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1. Опис виробничоi (стажерськоi) практики

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за формами

навчання
денна заочна

Вид практики виробнича (стажерська)

Мова викладання, навчання та оцiнювання yKpaiHcbKa

Загальний обсяг кредитiв / годин зl90
Курс 1

Семестр 2

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
обсяг кредитiв
Обсяг годин, в тому числi:
Форма семестрового контролю залiк

опис ви ничоi (асистентськоii) практи ки

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за формалли

навчання
денна заочна

Вид практики виробнича (асистентська)

Мова викладання, навчання та оцiнювання yKpaiHcbKa

Зага-шьний обсяг кредитiв / годин 912]0

Курс 2

Семестр J

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
Обсяг кредитiв
Обсяг годин, в тому числi:
Форма семестрового контроrIIю залlк

Опис переддипломноi (дослiдни цькоi) практики

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за формами

навчаннJI

денна заочна

Вид практики виробнича (стажерська)

Мова викJIадання, навчання та оцiнювання украiнська
Загальний обсяг кредитiв / годин 9l270
Курс 2

Семестр J

Кiлькiсть змiстових модулiв з розподlлом:
Обсяг кредитiв
Обсяг годин, в тому числi:
Форма семестрового контролю зi}лrк



Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за форма.пли

IIавчання

денна заочна
Вид практики виробнича зi спецiа-пiзацii
Мова викладання, навчання та оцiнювання yKpaiHcbKa
Загальний обсяг кредитiв / годин 9l270
Курс I,2
Семестр )1
кiлькiсть змiстових модулiв з розподiлом:
Обсяг кредитiв
Обсяг годин, в тому числi:
Форма семестрового контролю за_пiк



вироБничА (cTA}ItEPcbKA) прАктикА

2. Мета та завдання виробничоi (стажерськоi) практики

Мета виробничоi практики (стаяtерськоl) е , набуття досвiду
управлiння соцiально-просвiтницьким (кою) проектом або програмою.
Практика спрямована на систематизування, розширення i закрiпленIuI
професiЙних знань, набуття практичних навичок в галузi координацii,
монiторинry та оцiнки соцiаrrьно-гrросвiтницьких проектiв i програм.

Завдання:

- формування уявлень про специфiку управлiння соцiально-
просвiтницьким проектом чи програмою;

- розробка системи монiторинry i оцiнки соцiально-просвiтницького
проекту чи програми;

- вiдпрацювання навичок визначення та аналiзу iнформацiйних потреб
й очiкувань зацiкавлених cTopiH у монiторинry i оцiнцi соцiально-
просвiтницького проекту чи про|рами;

- формування BMiHb добирати методи та форми монiторинry й оцiнки
соцiально-просвiтницького проекту чи про|рами;

- вiдпрацювання навичок аналiзу та презентацii даних, отриманих у
ходi монiторинry й оцiнки соцiально-просвiтницького проекту.

3. Результати навчання пiд час проходження виробничоi
(стажерськоr) практики

У процесi проходження виробничоi (стажерськоi) практики у студента
формуються наступнi компетенцii:

здатнlсть
удосконЕtлювати й розвивати професiйний, iнтелектуальний i культурний
piBHi; здатнiсть управляти рiзнобiчною комунiкацiею;

фаховi : здатнiсть н€Lлагоджувати взаемодiю державних, |ромадських
i комерчiйних органiзацiй на пiдгрунтi соцiального партнерства; здатнiсть
розробляти та впроваджувати програми забезпечення якостi соцiальних
послуг; здатнiсть планувати, здiйснювати, аналiзувати, iнтерпретувати та
презентувати результати дослiдженъ.

У результатi проходження практики студенти булуть здатнi аналiзувати
соцiальний та iндивiдуа-гlьний контекст проблем особи, ciM'i, соцiшlьноi
групи, громади, формулювати мету i завдання соцiа-гtьно-педагогiчноi
дiяльностi, планувати втручання з профiлактичноi та (або) корекцiйною
метою; виконувати рефлексивнi практики в KoHTeKcTi цiнностей соцiальноi
роботи, вiдповiдальностi, у тому числi для запобiгання професiйного
вигорання; демонструвати iнiцiативу, самостiйнiсть, оригiнальнiсть у
генеруваннi iдей для розв'язання завдань професiйноi дiяльностi;
демонструвати позитивне ставлення до власноi професiI та вiдгlовiдати своею
поведiнкою етичним стандартам; розробляти критерii та показники



ефективностi професiйноi дiяльностi, застосовувати ik в оцiнюваннi
виконаноi роботи, пропонувати рекомендацii щодо забезшеченнrI якостi
соцiальних послуг.

4. Програма виробничоТ (стажерськоr) практики
У процесi проходженнrI практики передбачено застосування фахових

компетентностей, отриманих пiд час опанування навчаJIьних дисциплiн
<<Актуальнi педагогiчнi практики), <Науково-дослiдницька дiяльнiсть
соцiального педагогa>), кУправлiнська дiяльнiсть соцiального педагога)>,
<Сучаснi Teopii та практики неформальноi освiти>>.

Бази практики: центри соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi,
служби у справах дiтей, центри розвитку дiтей i молодi, неурядовi
органiзацii.

Посада: асистент керiвника (координатора) соцiально-просвiтницького
проекту або програми.

Практичнi завданпя виробничоi (стажерськоr) практики:
1. Скласти iндивiдуа-гlьний план роботи студента-практиканта (додаток 1).

2. Вивчити, проаналiзувати та описати логiко-структурну модель
соцiаltьно-просвiтницького проекту або програми (табл. 1 ).

3. Вивчити, проана_гriзувати соцiально-просвiтницький проект або
програму та отrисати матрицю аналiзу стейкхолдерiв (зацiкавлених
cTopiH) (табл. 2).

