
 



 

 



 
Передмова 
 
Практика з соціальної роботи – форма професійної підготовки студентів з 

спеціальності 231 „Соціальна робота” є частиною державного освітнього 
стандарту та невід’ємна складова професійної підготовки у вищій школі. 

Практика має неперервний характер і проводиться щорічно протягом усіх 
років навчання. ЇЇ проходження є обов’язковим для всіх студентів, які 
навчаються з спеціальності „Соціальна робота”. Практика  є частиною 
державного галузевого стандарту освіти. Вона організовується та проводиться 
відповідно до Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства освіти 
України. 

Метою  практики є формування професійних вмінь та особистісних 
якостей майбутнього спеціаліста в процесі вивчення системи планування та 
організації діяльності з соціальної роботи в закладах, які здійснюють діяльність 
у галузі соціального захисту населення. 

Вона є переходом від теоретичного навчання до практичної та самостійної 
діяльності в різних соціальних інститутах. Під час практики студент оволодіває 
багатоаспектними видами професійної діяльності, що дає свою готовність до 
виконання в різних соціальних ролях. 

Актуальність практичної підготовки обумовлена вимогами Болонського 
процесу, як необхідний компонент професійно-орієнтованої підготовки. Тому, 
поєднання теоретичної і практичної підготовки соціального працівника має 
починатись з першого року навчання та тривати до закінчення студентом 
навчального закладу. 

Відповідно до стандарту освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця 
до студента висувається ряд вимог, при цьому він повинен мати наукові знання 
професійні уміння. Також у студента повинні бути сформовані професійні 
компетенції, що передбачені освітньо-професійною програмою для підготовки 
магістрів за спеціальністю 231 «Соціальна робота», та формуються в процесі 
проходження практики. 

Основні професійні навички й уміння, які здобувають студенти в 
процесі проходження практики: 

 комунікативні, що забезпечують оволодіння інструментарієм 
індивідуальної та групової комунікації, уміння будувати взаємовідношення з 
клієнтами та спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 діагностичні, що дозволяють діагностувати соціальну проблему клієнта; 
 організаційні, що дозволяють успішно організувати професійне 

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; 

 



 проективні, володіння якими забезпечує здатність самостійно 
проектувати професійне втручання в соціальну ситуацію клієнта, вибирати 
ефективні форми та методи втручання; 

 аналітичні, що необхідні як для аналізу та оцінки процесів, явищ, 
результатів професійної діяльності, так і для самоаналізу, розвитку своїх 
творчих здібностей. 

 дослідницькі, вміння збирати, аналізувати та узагальнювати отриману 
інформацію, робити висновки та розробляти науково-практичні програми 
соціальної роботи з різними категоріями громадян. 

Основні завдання практики полягають у: 
 поглибленні та удосконаленні теоретичних знань, встановленні їх зв’язку з 
практичної діяльністю; 
 розвитку особистісних якостей, які необхідні соціальному працівнику в 
його професійній діяльності; 
 формуванні професійних умінь та навичок (комунікативних, організаційних, 
діагностичних, проективних, дидактичних, аналітичних, дослідницьких); 
 знайомстві з основними видами та типами соціальних закладів державної та 
недержавної форм власності, що надають соціально-педагогічну, соціально-
правову та соціально-психологічну допомогу дітям та молоді; 
 оволодінні сучасними технологіями соціальної роботи; 
 створенні умов для розвитку здібностей та самоорганізації студента; 
 формуванні у студентів творчого та дослідницького підходів до професійної 
діяльності; 
 розвитку навичок професійної рефлексії. 

Практика з соціальної роботи організовується та проводиться на 
основі таких принципів: 
 зворотній зв’язок теоретичного навчання та практики; 
 послідовність практик; 
 змістовий та логічний взаємозв’язок  між усіма видами практик; 
 динамічність, поступово ускладнення завдань різних видів практик, 
розширення спектру соціальних ролей та видів діяльності; 
 виконання студентами під час практики різноманітних професійних 
функцій; 
 врахування інтересів і потреб студентів під час визначеності щодо вибору 
місця проходження практик; 
 співробітництво студента і керівника під час педагогічної практики. 

