-правової бази 
соціального захисту населення, здатність забезпечувати 
права дитини та їх сімей, організації соціально-правової 
діяльності у різних  інститутах соціального виховання 
Володіння технологіями соціально-педагогічної 
діяльності, знання особливостей організації 
волонтерської діяльності 
Здатність запобігати можливим ризикам і небезпекам 
для благополуччя і здоров’я дітей та молоді, уміння 
аргументовано пояснювати природу, причини та 
наслідки шкідливих звичок, надавати першу медичну 
допомогу 

ПРН 1 
 
 
 
ПРН 2 
 
 
 
ПРН 3 
 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями. 
Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати 
основні етапи соціально-педагогічної діяльності; 
координувати та коригувати діяльність учасників 
соціально-педагогічного процесу, працювати у 
мультидисциплінарній команді 
Здатність продемонструвати на базовому рівні 



 

 
ПРН 12 
 
ПРН 16 
(програмні 
результати 
навчання) 

володіння комплексом соціально-педагогічних 
технологій у роботі з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність використовувати різні види прикладної 
творчої діяльності, ігрові форми роботи з  різними 
категоріями клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, 
володіння державною та іноземною мовами 

 
Місце виробничої (в реабілітаційних центрах) практики у 

структурі освітньо-професійної програми «Соціальна педагогіка» 
 

Бази виробничої / в реабілітаційних центрах практики: 
реабілітаційні центри, в яких є посада соціального педагога та які 
працюють з різними категоріями отримувачів послуг. 

Формами проведення виробничої (в реабілітаційних центрах) 
практики є:  польова (в реабілітаційних центрах визначених у програмі 
практики та в офіційному розпорядженні).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики (реабілітаційних 
центрів). 
 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з виробничої / в реабілітаційних центрах 

практики. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи в реабілітаційних центрах. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування 
реабілітаційних центрів. 

4. Ознайомлення з функціональними обов'язками соціального 
педагога в реабілітаційному центрі. 

5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 
в реабілітаційних центрах. 

6. Спостереження за професійною діяльністю соціального педагога в 
реабілітаційних центрах. 

7. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності соціального педагога або реабілітаційного 
центру в цілому. Виконання доручень соціального педагога (від 
бази практики), що стосуються завдань практики. 

8. Ведення щоденника практики. 
9. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 



 

10. Проведення студентом аналізу діяльності організації та оцінку 
успішності практики з точки зору студента. 

11. Презентація результатів практики на звітній конференції. 
 

Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності (до кожної бази практики): 
Основними звітними документами щодо проходження виробничої (в 

закладах освіти) практики студентом є: 
1. Щоденник проходження практики (Додаток А). 
2. Звіт (Додаток Б). 
3. Характеристика з підписом директора закладу, рекомендованою 

оцінкою та печаткою. 
4. Методичні матеріали організаційної соціально-педагогічної форми 

роботи за схемою (Додаток В). 
5. Фотоматеріали. 
6. Презентація проходження практики в закладі освіти. 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від 

кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 

 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Види робіт Кількість 
балів 

Діяльність практиканта під час практики (оцінюється 
щоденно керівником від бази практики і виставляється 
сумарно у підсумковій характеристиці на студента) 

60 (2 бали за 
кожен день 
практики) 

Звітний пакет про проходження практики: 
- загальний звіт про проходження практики та фото-звіт 10 
- щоденник проходження практики 10 

Методичні матеріали професійного втручання:   
- аналіз соціально-педагогічної діяльності соціального 

педагога з учнями в закладі освіти 
5 

- проведення профорієнтаційної форми роботи 5 
Участь у звітній конференції: презентація баз практики 
(Microsoft PoverPoint), доповідь щодо результатів практики 

10 

Максимальна кількість балів: 100 
 

Критерії оцінювання 
Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 



 

підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від 
кафедри, наслідки захисту методичних матеріалів, підсумків практики, 
самооцінку студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень, закладів освіти; 

– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

– систематичність та якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 
наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом 
звітної документації, рекомендацій керівників практики та виступу 
студента на звітній конференції. 