4. Визначити та проаналiзувати iнформацiйнi потреби й очiкування
зацiкавлених cTopiH у монiторингу i оцiнцi соцiально-просвiтницъкого
проекту чи програми (табл. 3).

5. Проаналiзуйте соцiалъно-просвiтницъкий проект або програму та
доберiтъ ocHoBHi методи й iнструменти збору даних, що доцiльно
застосувати в процесi монiторинry i оцiнки. Обцрунтуйте доцiльнiсть
вибору. Стисло охарактеризуйте змiст та особливостi використання
пропонованих Вами методiв монiторинry та оцiнки соцiальних
проектiв та про|рам.

6. Проаналiзуйте та презентуйте данi, отриманi у ходi монiторингу й
оцiнки соцiально-просвiтницького проекту за iнструкцiею, поданою у
таблицi 4.

7. Оформити звiтну документацiю та презентацiю.



Таблuця 1

Логiко-структурна модель
соцiально-п iтницького п або

Шuрtuа меmа
Яка заеальна бiльul ulupoKa
меmа, do якоi йmu"це
проекm?

показнакu
проzресу:
якi ключовi
поксlзнuкlt пов'язанi
з utuрщою tиеmою?

Як вuллtiрюваmuмуmься
пок(внuкu:
Якi dсrcерела iнформацit
свidчаmь про цi показнuкu
(iнduкаmорu)?

KoHKpeTHi завдання
проекту:
Якi KoHKpemHi завOання мае
dосяzmu проекm?

показники
прогресу:
якi кiлькiснi mа
якiснi показнuкu
показуюmь, чu
dосяенуmi KoHKpemHi
завdqння проекmу?

Як вимiрюватимуться
показники:
Якi d ас ер ел а iH ф орм ац ii'
iснуюmь i моэtqlmь буmu
зiбранi? Якi меmоdu
поmрiбнi dля оmршчtання

цiеi iнформацii'?

Припущення та
ризики:
Якi факmорu mоумовu
знахоdяmься поза
безпосереdнiм
конmролем проекmу, якi
н еобхidнi dля 0о сяzнення
завdань? Якi рttзuкu
необхidно враховуваmu?

Продукти (матерiальнi)
та результати
(нематерiальнi):
Буdь ласка, наdайmе
перелiк конкреmнuх
РОЗДIЛIВ - проdукmu /
р езульmаmu (зерупов aHi в

робочtм пакеmсlх), ulо
прuзвоdumь dо конкреmнuх
завdань:

показники
прогресу:
якttмu с показнuкu
dля вtlлliрювqння, чl1

dосяе i нqскL,lькu
проекm
зQlUlанованllх

резульmаmiв i
наслiDкiв?

Як вимiрюватимуться
показники:
Якi d эrcер ел а iH ф орм ацii
про цi показнuкu?

Припущення та
ризики:
Якi зовнiulнi факmорu mа
умовu повuннi буmu
зqбезпеченi dля
оmрulуl а н ня оч iKyB aHux
проdукmiв i резульmаmiв
за zрафiком?

.Щiяльнiсть:
Якi ocHoBHi захоdu маюmь
буmu пр овеdен i (зерупов aHi
в робочш пакеmах) i в якiй
послi0 oBHocmi dля mоzо,
tц о б оmр ам аmu оч it<y в ан i
резульmаmu?

Вхйнi данi:
Якi вклаdu поmрiбнi
dля реалiзацii цtм
зqхоdiв, напрuюlаd,
час, облаDнання,
ttобiльнiсmь,
публiкацii mощо?

Припущення, ризики та
передумови:
Якi переdумовu поmрiбнi
dо почаmtgl проекmу? Якi
ум о вu п оз а прrl,п,l ll]vl

конmролем проекmу
повuнн i буmu прuqlmн iмu
dля зdiйснення
з alul ан ов a+llx з моdiв?



Таблuця 2
ця анал стейкхолдерi зацrкавлених сто

Стейкхолдериl

iхнi базовi
характеристики

Каmе zop ii сmейкхолdе р iB :

парпнерu-учаснuкu,
бенефiцiарu, iH. спейкхолdерu.
Анмiз сmеilмолdерiв:
вuзначення ocHoBHllx
зацiка&пенuх cmopi|:
вuзначення П iцmepeciB mа
MoclcJluвozo BlUluBy на проекm,
йоzо пidzоповку па вuконання;
вuявлення явнtм або
поmе нцiйнuх конфлiкmiв мiэtс
iнmересамu рiзнuх
с пе й кх ол Dе р i в ; м оаслuв ic п ь

узz о d otce н н я i нmе ре с i в
спейltхолdерiв па
нм аz о d сюе н н я с по сун Ki в м i эrс
Hulrm; формu учасrпi коасноео
зi спейкхолdерiв на коэlсному
епапi проекпно?о цuклу,
вltзн ачення pllэl,1Ki в, пов'юанлв
iз коэtснtlм сmейlсtолdером,

IHTepec до проекту
(+/-),мотивацiя
(можна оцiнити за
шкалою вiд 0 до 3,

вiд 5 до 10)

Яlg ймовiрну Bueody / корuсmь
Bid проекmу BoHu оmрuмаюmь?
Що BoHu моэtgлtпь вtпраmumu
вн аслid о к ре мiзац ii пр ое кmу?
Чu зацiкавленi BoHu у змiнм чu

у збереасеннi slatus quo? Якi
iHtui i н mе ре сu с mе ймолdер i в
моаqппь спрuяmu /
с mрuлlув апu р еал iзацi ю
проекпу? Як KoalceH зi
сmе йкхолёе piB оц iнюе iншuх
сmеймолdерiв? Чоео
сmе й wолdе pu о чiкуюmь в iё
проекmу? Чu робtutu вонu
масн i спробu Bupitllutпu
пр о бле му ? Чu пр опону валu
BoHu iнuluй спосiб (iнщuй
проекm dля) вuрiutення
проблем?