 
Види та терміни проходження практики 

Практика має неперервний характер. На кожному курсі студент 
проходить певний вид практики, що з кожним роком дає можливість 
поглибити, удосконалити набуті теоретичні знання на практиці. 
  



Виробнича (стажерська) 
 

5 курс / 9-10 семестр 
10,5 кредитів 
9 семестр – 3 
10 семестр – 7,5 
315 годин 
залік 

Переддипломна (науково-дослідна)  
 

6 курс / 11 семестр 
16,5 кредитів 
495 годин 
залік 

Практика зі спеціалізації 
 

6 курс / 11 семестр 
6 кредитів 
180 годин 
залік 

 
Результати практики 
Відповідно до освітньо-професійної  програми 231.00.01 Соціальна робота 

(ОК 8. ОК 7. ОП. 01; ОП. 02, КВ 1.5 ВП.1.01), після проходження 
переддипломної (науково-дослідної) практики, студенти набувають загальних і 
фахових компетенцій та отримують і демонструють програмні результати 
навчання, що наведені у табл. 1.  

Таблиця 1 
 

Компетенції студента, які повинні бути сформовані після проходження. 
Усіх видів практики 

Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 2 
 
ЗК – 3 
 
 
ЗК – 7  
 
 
 
ЗК – 8  (загальні 
компетенції) 

Уміння обирати та впроваджувати ІКТ-технології 
у професійну діяльність. 
Здатність навчатися, робити кар'єру; уміння 
застосовувати сучасні методи та технології для 
особистісного та професійного зростання.  
Здатність до реалізації соціально-педагогічних, 
соціально-психологічних знань у процесі 
постановки дослідницьких завдань у професійній 
діяльності. 
Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів)  згідно з принципами деонтології 
соціальної роботи 

ФК – 1  
 
ФК – 3  
 
 
 
ФК – 4 

Дотримання моральних норм та етичних 
принципів у соціальній роботі. 
Вміння оцінити критичні стани та ризики, які 
можуть виникати у клієнтів та надати відповідну 
допомогу. Готовність здійснювати моніторинг і 
оцінку ефективності соціальної роботи. 
Готовність до розроблення та реалізації 



 
 
ФК – 8    
 
ФК – 9 
 
 
ФК – 11 
  
ФК – 10  
 
ФК – 13  
(фахові компетенції) 

соціальних технологій з урахуванням специфіки 
регіону, динаміки часу та особливостей ситуації.   
Оперування основними методами та техніками 
соціологічних досліджень, методами статистики.  
Уміння та здатність використовувати різні 
прийоми і засоби розв’язання соціально-
психологічних проблем отримувачів послуг. 
Здатність навчатися упродовж життя, 
підвищувати професійну компетентність.  
Здатність до формування здоров’язберігаючої 
поведінки у клієнтів соціальної роботи.  
Володіння загальними терапевтичними та 
конкретними технологіями соціальної терапії 
(трудова терапія, терапія самовиховання, арт-
терапія, ігрова терапія тощо). 

ПРН 1    
 
ПРН 3 
 
 
 
 
ПРН 4 
 
 
 
 
 
 
ПРН 5 
 
ПРН 6 
 
 
 
ПРН 8 
 
ПРН 9 
 
ПРН 10 
 
 
 
ПРН 12 
 

Розуміння основ державної соціальної 
політики  на рівні суспільства та громади.  
Здатність використовувати знання в галузі 
соціальної політики, актуальних соціальних 
проблем та підходів у організації надання 
допомоги отримувачам послуг.  
Готовність до здійснення підготовки 
аналітичних, науково-дослідницьких робіт у 
галузі соціальної політики; розуміння суспільних 
пріоритетів, соціальних процесів та суспільних 
відносин; здатність до проектування 
соціологічних досліджень, аналізу й 
інтерпретації їх результатів, використання у 
практичній діяльності. 
Провадити економічну діяльність та здійснювати 
її фінансовий аналіз.  
Вміння аналізувати характер і зміст 
законодавчих актів та інших нормативних 
документів, які регулюють правові відносини в 
різних соціальних сферах. 
Усвідомлення  моральних норм та етичних 
принципів соціальної роботи. 
Здатність спілкуватися професійною іноземною 
мовою. 
Готовність до упровадження дистанційної 
освітньої та консультативної діяльності, 
використання ІКТ-технологій, цифрових освітніх 
ресурсів.  
Здатність здійснювати менеджмент у соціальній 
сфері. 