Шкала відповідності оцінок 
Оцінка Кількість балів Оцінка 

Відмінно 100-90 Відмінно 
Дуже добре 82-89 Дуже добре 

Добре 75-81 Добре 
Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 
  



 

Додаток А 
Структура щоденника проходження практики 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

проходження виробної в реабілітаційних центрах практики 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітній рівень 
(бакалавр, магістр) 

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики 
від бази практики 

 

Керівник практики 
від Інституту 

 

Підпис практиканта  

Київ – 20_ _ 
 
 



 

 
Вид практики: Виробнича в реабілітаційних центрах 

База практики:  
Дати 
проходження 
практики: 

 

Координатор від 
бази практики: 

 

Мета практики: 
 

 

Завдання 
практики: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
І. Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 
годи

н 

Види 
роботи 

Цільова 
група, 

кількість 
осіб 

Зміст роботи Рефлексія10 
власної діяльності 

Підпис 
координ

атора 
від бази 
практик

и 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Практикант: ______________     Координатор від бази практики: 
_____________   Керівник практики від Інституту:  _____________ 

                                                
10 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході 
виконання завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - 
висновки. 

3-… сторінка щоденника 



 

ІІ. РОЗДІЛ ЩОДЕННИКА 
1. Дата (відповідно до попередньої таблиці) 
2. Опис змісту роботи (відповідно до попередньої таблиці): рефлексія 

власної діяльності на базі практики (аналіз): 
- які нові знання, уміння та  навички набув практикант; 
- які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду 

діяльності або взаємодії з тією чи іншою цільовою групою та ін.). 
  



 

Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми виробничої в реабілітаційних центрах 

практики 
 

Прізвище  
Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

Група 
Спеціальність 
Освітній рівень  
(бакалавр, магістр) 
Керівник практики  
від Інституту 
 (посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

   
(к-ть балів) (ЄКТС) (традиц. система) 

 
 
 

 
Київ – 20_ _ 

 
Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати 

наступній схемі: 
- термін проходження практики; 
- місце проходження практики; 
- короткий опис діяльності на базах практики; 
- загальні враження від проходження практики (чи виконано 

поставлену мету та завдання практики); 
- основні здобутки практиканта під час проходження практики 

(отримані знання, уміння та навички і т. п.); 
- основні проблеми, я якими стикався практикант; 
- пропозиції щодо вдосконалення практики. 

  



 

Додаток В 
Аналіз організаційної форми соціально-педагогічної роботи 

1. Назва закладу 
2. Дата, час 
3. Тема організаційної форми 
4. Цільова аудиторія 
5. Кількість учасників 
6. Мета заходу 
7. Актуальність теми 
8. Короткий опис змісту заходу 
9. Раціональність, логічність структури заходу 
10. Виконання наочності 
11. Контакт ведучого з цільовою групою 
12. Зворотній зв’язок 
13. Висновки та пропозиції 

  



 

4 КУРС 
ВИРОБНИЧА / В НУО 

 
Опис практики  

Найменування показників 
Характеристика дисципліни 

за формами навчання 
денна 

Вид практики  Виробнича / в НУО 
Мова викладання, навчання та 
оцінювання 

українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 10,5/315 
Курс 4 
Семестр 8 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 10,5 
Обсяг годин, в тому числі: 315 
Тривалість практики 7 тижнів 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 

 
Мета виробничої / в НУО:  
Поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань із 

соціальної педагогіки, одержаних при вивченні відповідних курсів.  
Набуття та вдосконалення вмінь та навичок організації соціально-

педагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями в НУО. 
Вдосконалення навичок соціально-педагогічної роботи з різними 

категоріями отримувачів послуг в НУО. 
Підготовка студентів до участі в організаційній та інноваційній 

діяльності НУО. 
 
Завдання виробничої / в НУО: 

– ознайомлення з функціональними обов’язками та основними 
напрямами діяльності соціального педагога в НУО; 

– складання плану роботи разом з соціальним педагогом бази 
практики; 

– формування умінь аналізувати соціально-педагогічну діяльність; 
– вивчення документації, яка регламентує діяльність НУО в цілому 

та конкретних спеціалістів зокрема; 
– оволодіння методикою спостереження за організацією соціально-

педагогічної діяльності соціального педагога та студентів, 
поведінкою вихованців у різноманітних ситуаціях; 



 

– надбання умінь та навичок розробки та проведення організаційних 
форм роботи в НУО. Підготовка та проведення, спільно з 
соціальним педагогом бази практики, організаційну форму 
соціально-педагогічної роботи за схемою, наведеною у Додатку В; 

– виконання індивідуального або групового завдання за змістом, 
обговореним із керівником від бази практики. 