впливовiсть та
вмотивованiсть
стеЙкхолдерiв

(можна оцiнити за
шкалою вiл 0 ло 5)

якuй моэrcлuвuй вплuв
сmе йкхолёе piB на успiulн icmb
проекmу?
Якi pecypcu вонu моJ]суmь
за]lучumu, щоб ёопомоzmu
успiutному вuконанню заdуму ?
Pecypcu: - Влаdа (влаёнi
повнова)tсення,
аdм iH iсmрапuвнuй ре сурс) -
Фiнансовi pecypcu - Kaopu -
Громаdська dумка,
Наскiлькu йMoBipHttM с
неaаmuвне сmавлення
спейl<холtdера do проекпу?
Наскiлькu йпtовiрно, u1o

сmейкхолdер буdе
перешкоdэlсаtпu йоео

ремiзацii?
чu неzаmuвне сmавлення €
peMbHuM рuзuком? Чu
спавumь воно проекm пid
заzрозу?
Чч вidсуmнiсmь iHmepecy dо
проекmу € рuзuком? Чu
за?рФtсу€ це реаа iзацii'

Стратегiя
поведiнки по

вiдношенню до
кожного з

стеЙкхолдерiв

Чu попребуюmь спецiальноt
уваеu?
Чu поmрiбнi спецiальнi захоdu:

- з iнформування ttta

р о э'ясне ння, - узzоdэюе ння
iнmере ci в, - нейпрал iзацii'
не 2а muв н о?о вплuву mощо?
Заzмьнuй праzмапuчнuй
пidхid: - з вплuвовl,.ллu -
о бов' язко во пр ацюем о, якlцо
dоцiльно, залучаемо dо
проекпу; у разi не?апuвно2о
спавлення ёо проекrпу
BrlcuBacшo эахоdiв, tцоб
неЙпралiзуваmu iX вплuв; -
HeBlulug о B|,1x - моэtсем о
i ен ору вапu, а б о пе ре пв орutпu
на прuхuльнuкiв проекmу; -
байdуэпм - HaMazaeшocb
пере пворuлпu на прuхuльнuкiв.

Таблuця 3
OpieHToBHa форма для оцiцки потреб зацiкавлених cTopiн у монiторингу

та оцiнцi

Хто Що Чому Коли Як (форйат)

Роль /

функцiя
монiтринry та

оцiнки



Таблuця 4

1. Аналiзуючи проект (програму) дайте вiдповiдi ца пцтання щодо
показникiв монiторинfу для формування системи монiторингу:
Якuлlu е dасерела dанuх?

Яклtмtt с лиеmоdu з(лору daHux?

Хmо буdе збuраlпu dанi?

Iз яколо перiос)uчпiсlllло цi )шti буdуmь
збuраmuся?

Якою е варпtiсп,tь Qп<i pecypcu пrlпэрiблtо
guкорuсmаmu) збору daHux?

Хmо буdе ансutiзуваmu daHi zоtl1ува,пl,u
звim?

lля коzо tlей звim буёе zоmуваmuся?

Хmо буdе вuкорuспlовуваmu daHi?

Якi daHi i stK буdуmь опlэuлюdнюGаmlлся
переd z,ромаdськiсmю?

2. За результатами аналiзу, заповнiть нижче наведену форму для збору

3. На ocнoBi попереднiх напрацювань, користуючись нижче наведеню
схемою, проаналiзуйте данi для оцiнювання:
Що виявлелло? (виклад даних)
Як це можна пояснити? (iнтерпретацiя

взаемозв'язкiв мiж ними
Який необхiдно зробити вис,новок? (на
ocHoBi iнтерпретацii виробляються
судя(еЕЕя, чи у необхiдллому наrrрямку i
чи необхiдни,м,и методами реалiзуе:гься

Що потрiбно тепер робити? (на ocHoBi
висновкiв виробляються рекомендацi

кцiя зi складання даних



Звiтна документацiя:
1. Iндивiдуальний план студента-практиканта (додаток 1).
2. Описана логiко-структурна модель соцiально-просвiтницького

проекту або програми (табл. 1).
3. Описана матриця аналiзу стейкхолдерiв (зацiкавлених cTopiH) (табл.

2).
4. Описанi iнформацiйнi потреби й очiкування зацiкавлених cTopiH у

монiторинry i оцiнцi соцiально-просвiтницького проекту чи
програми (табл. 3).

5. Описанi i обqрунтованi ocHoBHi методи й iнструменти збору даних,
що доцiлъно застосувати в процесi монiторинry i оцiнки обраного
проекту чи програми.

б. Презентованi данi, отриманi у ходi монiторинry й оцiнки соцiально-
просвiтницъкого проекту (табл. 4).

7. Звiт про проходження практики.
8. Характеристика на студента з мiсця проходження практики

(заповнюсться керiвником вiд бази практики, з пiдписом та
печаткою).

9. Презентацiя результатiв проходження практики студентiв-
практикантiв на звiтнiй конференцii.