ПРН 13 
 
ПРН 14 
 
 
 
ПРН 16 
(програмні результати 
навчання)  

Здатність до медіації та фасилітації конфліктних 
ситуацій отримувачів послуг. 
Вміння здійснювати соціальну експертизу, 
готувати рекомендації для прийняття 
управлінських рішень та соціального 
проектування.  
Здатність до лідерства та командної роботи 

 
Об'єкти практики 

Київський міський та районні у місті Києві центри зайнятості; 
Київський міський та районні у м. Києві територіальні центри по роботі з 

населенням; 
Притулок для дітей №1 Служби у справах дітей Київської міської 

державної адміністрації; 
Правобережний та Лівобережний у м. Києві центри денного перебування 

для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; 
Центр по роботі з жінками Київської міської державної адміністрації; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва; 
Спеціалізовані соціальні служби при Центрах соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 
Київська міська служби у справах дітей; 
Приймальник-розподільник для неповнолітніх ГУ МВС України у м. 

Києві; 
Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»; 
Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України; 
Київський міський центр здоров’я  
Всеукраїнська мережа людей що живуть з ВІЛ (ЛЖВ); 

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна"; 
Київське відділення Міжнародної благодійної організації «Реабілітаційний 

центр «Сходи»; 
Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації „Національна Організація Скаутів України”; 
Центр волонтеріату «Добра воля»; 
Українська Відкрита Асоціація Організацій, Груп та Осіб, що працюють з 

дітьми, які страждають на онкологічні захворювання. 
 
Основні етапи практики: 

1. Установча конференція з науково-дослідної практики. 
2. Проходження практики 
3. Презентація результатів практики на підсумковій конференції. 
 

Контроль навчальних досягнень 
 



Форми звітності: 
Кожний вид практики передбачає свою звітну документацію. 
Основні документі, що додаються до звіту: 
- характеристика на студента з бази практики; 
- звіт про виконання Програми практики: 
- щоденник проходження практики студентом. 
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 за підписом наукового 
керівника.  
 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 
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Участь в установчій конференції 1   
Відвідування бази практики 1   
Виконання завдань практики 10    
Звіт про проходження практики 15   

Разом  100 
Максимальна кількість балів:                100 

 
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 соціальної інституції; 
- 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 



5 КУРС 
 

ВИРОБНИЧА (СТАЖЕРСЬКА) ПРАКТИКА 
 
Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид практики Виробнича переддипломна. 
Стажування 

Загальна кількість тижнів 2 / 5 
Період проходження практики Два етапи 
Курс 5 - 
Семестр 9, 10 - 
Форма контролю Звіт і захист результатів 

практики 
 

1. Мета та завдання практики / стажування. 
Мета: поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань із 

соціальної 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. 

Завдання практики / стажування: 
1. Ознайомлення студентів зі змістом, напрямами, формами і методами 

роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, нормативно-
правовою базою їх діяльності. 

2. Розширення уявлень студентів про зміст та напрями роботи державних 
та неурядових організацій, з якими взаємодіють центри соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді. 

3. Набуття студентами практичного досвіду: 
- соціальної роботи у якості стажиста на базі конкретного відділу центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 
- дослідження проблем клієнтів, планування, здійснення та аналізу 

результатів професійного втручання в соціальну проблему (соціальну ситуацію 
клієнта) відповідно до компетенції конкретного відділу центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; 

- аналізу волонтерської програми соціальної служби та її вдосконалення. 
4. Освоєння студентами практичних навичок індивідуальної та групової 

соціально-педагогічної роботи з клієнтами (користувачами послуг, цільовими 
групами) соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

5. Розвиток професійної самосвідомості та самовизначення студентів. 
  