 
Результати виробничої / в НУО. 

У результаті проходження практики у студентів формуються такі 
компетенції (табл. 1). 

Таблиця 1. 
 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3 
ЗК – 8 
(загальні 
компетентності) 

Здатність працювати у команді 
Здатність діяти з соціальною відповідальністю та 
громадянською свідомістю 

ФК – 2 
 
 
 
ФК – 3 
 
ФК – 15 
(фахові 
компетентності) 

Володіння знаннями нормативно-правової бази 
соціального захисту населення, здатність забезпечувати 
права дитини та їх сімей, організації соціально-правової 
діяльності у різних  інститутах соціального виховання 
Володіння технологіями соціально-педагогічної 
діяльності, знання особливостей організації 
волонтерської діяльності 
Здатність запобігати можливим ризикам і небезпекам 
для благополуччя і здоров’я дітей та молоді, уміння 
аргументовано пояснювати природу, причини та 
наслідки шкідливих звичок, надавати першу медичну 
допомогу 

ПРН 1 
 
 
 
ПРН 2 
 
 
 
ПРН 3 
 
 
ПРН 12 
 
ПРН 16 

Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з 
професії у процесі забезпечення соціально-педагогічної 
діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями. 
Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати 
основні етапи соціально-педагогічної діяльності; 
координувати та коригувати діяльність учасників 
соціально-педагогічного процесу, працювати у 
мультидисциплінарній команді 
Здатність продемонструвати на базовому рівні 
володіння комплексом соціально-педагогічних 
технологій у роботі з дітьми, молоддю та сім’ями 
Здатність використовувати різні види прикладної 
творчої діяльності, ігрові форми роботи з  різними 



 

(програмні 
результати 
навчання) 

категоріями клієнтів 
Здатність демонструвати культуру спілкування, 
володіння державною та іноземною мовами 

 
Місце виробничої (в НУО) практики у структурі освітньо-

професійної програми «Соціальна педагогіка» 
 

Бази виробничої / в НУО: недержавні громадські організації, 
громадські спілки , в яких наявна соціально-педагогічна діяльність та які 
працюють з різними категоріями отримувачів послуг. 

Формами проведення виробничої (в НУО) практики є:  польова (в 
НУО визначених у програмі практики та в офіційному розпорядженні).  

Місце проходження практики обирається з урахуванням побажань 
студентів, пропонується керівником практики. Проходження практики 
погоджується із керівниками обраних баз практики (НУО). 
 

Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з виробничої / в НУО. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи в НУО. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 

особливостями керівництва та джерелами фінансування НУО. 
4. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 

в НУО. 
5. Спостереження за професійною діяльністю соціального педагога 

в НУО. 
6. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 

поточної діяльності НУО. Виконання доручень керівника (від бази 
практики), що стосуються завдань практики. 

7. Ведення щоденника практики. 
8. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 
9. Проведення студентом аналізу діяльності організації та оцінку 

успішності практики з точки зору студента. 
10. Презентація результатів практики на звітній конференції. 

 
Контроль навчальних досягнень 
Форми звітності (до кожної бази практики): 
Основними звітними документами щодо проходження виробничої (в 

НУО) практики студентом є: 
1. Щоденник проходження практики (Додаток А). 
2. Звіт (Додаток Б). 
3. Характеристика з підписом директора закладу, рекомендованою 

оцінкою та печаткою. 



 

4. Методичні матеріали організаційної соціально-педагогічної форми 
роботи за схемою (Додаток В). 

5. Фотоматеріали. 
6. Презентація проходження практики в закладі освіти. 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від 

кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 
оголошеної дати проведення звітної конференції з практики. 