5. Контроль навчальних досягнень

5.1. Система оцiнювання навч€Llrьних досягнень студентiв

Вид дiяльностi стyдента Форма звiтностi максимальна кiлькiсть балiв
Iндивiдуальний план
студента_практиканта

План 5

Логiко-структурна модель
соцiально-
гrросвiтницъкого проекту
або програми

Модель 20

Матриця аналiзу
стейкхолдерiв
(зацiкавлених cTopiH)

Матриця 20

Аналiз iнформацiйних
потреб та очiкувань
зацiкавлених cTopiH у
монiторингу i оцiнцi
соцiально-
просвiтницького проекту
чи програми

Аналiтична
записка, таблиця

10

Аналiз основних методiв
та iHcTpyMeHTiB збору

Аналiтична
записка, таблиця

10

10



даних, що доцiльно
застосувати в процесi
монiторингу i оцiнки
обраного ITpoeKTy чи
програми
Ана_тliз i презентацiя
даних, отриманих у ходi
монlторинry и оцlнки
соцiально-
просвiтницького проекту

Аналiтична
записка, таблиця

20

Звiт про проходження
практики

Письмовий звiт 5

Характеристика на
студента з мiсця
проходження IIрактики

Характеристика 5

Презентацiя результатiв
проходження шрактики
студентiв-практикантiв на
звiтнiй конференцii

Презентацiя i
виступ

5

ВСЬоГо: 100

5.2. Форми проведення контролю та критерiI оцiнювання

Контроль роботи студентiв пiд час проходженнk ними практики
вiдбуваеться вiдповiдно до if завдань. Семестровий контролъ проводиться у
виглядi диференцiйованого заrriку.

5.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв

Вiдмiнно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовiльно 69-74
,Щостатнъо 60-68
Незадовiлъно 0_59
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ВИРОБНИtIА (АСИСТЕНТСЬКА) ПРАКТИКА

2. Мета та завдання виробничоi (асистентськоi) практики

Метою виробничоТ (асистентськоi) практики е формування у
студентiв навичок викладацькоi дiяльностi пiд час пiдготовки та проведеннrI
лекцiЙних i практичних занять iз соцiально-педагогiчних дисциплiн.
Практика спрямована на оволодiння рiзноманiтними видами професiйноi
дiяльностi викладача закJIаду вищоi освiти, в яких створюетъся умови для
випробування студентом себе в ролi викJIадача теорii та технологiй
соцiалъно-педагогiчноi роботи.

Завдання:
поглиолення 1 розширення теоретичних знань . з1 спецlЕLльних 1

психолого-педагогiчних дисциплiн, набутих студентами, застосування
ik у вирiшеннi конкретних педагогiчних завдань пiд час практики;

якостей викладача закладу вищоi освiти, iндивiдуального творчого
стилю педагогiчноТ дiяльностi, потреби в caMoocBiTi.

3. Результати навчання пiд час проходження виробничоi
(асистентськоl) практики

У процесi проходження виробничоi (асистентськоi) практики у студента
формуються наступнi компетенцii: здатнiсть удосконаJIювати й розвивати
професiйний, iнтелекту€tльний i культурний piBHi; здатнiсть до професiйноi
рефлексii; здатнiсть управляти рiзнобiчною комунiкацiею; здатнiсть до

поглиблення з1 спецiальних

викJIадацькоi дiяльностi, здатнiсть генерувати
iнновацii задля вирiшення соцiальних проблем.

У результатi проходження практики сформуеться здатнiсть до
викладацъкоi дiяльностi у галузi формальноi та неформальноi освiти,
студенти зможуть генерувати та проваджувати соцiальнi iнновацii задля
вирiшення соцiальних проблем.

4. Програма виробничоi (стажерськоr) практик
Значення виробничоi (асистентськоi) практики полягае в: перенесеннi

студентом набутих теоретичних знань в площину практичноi роботи;
апробацiТ знань, отриманих в ходi засвоення курсу <Теорiя та методика

та проваджувати соцiальнi

викJIадання у вищiй школi>; розвитку професiйних особистiсних якостей, якi



необхiднi викладачу закладу вищоi освiти; знайомствi iз специфiкою
органiзацii навча_гtъно-виховноi роботи закладу вищоТ освiти; формування у
студентiв творчого та дослiдницького пiдходiв до професiйноi дiяльностi;
розвитку в майбутнiх фахiвцiв навичок профеоiйноi рефлексii.

Виробнича (асистентська) практика органiзовуеться i проводиться на
таких органiзацiйних засадах: поступове ускJIаднення завдань практики;
змiстовий взаемозв'язок мiж BciMa видами практики; одночасне виконання
пiд час практики рiзноманiтних професiйних функцiй; врахування iHTepeciB
та потреб студента пiд час вибору мiсця проходження практики;
спiвробiтництво студента i керiвника в процесi практики.

Бази практики: Унiверситетський коледж, кафедра соцiальноi
педагогiки та соцiа-tlьноi роботи Iнституту людини Киiвського унiверситету
iMeHi Бориса Грiнченка.

Посада: асистент викладача.

Практичнi завдання виробничоi (асистентськоi) практики:
1. Пiдготувати та провести пiд супервiзiею викладача та одно|рупникiв

двi лекцii.
2. Розробити презентацii (документ PowerPoint) та TecToBi завдання до

лекцiй.
3. Пiдготувати та IIровести пiд супервiзiею викладача та одногрупникiв

два семiнарських заняття.
4. Розробити презентацii (документ PowerPoint) та проблемнi ситуацii до

семiнарських занять.
5. Пiдготувати та провести пiд супервiзiею викJIадача та одноцрупникiв

два практичних заняття.
6. Розробпти презентацii (документ PowerPoint) та практико opieHToBaHi

завдання до практичних занrIть.
7. Вiдвiдати лекцiю, ceMiHapcbKe та практичне занrIття свого

одногрупника i здiйснити ik аналiз (додаток А, Б).
8. Розробити та провести профорiентацiйний захiд для конкретноi

цiльовоi групи.
9. Розробити вiдеоролик з метою популяризацii спецiальностi <<Соцiальна

робота>> та дiяльностi кафедри соцiальноi педагогiки та соцiальноi
роботи Iнституту людини.