2. Результати проходження практики. 
Виробнича (стажування) практика – форма професійної підготовки 

студентів з напряму підготовки 231 «Соціальна робота» є частиною державного 
освітнього стандарту та невід’ємна складова професійної підготовки у вищій 
школі. 

Проходження виробничої, переддипломної (професійної) практики є 
обов’язковим для всіх студентів, які навчаються за напрямком підготовки 231 
«Соціальна робота».  Практика  є частиною державного галузевого стандарту 
освіти. Вона організовується та проводиться відповідно до Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93 і 
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 
від 08.04.1993 № 93, затвердженого наказом Міністерство освіти України 
02.06.1993 року № 161. 

Вона є переходом від теоретичного навчання до практичної та самостійної 
діяльності в центрах соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

Під час практики студент оволодіває багатоаспектними видами 
професійної діяльності, що дає свою готовність до виконання в різних 
соціальних ролях. 

Основні професійні навички й уміння, які здобувають студенти в процесі 
проходження практики: 

 комунікативні, що забезпечують оволодіння інструментарієм 
індивідуальної та групової комунікації, уміння будувати взаємовідношення з 
клієнтами та спеціалістами центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 діагностичні, що дозволяють діагностувати соціальну проблему клієнта; 
 організаційні, що дозволяють успішно організувати професійне 

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; 

 проективні, володіння якими забезпечує здатність самостійно 
проектувати професійне втручання в соціальну ситуацію клієнта, вибирати 
ефективні форми та методи втручання; 

 аналітичні, що необхідні як для аналізу та оцінки процесів, явищ, 
результатів професійної діяльності, так і для самоаналізу, розвитку своїх 
творчих здібностей. 
 

Відповідно до освітньо-професійної  програми 231.00.01 Соціальна робота 
(ОК 7 ОП. 01), після проходження переддипломної (науково-дослідної) 
практики, студенти набувають загальних і фахових компетенцій та отримують і 
демонструють програмні результати навчання, що наведені у табл. 1.  
  



Таблиця 1 
 

Компетенції студента, які повинні бути сформовані після проходження 
виробничої переддипломної практики / стажування. 

 
Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК – 3 
 
 
ЗК – 7  
 (загальні компетенції) 

Здатність навчатися, робити кар'єру; уміння 
застосовувати сучасні методи та технології для 
особистісного та професійного зростання.  
Здатність до реалізації соціально-педагогічних, 
соціально-психологічних знань у процесі 
постановки дослідницьких завдань у професійній 
діяльності.  

ФК – 1  
 
ФК – 9 
 
 
ФК – 11 
 (фахові компетенції) 

Дотримання моральних норм та етичних 
принципів у соціальній роботі. 
Уміння та здатність використовувати різні 
прийоми і засоби розв’язання соціально-
психологічних проблем отримувачів послуг. 
Здатність навчатися упродовж життя, 
підвищувати професійну компетентність.  

ПРН 1 
 
ПРН 3 
 
 
 
ПРН 5 
 
ПРН 8 
 
 
ПРН 13 
(програмні результати 
навчання)  

Розуміння основ державної соціальної 
політики  на рівні суспільства та громади.  
Здатність використовувати знання в галузі 
соціальної політики, актуальних соціальних 
проблем та підходів у організації надання 
допомоги отримувачам послуг.  
Провадити економічну діяльність у соціальній 
сфері та здійснювати її фінансовий аналіз.  
Усвідомлення  моральних норм та етичних 
принципів соціальної роботи. 
у соціальній сфері. 
Здатність до медіації та фасилітації конфліктних 
ситуацій отримувачів послуг. 

 
3. Об'єкти 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: 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Голосіївського р-ну м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дарницького р-ну м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Деснянського р-ну м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Дніпровського р-ну м. Києва; 



Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Оболонського р-ну м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Печерського р-ну м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Подільського р-ну м. Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Святошинського р-ну м. 
Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Солом’янського р-ну м. 
Києва; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Шевченківського р-ну м. 
Києва. 
 