 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Види робіт Кількість 
балів 

Діяльність практиканта під час практики (оцінюється 
щоденно керівником від бази практики і виставляється 
сумарно у підсумковій характеристиці на студента) 

60 (2 бали за 
кожен день 
практики) 

Звітний пакет про проходження практики: 
- загальний звіт про проходження практики та фото-звіт 10 
- щоденник проходження практики 10 

Методичні матеріали професійного втручання:   
- аналіз соціально-педагогічної діяльності соціального 

педагога з учнями в закладі освіти 
5 

- проведення профорієнтаційної форми роботи 5 
Участь у звітній конференції: презентація баз практики 
(Microsoft PowerPoint), доповідь щодо результатів практики 

10 

Максимальна кількість балів: 100 
 

Критерії оцінювання 
Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 
підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем 
кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 
враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від 
кафедри, наслідки захисту методичних матеріалів, підсумків практики, 
самооцінку студента. 

Критеріями оцінки є: 
– успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 
– успішність виконання студентом доручень керівників практики; 
– дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку центрів соціальних та соціально-
педагогічних досліджень, закладів освіти; 



 

– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання 
завдань практики; 

– систематичність та якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження виробничої практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 
– змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей 

на запитання на заключній конференції. 
Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 
наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом 
звітної документації, рекомендацій керівників практики та виступу 
студента на звітній конференції. 

 
Шкала відповідності оцінок 

 
Оцінка Кількість балів Оцінка 

Відмінно 100-90 Відмінно 
Дуже добре 82-89 Дуже добре 

Добре 75-81 Добре 
Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 
  



 

Додаток А 
Структура щоденника проходження практики 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

проходження виробної в реабілітаційних центрах практики 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс  
Група  
Спеціальність  
Освітній рівень 
(бакалавр, магістр) 

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики 
від бази практики 

 

Керівник практики 
від Інституту 

 

Підпис практиканта  

Київ – 20_ _ 
 
 



 

 
Вид практики: Виробнича в реабілітаційних центрах 

База практики:  
Дати 
проходження 
практики: 

 

Координатор від 
бази практики: 

 

Мета практики: 
 

 

Завдання 
практики: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
І. Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 
годи

н 

Види 
роботи 

Цільова 
група, 

кількість 
осіб 

Зміст роботи Рефлексія11 
власної діяльності 

Підпис 
координ

атора 
від бази 
практик

и 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Практикант: ______________     Координатор від бази практики: 
_____________   Керівник практики від Інституту:  _____________ 

                                                
11 Рефлексія – це процес самопізнання, самоаналізу власної діяльності на базі практики у ході 
виконання завдань, аналізу того, що відбувалось, власні думки відносно подій, почуття, а також - 
висновки. 

3-… сторінка щоденника 



 

ІІ. РОЗДІЛ ЩОДЕННИКА 
1. Дата (відповідно до попередньої таблиці) 
2. Опис змісту роботи (відповідно до попередньої таблиці): рефлексія 

власної діяльності на базі практики (аналіз): 
- які нові знання, уміння та  навички набув практикант; 
- які труднощі виникли у ході виконання того чи іншого виду 

діяльності або взаємодії з тією чи іншою цільовою групою та ін.). 
  



 

Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми виробничої в реабілітаційних центрах 

практики 
 

Прізвище  
Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

Група 
Спеціальність 
Освітній рівень  
(бакалавр, магістр) 
Керівник практики  
від Інституту 
 (посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

   
(к-ть балів) (ЄКТС) (традиц. система) 

 
 

 
Київ – 20_ _ 

 
Загальний звіт оформлюється на окремому аркуші та має відповідати 

наступній схемі: 
- термін проходження практики; 
- місце проходження практики; 
- короткий опис діяльності на базах практики; 
- загальні враження від проходження практики (чи виконано 

поставлену мету та завдання практики); 
- основні здобутки практиканта під час проходження практики 

(отримані знання, уміння та навички і т. п.); 
- основні проблеми, я якими стикався практикант; 
- пропозиції щодо вдосконалення практики. 

 
  



 

Додаток В 
Аналіз організаційної форми соціально-педагогічної роботи 

1. Назва закладу 
2. Дата, час 
3. Тема організаційної форми 
4. Цільова аудиторія 
5. Кількість учасників 
6. Мета заходу 
7. Актуальність теми 
8. Короткий опис змісту заходу 
9. Раціональність, логічність структури заходу 
10. Виконання наочності 
11. Контакт ведучого з цільовою групою 
12. Зворотній зв’язок 
13. Висновки та пропозиції 

 