10.Пiдготувати доповiдь (7 хв.) та презентацiю результатiв магiстерського
дослiдження.

1 1.Презентувати результати магiстерського дослiдження на Студентськiй
науковiй конференцii <Першi кроки у науку).

12.Оформити звiтну документацiю та презентацiю.

1з



5. Контроль навчальних досягпень
5. 1. Система оцiнювання навч€Lпьних.l. Lистема оцlнювання навч€Lпьних досягнень студентlв

Вид дiяльностi студента Форма звiтностi максимальна
кiлькiсть балiв

НАВЧАЛЬНА РОБОТА мах.270
Розробка тексту лекцii 1 текст лекцii (документ

V/оrd)
10

Розробка презентацiТ до лекцiТ 1 презентацiя до лекцiТ
(документ PowerPoint)

10

Розробка 10 тестових завдань до
лекцii 1

TecToBi питання до лекцiТ 1

(документ Word)
10

Проведення лекцiТ 1 облiкова картка результатiв
асистентськоi практики

10

Розробка тексту лекцiТ 2 текст лекцii 2 (документ
V/оrd)

10

Розробка презентацii до лекцii 2 презентацiя до лекцii
(документ PowerPoint),

10

Розробка 10 тестових завдань до
лекцii 2

TecToBi питання до лекцii 2
(документ Word)

10

Проведення лекцii 2 облiкова картка результатiв
асистентськот практики

10

Розробка тексту семiнарського
заняття 1

текст семiнарського заняття
1 (документ Word)

10

Розробка презентацiТ до
семiнарського заняття 1

презеIIтацш до
семiнарського зашIття 1

(докrпиент powerpoint)

10

Розробка З проблемних ситуацiй
до семiнарського заняття 1

текст 3 проблемних
ситуацiй до семiнарсъкого
заняття 1 (документ Word)

10

Проведення семiнарського
занrIття l

облiкова картка результатiв
асистентськоi практики

10

Розробка тексту семiнарського
заняття 2

текст семiнарського заняття
2 (документ Wоrd)

10

Розробка презентацiТ до
семiнарсъкого заняття 2

презентацш до
семiнарського заня тт я 2
(документ PowerPoint)'

10

Розробка 3 проблемних сиryацiй
до семiнарського заlняття 2

текст 3 проблемних
ситуацiй до семiнарського
занrIття 2 (документ Word)

10

Проведення семiнарського
заняття2

облiкова картка результатiв
асистентськоi практики

10

Розробка тексту практичного
заняття 1

текст практичного заняття 1

(документ Wоrd)
10

Розробка презентацii до
rrрактичного заняття 1

презентацiя до практичного
заняття 1 (документ

10
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powerpoint)

Розробка 3 практико-
орiентованих завдань до
практичного заняття l

текст 3 проблемних
ситуацiй до практичного

заняття 1 (документ Word)

10

Проведення практичного заняття
1

облiкова картка результатiв
асистентськот практики

10

Розробка тексту практичного
заняття2

l0

Розробка презентацii до
практичного заняття 2

презентацiя до практичного
заняття 2 (документ

powerpoint)

10

Розробка 3 практико-
орiентованих завдань до
практичного заняття 2

текст 3 практико-
орiентованих завдань до
практичного заняття 2

(документ V/оrd)

10

Проведення практичного заняття
2

о блiкова картка резулътатiв
асистентсъкот практики

10

Аналiз вiдвiданоi лекцii (додаток
А)

експертний висновок
(документ Word)

10

Аналiз вiдвiданого семiнарського
зашIття (додаток Б)

експертний висновок
(документ Word)

10

Аналiз вiдвiданого практичного
занjIття (додаток Б)

експертний висновок ,

(документ Word)
10

ОРГАНIЗАЦIИНА РОБОТА мах.90
Розробка профорiентацiйного
заходу

сценарiй
профорiентацiйного заходу

(докиrцент Word)

з0

Проведення профорiентачiйного
заходу

звiт (документ Word) 10

Розробка вiдеоролику вiдеоролик 50
НАУКОВА РОБОТА мах.30
Пiдготовка проектiв доповiдi та
презентацii резулътатiв
магiстерського дослiдження

текст доповiдi та
презентацiя (локумент

PowerPoint)

20

Презентацiя результатiв
магiстерського дослiдження на
Студентськiй науковiй
конференцii <Першi кроки у
науку)

виступ на конференцii 10

ВСЬоГо: 390
390:100=3,90. Сryлент набрав Х балiв;

Розрахунок: Х:3,90: заг€Lльна кiлькiсть балiв.

15



5.2. Форми проведення контролю та критерii оцiнювання

Контроль роботи студентiв пiд час проходження ними практики
вiдбуваеться вiдповiдно до ii завдань. Семестровий контtriоль проводиться у
виглядi диференцiйованого залiку.

5.3. Шкала вiдповiдностi оцiнок

оцiнка кiлъкiсть балiв

Вiдмiнно 100-90

Дуже добре 82_89

Добре 75-81
Задовiльно 69-74

,Щостатньо 60_68
Незадовiльно 0_59

16



ПЕРЕДДИПЛОМНА (ДОСЛIДНИЦЬКА) ПРАКТИКА

2. Мета та завдання переддипломноi (лослiдницькоi) практики

Метою переддипломноТ (дослiдницькоi) практики е формування
готовностi i здатностi студентiв до науково-дослiдницькоi дiяльностi в
закJIадах освiти, реабiлiтацiйних центрах, соцiальних службах рiзних типiв,
громадських об'еднаннrIх, що працюють у галузi соцiалъноi роботи; апробацii
засвоених у процесi теоретичноi пiдготовки методiв збору та обробки
емпiричного матерiалу, оформлення резулътатiв науково-дослiдноi роботи та
iх презентацii; використання результатiв i досвiду науко99.д9слiдноi роботи в
професiйнiй дiяльностi.