4. Основні етапи практики: 
1. Установча конференція з виробничої переддипломної 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. 

  



5. Контроль навчальних досягнень 
 
5.1. 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 

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. 

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

4. 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. 
5. 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. 

 
5.2. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Участь в установчій конференції 1 1 1 1 1 



Відвідування закладів практики 1 14 14 35 35 
Проведення заходів під час 
практики 

10 / 7 7 70 7 49 

Звіт про проходження практики 15 1 15 1 15 
Разом  100  100 

Максимальна кількість балів:                100 
 
5.3. 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 соціальної інституції; 
- 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. 
 
5.4. 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_ _ 



Вид практики:  

База практики:  

Дати проходження практики:  
Координатор від бази практики:  
Мета практики:  

Завдання практики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 

годин 
Види роботи 

Цільова група, 
кількість осіб 

Зміст роботи Рефлексія1 власної діяльності  

Підпис 
координатора 

від бази 
практики 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

Практикант: ______________     Координатор від бази практики: _____________   Керівник 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 

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_ _  
 



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 

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

оцінюється. 
3. Соціальний статус групи. 
4. Соціально-демографічні характеристики групи: 
4.1. Вікові межі. 
4.2. Статева належність. 
4.3. Освіта. 
4.4. Професійна належність. 
4.5. Зайнятість. 
4.6. Матеріальний стан. 
4.7. Побутові умови життєдіяльності. 
5. Характеристика проблем групи: 
5.1. Проблеми, з якими зустрічаються представники групи. 
5.2. Чинники, що обумовлюють проблеми та заважають життєдіяльності 

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

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

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

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

клієнтів, що оцінювалася. 
7. Метод оцінювання, що використовувався: 
7.1. Характеристика методу. 
7.2. Процедура оцінювання2. 
 
 

                                                 
2 Анкета, лист опитування, перелік запитань інтерв’ю або лист експертного 
опитування мають міститися в додатку до звіту. 



Додаток Г 
 

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

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

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

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

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

емоційно-вольової сфери, функціональний стан на момент взаємодії. 
3.3.  Спрямованість особистості: інтереси, ціннісні орієнтації, 

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

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

4. Дії, що клієнт має здійснити самостійно за вказаний період. 



5. Графік та тематика зустрічей клієнта з соціальним педагогом. 
6. Критерії оцінки ефективності спільної діяльності. 
ІІІ. Оцінка результатів індивідуальної роботи (проведеної 

інтервенції) * 
1. Оцінка досягнення мети та виконання завдань спільної діяльності 

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

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

послуг. 
4. Рекомендації щодо подальшої роботи з клієнтом. 
 

Додаток Ґ 
 

Структура звіту щодо роботи щодо проведення групового заходу 
 

1. Назва заходу. 
2. Проблема, на попередження або подолання якої спрямовано захід. 
3. Обґрунтування вибору відповідної форми проведення інтервенції. 
4. Місце заходу в структурі соціально-педагогічної діяльності агенції. 
5. Цільова група заходу. 
6. План проведення заходу: 
6.1.  Мета і завдання заходу. 
6.2.  Час і місце проведення заходу. 
6.3.  Програма (сценарій) заходу: послідовність і тривалість етапів, зміст 

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

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

ставлення до проблеми, на подолання якої спрямовано захід. 
7.2.  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.   

8. Аналіз процесу проведення заходу: 
8.1.  Загальна характеристика процесу проведення заходу. 
8.2.  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. 
8.3.  Аналіз дій учасників заходу: 
- рівня зацікавленості та активності учасників; 



- дотримання учасниками умов участі в заході, дисциплінарних вимог 
тощо. 

9. Оцінка ефективності заходу: 
9.1.  Зміни в уявленнях, ставленні, знаннях, вміннях, навичках, стереотипах 

поведінки учасників після проведення заходу. 
9.2.  Суб’єктивна оцінка заходу учасниками. 
9.3.  Суб’єктивна оцінка заходу організаторами та виконавцями. 
10.  Оцінка власної участі у розробці, організації та проведенні заходу 

студентом-практикантом. 
11.  Пропозиції студента щодо поліпшення  організації та проведенні 

подібних заходів у подальшій роботі агенції. 
 