Завдання:

дослiджень в галузi соцiальноi педагогiки i сумiжних галузей знань,
скдадання бiблiографii;

дослiдно-експериментапьноi роботи;

виглядi магiстерськоi роботи;

засiданнi кафедри;

3. Результати навчання пiд час проходження переддипломноi
(лослiлницькоr) практики

У процесi проходження IIереддипломноi (дослiдницькоi) практики у
студента формуються наступнi компетенцii: здатнiсть удоскон€tлювати й
розвивати професiйний, iнтелектуальний i культурний piBHi; здатнiсть
фахово аналiзувати iнформацiю, оцiнювати повноту та можливостi ii
використаннrI; здатнiсть генерувати та проваджувати соцiальнi iнновацii
задля вирiшення соцiальних проблем; здатнiсть плануiати, здiйснювати,
аналiзувати, iнтерпретувати та презентувати результати дослiдженъ.

У результатi проходження практики студенти зможуть здiйснювати
кiлькiсний i якiсний аналiз емпiричних даних, демонструвати позитивне
ставлення до власноi професii, вiдповiдати своею поведiнкою етичним
стандартам.

4. Програма передд ипломноi (лослiдни ц bKoi) п рактики
Переддипломна (дослiдницька) практика формуе у студентiв професiйну

компетентнiсть, необхiдну для успiшноi науково-дослiдноi дiяльностi в
сучасних умовах.
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Переддипломна (дослiдницька) практика сприяс закрiпленню i
поглибленню теоретичних знань студентiв, отриманих пiд час навчання,
придбанню i розвитку навичок самостiйноТ науково-дослiдноi роботи та
педагогiчноi дiялъностi.

Практика забезпечуе спадкоемнiсть i послiдовнiсть у вивченнi
теоретичного i практичного матерiа-пу, передбачае комплексний пiдхiд до
предмета вивчення.

Практикою студентiв керують досвiдченi викладачi кафедри соцiальноi
педагогiки та соцiальноi роботи, якi займаються педагогiчною дiяльнiстю,
мають вчений ступiнь i звання, а також керiвники вiд озЁачених у програмi
органiзацiй.

Бази практики: соцiальнi iнституцii (державнi установи та |ромадськi
об'еднання), що надають соцiальнi послуги та здiйснюють дiяльнiсть у сферi
соцiальноi профiлактики, соцiальноi реабiлiтацii, соцiальноi опiки та
патронажу, соцiалъного консультування та вiдповiдаютъ спрямованостi
магiстерсъкоi роботи студента.

Посада: соцiалъний педагог, соцiальний працiвник,
соцiальноi роботи.

фахiвець iз

Практичнi завдання переддипломноi (дослiдницькоi) практики :

1. Заповнити та затвердити з науковим керiвником магiстерськоi роботи
Iндивiдуальний план студента-практиканта (Щодаток В).

2. Розро бити програму експеримент€tIIьного дослiдження.
3 . Розро бити iнструментарiй експеримент€Lпьного дослiдження.
4. Провести експеримент€Lльне дослiдження.
5. Узагальнити та iнтерпретувати результати експериментсtльного

дослiдження.
б. Пiдготувати емпiричну частини магiстерського дослiдження.
7. Отримати довiдку про проведення експеримент€lльного дослiдження з

бази практики (з пiдписом та печаткою соцiальноi агенцii).
8. Пiдготувати наукову статтю, тези та подати ix до дрУку.
9. Пiдготувати список використаних джерел.
10.Пiдготувати фiнальнi текст виступу (до 7 хв.) i презентацiю

магiстерськоi роботи.
1 1.Пройти попереднiй захист магiстерськоТ роботи на засiданнi кафедри.
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5. Контроль навчальних досягнень

5.1. Система оцiнювання навчаllьних досягнень студентiв

Вид дiяльностi студента Форма звiтностi максимальна
кiлькiсть балiв

Iндивiдуальний план студента-
практиканта, завiр ений науковим
керiвником магiстерськоi роботи

ГIrrан 5

Програма експеримент€Lлъного
дослiдження

Програма 5

Iнструментарiй експеримент€Lльного
дослiдження

Iнструментарiй 5

Текст емпiричноi частини магiстерськоi
роботи

Текст 30

Текст cTaTTi, тез Тексти 20
Список використаних джерел Список 20

Щовiдка про проведеннrI
експериментЕчIьного дослiдження з бази
практики (з пiдписом та печаткою)

.Щовiдка 5

Текст вистуtry та презентацiя
магiстерськоi роботи

Текст 10

ВСЬоГо.: t00
Звiтна документацiя подаетъся студентом керiвнику практики вiд кафедри

у TepMiH, встановлений кафедрою, €uIе не пiзнiше трьох днiв до оголошеноi
дати проведення пiдсумковоi конференцii з практики з пidпuсом науковоzо
KepiBHuKa. Науковuй KepiBHuK заповнюе Карml\ч dля оцiнювання резульmаmiв
пракmuкu (Доdаmок ГI i передае ii керiвнику практики вiд кафедри.

5.4. Форми проведення контролю та критерii оцiнювання

Контроль роботи студентiв пiд час проходження ними практики
вiдбуваеться вiдповiдно до iT завдань. Семеотровий контроль проводитъся у
виглядi диференцiйованого залiку.

5.5. Шкала вiдповiдностi оцiо aIoK

Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100_90

Дуже добре 82-89

Добре 75_81

Задовiльно 69-74
достатньо 60_б8

Незадовiльно 0_59
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ПРАКТИКА ВИРОБНИtIА ЗI СПЕЦIАЛIЗАЦII

2. Мета та завдання виробничоi зi спецiалiзацii практики
Метою виробничоi зi спецiалiзацii практики' (спецiалiзацiя

неформальна ocBiTa) е набуття досвiду розробки та впровадження соцiально-
просвiтницьких програм у галузi неформа;rьноi освiти. У процесi
проходження практики передбачено застосування на практицi фахових
компетенцiй, отриманих пiд час опанування навч€tльних дисциплiн
<Дктуальнi педагогiчнi практики>>, <<Сучаснi Teopii та практики неформальноi
освiти>>, <Неформальна ocBiTa батькiв>>. За перiод шрактики студенти
виступають у ролi розробника соцiально-просвiтницькоi програми та Мае

можливiсть впровадити iT очно ("а базi |ромадських об'еднань, центрiв
творчостi, студiй розвитку, соцiальних служб, реабiлiтацiйних центрiв тощо)
та дистанцiйно (за допомогою сучасних IК-технологiй та просвiтницьких
Iнтернет-платформ).

Виробнича практика зi спецiалiзацii передбачае дiяльнiсть стуДенТа У
трьох напрямах: методичний (iнiцiацiя обговорення проблемних соцiальНО-

педагогiчних питань, cTBopeHHlI методичних та дидактizчних матерiалiВ);

проектува_гlьний (розробка i впровадження програм майстер-класiв, тРеНiНГiВ,

дистанцiйних еJIектронних KypciB тощо); просвiтницька (caMoocBiTa у процеСi

участi у дистанцiйних електронних курсах, ocBiTHix програмах, або майСтеР-

класах).
Завдання:
розробка та апробацiя соцizlльно-просвiтницькоТ програми на актуальнУ
соцiальну тему;

розробка проекту електронноi платформи соцiально-просвiтницькоi

двох розроблених одногрупниками соцiально-
просвiтницькоi пр ограми i проекту електронноi платформи ;

участь у просвiтницькому заходi, спрямованих на розвиток профеСiйНОi

компетентностi соцiального педагога та покращеннrI якостi соцiаЛЬНИХ

послуг.

3. Результати навчання пiд час проходяtення виробничоi Зi

спецiалiзацii практики
У результатi проходженнrI практики студенти будутъ здатнi виконУВаТИ

рефлексивнi практики в KoHTeKcTi цiнностей соцiальноi рОбОТИ,
вiдповiдальностi, У тому числi для запобiгання професiйного вигораннrI;

демонструвати позитивне ставлення до власноi професii та вiдповiдати своею

поведiнкою етичним стандартам; обирати та застосовувати iнновацiйнi
методи в складних i непередбачуваних таlабо спецiалiзованих контекстах;

розроблятИ критерii та показники ефективностi професiйноi дiяльностi,
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застосовувати ik в оцiнюваннi виконаноi роботи, пропонувати рекомендацiТ

У ПРОЦеСi проходження виробничоi практики зi спецiалiзацii у студента
формуютъся наступнi компетенцii: здатнiсть до професiйноi рефлексii;
здатнiсть н€Lлагоджувати соцiалъну взасмодiю, спiвробiтництво, попереджати
Та РОЗВ'яЗУВаТи конфлiкти; здатнiсть управляти рiзнобiчцою комунiкацiею;
ЗДатнiСть визначати методологiю прикладного наукового дослiдження;
ЗДатнiсть виконувати рефлексивнi практики в KoHTeKcTi цiнностей соцiальноi
РОбОТИ, ВiДповiДальностi, у тому числi для запобiгання професiйного
ВИГОРаННrI; Здатнiсть здiЙснювати кiлькiсниЙ i якiсний аналiз емпiричних
ДаНИХ; ЗДаТНiСть розробляти соцiальнi проекти Й програми та здiйснювати Iх
монiторинг i оцiнку.

практика забезпечуе сlrадкоемнiсть i послiдовнiстъ у вивченнi
теоретичного i практичного матерiалу, передбачас комплексний пiдхiд до
предмета вивчення.

ПРаКтикою сТУДентiв керують досвiдченi викладачi кафедри соцiальноi
ПеДаГОгiКИ Та соцiальноi роботи, якi займаються педагогiчною дiяльнiстю,
МаЮТЬ ВЧеНИЙ СтУпiнь i звання, а також керiвники вiд означених у програмi
органiзацiй.

БаЗИ ПРакТики: соцiальнi iнституцii (державнi установи та громадськi
Об'еДнання), що надають соцiальнi послуги та здiйснюють дiяльнiсть у сферi
соцiальноi профiлактики, соцiальноi реабiлiтацii, соцiальноi опiки та
ПаТРОНаЖУ, СОЦiаЛьного консулътування та вiдповiдаютъ спрямованостi
магiстерськоi роботи студента.

Посада: соцiальний педагог, соцiальний працiвник, фахiвець iз
соцiальноi роботи.

практичнi завдання виробцичоi зi спецiалiзацii практики:
1 . Скласти iндивiдуальний план роботи студента-практиканта.
2. Проанатliзувати та описати структурно-логiчну Iиоделъ соцiально-

просвiтницъкоi процрами на акту€шьну соцiальну тему.
3. РОЗробити проект електронноi гrлатформи соцiально-просвiтницькоi

програми.
4. Пiдготувати та провести пiд супервiзiею викJIадача експертизу

розроблених одногруlrниками соцiалъно-просвiтницькоi про|рами i
проекту електронноi платформи;

5. Пройти електронний курс на платформi неформалъноi освiти
б. РОЗробити та провести просвiтницький захiд, спрямований на розвиток

ПРОфеСiЙНоi компетентностi соцiа_гlьного педагога та покращення якостi
соцiальних послуг.