Додаток Д 

Анкета 
Визначення умов забезпечення діяльності волонтерських груп  

 
Шановний респонденте! 

Щиро просимо Вас взяти участь у дослідженні „Визначення умов 
забезпечення діяльності волонтерів”.  

Нагадуємо, що Ваші відповіді є повністю анонімними та будуть 
опрацьовані у загальному масиві даних. 

 
1. Як довго працює ваша волонтерська група? 
 до півроку    рік   більше 

року 
Інше____________________________________________________________ 

 
2. Як довго Ви особисто працюєте волонтером в групі? 
 до півроку    рік   більше 

року 
Інше___________________________________________________________ 
 

3. Зі скількох осіб складається ваша волонтерська група? 
  до 6 осіб   до 12 осіб   до 16 осіб   більше 16 осіб 
Інше___________________________________________________________ 
 

4. За яким напрямом соціальної роботи працює ваша волонтерська група? 
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5. Як би Ви визначили ставлення колективу організації до діяльності Вашої 
волонтерської групи? 
  Позитивне   Нейтральне    Негативне  
Інше___________________________________________________________ 
 

6. Чи бере ваша волонтерська група участь у проведенні інформаційних 
кампаній щодо популяризації волонтерства? 
  Так, часто    епізодично   Не бере участі  
Інше___________________________________________________________ 
 

7. Чим, на вашу думку, обумовлений пошук організацією волонтерів? 
  розвитком 

діяльності 
організації (новими 
проектами, 
програмами) 

  плинністю 
волонтерських 
кадрів 

  недостатньою 
кількістю штатних 
працівників 

  
короткотерміновим 
залученням 
волонтерів 

Інше___________________________________________________________ 
 

8. Чи проходять волонтери співбесіду перед початком роботи в організації? 
  Так   Іноді   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

9. Чи існує практика підписання угод між волонтером та організацією? 
  Так   Ні 
Інше___________________________________________________________ 

 
10. Чи проходять нові волонтери, які включені до складу груп, випробувальний 
термін? 
  Так   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

11. Чи є в організації відповідальна особа, яка здійснює керівництво діяльністю 
волонтерських груп? 
  Так   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

12. Чи маєте ви друковані інструкції з певного напрямку  волонтерської роботи? 
  Так   Ні 
Інше___________________________________________________________ 

13. Чи завжди перед волонтерами вашої групи ставляться чіткі та зрозумілі 
завдання?  
  Так   Іноді   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

14. Чи залучається ваша волонтерська група до розробки нових соціальних 
проектів та програм організації, напрямів роботи? 
 Так, завжди 

залучається 
  Іноді залучається   Ні, не залучається 

Інше___________________________________________________________ 
 

15. Чи проходять нові члени вашої групи орієнтування, під час якого 



відбувається ознайомлення з правилами, політикою організації, особливостями її 
функціонування? 
  Так   Іноді   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

16. Чи є в вашій волонтерській групі лідер? 
  Так   Ні (переходьте до питання 

№ 18) 
Інше___________________________________________________________ 
 

17. Чи є в організації окремі функціональні обов’язки для волонтерів-лідерів 
груп? 
  Так   Не знаю   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

18. Чи залучаються волонтери вашої групи до прийняття рішень щодо 
розв’язання проблем у діяльності організації? 
  Так   Іноді   Ні  
Інше___________________________________________________________ 
 

19. Чи узгоджуються з вами графіки роботи групи? 
  Так   Інколи    Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

20. Чи здійснюється в організації облік часу роботи волонтерів вашої групи? 
  Так   Інколи    Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

21. Чи є у вашій організації спеціальна атрибутика волонтерської групи? 
  Так   У процесі розробки   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

22. Чи компенсуються волонтерам вашої групи кошти, витрачені в процесі 
роботи? 
  Так   Інколи   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

23. Чи забезпечуються волонтери вашої групи пам’ятками для здійснення 
роботи? 
  Так   Іноді   Ні  
Інше___________________________________________________________ 
 

24. Чи здійснюються організацією заходи з метою визнання праці волонтерів?  
  Так    Ні (переходьте до питання № 26) 
Інше__________________________________________________________ 
 

25. Якщо здійснюються, то в яких формах? 
  листи-подяки до ВНЗ, 

де вчаться волонтери 
 участь у 

волонтерських таборах 
  цінний подарунок 

  подяка від впливових на 
рівні громади осіб 

 участь у 
закордонних поїздках 

  публікації про 
волонтерів у ЗМІ 

  нагородження  грошова премія   дошки пошани 



відзнаками 
Інше___________________________________________________________ 
 

26. Чи здійснюються організацією заходи з метою заохочення, мотивування до 
діяльності волонтерів?  
  Так   Ні  (переходьте до питання №28) 
Інше___________________________________________________________ 
 

27. Якщо здійснюються, то в яких формах? (оберіть усі варіанти, які 
практикуються) 
  слова підтримки   спільне проведення 

вільного часу 
  листи-подяки до ВНЗ, де 

вчаться волонтери 
  розповідь про 

волонтерів у ЗМІ 
  залучення до щорічного 

складання планів організації 
  участь у семінарах, 

тренінгах 
  плакати, дошки 

пошани 
  поїздки з обміну 

досвідом 
  офіційне представлення 

організації на важливих 
заходах 

  свідоцтва та 
сертифікати 

  матеріальна винагорода   подяка від впливових на 
рівні громади осіб  

Інше___________________________________________________________ 
 
 

28. Чи проводиться організацією вивчення потреб волонтерів вашої групи у 
знаннях, уміннях та навичках щодо здійснення соціальної роботи? 
  Так   Інколи   Ні  
Інше___________________________________________________________ 
 

29. Чи здійснюється організацією підготовка волонтерів до волонтерської 
діяльності? 
  Так    Інколи   Ні (переходьте до 

питання № 31) 
 

30. Яких знань бракує вашій волонтерські групі для здійснення  пропонованої 
організацією діяльності? (позначте усі необхідні варіанти) 
 нормативно-правова база волонтерської діяльності. 
 етичні засади волонтерської діяльності 
 вітчизняні та закордонні організації, на базі яких працюють волонтери-студенти 
 сучасний стан волонтерства у світі та в Україні 
 інтерактивні методи у просвітницько-профілактичній роботі 
 спеціалізовані знання з психолого-педагогічних, правових, соціально-медичних 

питань, потрібних для здійснення соціально-педагогічної діяльності 
 профілактика ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки 
 способи оцінки ефективності волонтерської програми 
 профілактика вигоряння 

 інше_________________________________________________________ 
31. Чи здійснюється моніторинг діяльності вашої волонтерської групи? 
  Так   Інколи   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

32. Чи здійснюється оцінка діяльності вашої волонтерської групи? 
  Так   Інколи   Ні 
Інше___________________________________________________________ 



 
33. Чи проводиться супервізія діяльності вашої волонтерської групи? 
  Так   Інколи   Ні (переходьте до питання 35) 
Інше___________________________________________________________ 
 

34. Чи обговорюються результати супервізії з волонтерами? 
  Так    Інколи   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

35. Чи проводиться вашою групою інтервізія проблемних питань вашої 
діяльності? 
  Так   Інколи   Ні (переходьте до 

питання 37)  
Інше___________________________________________________________ 
 

36. Чи обговорюються результати інтервізії з іншими волонтерами та 
працівниками організації? 
  Так   Інколи   Ні 
Інше___________________________________________________________ 
 

37. Чи задоволені ви діяльністю вашої волонтерської групи? 
 Цілком 

задоволений 
 Скоріше 

задоволений, ніж не 
задоволений 

 Скоріше не 
задоволений, ніж 
задоволений  

 Не 
задоволений 

 
38. Чи задоволені ви організацією діяльності вашої волонтерської групи? 
 Цілком 

задоволений 
 

 Скоріше 
задоволений, ніж не 
задоволений 

 Скоріше не 
задоволений, ніж 
задоволений  

 Не 
задоволений  

 
39. Що, на вашу думку, могло б покращити діяльність вашої волонтерської 
групи? 
 проведення регулярних шкіл 