7. Оформити звiтну документацiю та презентацiю.
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5. Контроль навчальних досягнень

5.1. Система оцiнювання навчальних досягнень студентiв

Звiтна документацiя подаеться студентом керiвнику практики вiд кафедри
у TepMiH, встановлениЙ кафедрою, €ule не пiзнiше трьох днiв до оголошеноi
дати проведення пiдсумковоi конференцii з практики.

5.6. Форми проведення контролю та критерii оцiнювання

Контроль роботи студентiв пiд час проходження ними практики
вiдбуваеться вiдповiдно до ii завдань. Семестровий контроль проводиться у
виглядi диференцiйованого залiку.

5.7. Шка-па вiдповiдностi оцiнок

Вид дiяльностi студента Форма
звiтностi

максимальна
кiлькiсть балiв

Iндивiдуалъний план студента-
практиканта, завiрений науковим
керiвником магiстерсъкоi роботи

План 5

Аналiз та опис структурно-логiчноi моделi
соцiально-просвiтницькоi програми на
акту€tльну соцiальну тему

опис
структурно_

логiчноi
моделi

5

Проект електронноi платформи соцiа-пьно-
просвiтницькоi програми

Проект 20

Експертиза розроблених одногрупниками
соцiально-просвiтницькоi програми i
проекту електронноi платформи

Експертний
висновок

10

Проходження електронного курсу на
платформi неформальноi освiти

Сертифiкат 25

Проведення просвiтницького заходу,
спрямованого на розвиток професiйноi
компетентностi соцiального педагога та
покращення якостi соцiальних послуг

Сценарiй i
фотозвiт

30

Звiт про проходження практики Звiт 5

ВСЬоГо: 100

оцiнка кiлъкiсть балiв
Вiдмiнно 100_90

Дуже добре 82_89

Добре 75-81
Задовiлъно 69-74
достатньо 60-68
Незадовiльно 0_59
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|,-

,.Щодаток А
OpieHToBHa схема аналiзу лекцiйного заняття

Вiдповiдно до розкладу (_) 20-року проведено лекцiю з
).навч€IIIьного курсу (модуля) <

Тема
ШП студента
Спецiа_пьнiстъ
Курс
.Щата
Час
Група
кiлькiстъ осiб
Присутнi
Науковий характер лекцii. Влучнiсть розкриття
теоретичних положень, категорiй визначень
Зв'язок теоретичного матерiа-гlу з досягненнями
практики с оцi ально -педаго гiчноi роботи.
Популяризацiя досягнень вiтчизняноi науки,
lтередового досвiду соцiалъно-педагогiчноi роботи
Методичний piBeHb викJIадання: наявнiсть плану
лекцii, його зв'язок iз попереднiм матерiалом,
використання структурно-логiчних схем, логiчнiсть i
послiдовнiсть викладення матерiалу,
apryMeнToBaHicTb висновкiв
Практична спрямованiсть: орiентацiя на змiст та
завдання практичних (семiнарських) занять з даноi
теми. Точнiсть, визначення завдань i TepMiHiB ik
виконання
Завдання для самостiйноi роботи студентiв: iх
наявнiсть, вл1^rнiстъ, доцiльнiсть, творчий характер
повiдомленнrl TepMiHiB та форми перевiрки знань
Способи активiзацii студентiв пiд час заняття
Стилъ викладання : точнiсть визначень, формулюванъ,
емоцiйнiсть, демократичнiсть, володiння аудиторiею,
дисциплiна
Мовленневi характеристики: чiткiсть, легкiсть
голосу, вд€Lпе iнтонування, голоснiсть, тональнiсть
PiBeHb технiчного забезпечення (використання ЕОМ,
в!л5:о, проекцiйноi апаратури, фонозаписiв тощо)
Загальна оцiнка лекцii. Побажання та зауваження
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Додаток Б

OpieHToBHa схема аналiзу семiнарського / практичноfо заняття

Вiдповiдно до розкладу ((_) 20_року проведено
ceMiHapcbKe / практичне заняття з навчшIьного курсу (модуля)

).

Тема
шп студента
Спецiальнiсть
Курс
Дата
Час
Група
кiлькiсть осiб
Присутнi
Наявнiсть робочого ппану заняття
Визначенiсть мети, завдань занjIття, достатня
вмотивованiсть дiяльностi студентiв
Вiдповiднiсть змiсту заняття програмi навч€шьного
курсу
Форма проведеннrI заняття
Форми оцiнки знань, умiнъ та навичок студентiв пiд
час проведення заняття. Доцiльнiсть ix застосування
Використання прийомiв активiзацiТ пiзнавально-
пошуковоi дiяльностi студентiв
Спрямованiсть заняття на розвиток самостiйноi
роботи студентiв
Особливостi стилю педагогiчноТ взасмодii з групою
загальна оцiнка заняття
Побажання та зауваження
ПIП рецензента
Дата
Пiдпис
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ведення експе

Додаток В

иментальцого дослiдження



Додаток ГКартка для оцiнювання результатiв практики

ково-дослцно'i практики

проведення иментального дослiдження
(мах кiлькiсть

балiв - 5)Програма експеримеr,rаrr"пrо.ййпйййй

Iнстрlментарiй експеримен.а"u"о.о
(мах кiлькiсть

балiв - 5)

(мах кiлькiсть
бшiв - З0)Текст cTaTTi, тез

(мах кiлькiсть
балiв - 20

використаних джерел
(мах кiлькiсть

балiв - 20)
Щовiдка про проведення експериментального
дослiдження з бази практики (з пiдписом та (мах кiлькiсть

ба.гliв - 5)
Текст виступу та презентiчЙ-ЙББЙрськЫ

(мах кiлькiсть
балiв - 10)

26