волонтерів 
 проведення тренінгів, які б 

висвітлювали основи волонтерської 
роботи 

 забезпечення проїзними квитками  забезпечення уніформою з 
волонтерською символікою 

 забезпечення канцтоварами  навчання інтерактивним 
просвітницьким методам 

 проведення тренінгів на 
згуртування 

 спеціальне навчання відповідно до 
виду здійснюваної роботи 

 окреме приміщення для засідань 
груп 

 чай та кава під час засідань групи 

 телевізор, відеомагнітофон, 
комп’ютер, принтер, сканер 

 поради спеціаліста під час 
здійснення соціально-педагогічної 
діяльності 

 оцінка та аналіз якості здійснюваної 
соціально-педагогічної діяльності 

 наявність постійного координатора 
діяльності волонтерської групи  

 
Дякуємо за витрачені час і зусилля! 

  



5-6 КУРС 
 

ПЕРЕДДИПЛОМНА / НАУКОВО-ДОСЛІДНА ПРАКТИКА 
 
Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид практики Переддипломна / Науково-
дослідна 

Загальна кількість тижнів  16,5 
Період проходження практики Вересень-грудень 2019 року 
Курс 6 - 
Семестр 11 - 
Форма контролю Звіт і захист результатів 

практики. 
Залік 

 
1. Мета та завдання практики. 

Мета: поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань із 
соціальної роботи, одержаних при вивченні відповідних навчальних курсів 
соціальної спрямованості; набуття ними навичок та вмінь самостійної 
практичної діяльності за спеціальністю “Соціальна робота” безпосередньо в 
умовах наукового та виробничого середовища, а також робота, спрямована на 
збір науково-дослідних матеріалів, узагальнення досвіду соціальної роботи у 
магістерській роботі.  

Завдання практики: 
1. Робота з науковою літературою, складання бібліографії, вивчення 

досвіду соціальної роботи. 
2. Уточнення теми та структури дослідження, основних понять і положень. 
3. Проведення наукового дослідження в галузі соціальної роботи, 

уточнення гіпотези дослідження. 
4. Проведення дослідження й обробка результатів експериментальної 

роботи. 
5. Узагальнення результатів проведення дослідження у вигляді 

магістерської роботи, її попередній захист на кафедрі. 
6. Розвиток навичок науково-пошукової роботи, професійної 

самосвідомості і самовизначення студентів. 
7. Оприлюднення результатів дослідження, підготовка та друк наукових 

публікацій (тези, стаття) за темою магістерської роботи. 
8. Підготовка магістерської роботи до захисту. 

  



2. Результати проходження практики. 
Переддипломна / науково-дослідна – форма професійної підготовки 

студентів з напряму підготовки 231 «Соціальна робота» є частиною державного 
освітнього стандарту та невід’ємна складова професійної підготовки у вищій 
школі. 

Проходження  Переддипломної (науково-дослідної) практики є 
обов’язковим для всіх студентів, які навчаються за напрямком підготовки 231 
«Соціальна робота».  Практика  є частиною державного галузевого стандарту 
освіти. Вона організовується та проводиться відповідно до Положення про 
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 року № 93 і 
Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах 
від 08.04.1993 № 93, затвердженого наказом Міністерство освіти України 
02.06.1993 року №161. 

Вона є переходом від теоретичного навчання до практичного втілення 
знань у практичну діяльність, яка трансформується у проведення наукового 
дослідження та написання магістерської роботи з соціальної роботи. 

Під час практики студент оволодіває багатоаспектними видами 
професійної діяльності, чим доводить свою готовність до виконання в різних 
соціальних ролях, уміння Збирати, аналізувати, узагальнювати отриману 
інформацію та на її підставі розробляти науково-практичні програми соціальної 
роботи з різними категоріями громадян. 

Основні професійні навички й уміння, які здобувають студенти в процесі 
проходження практики: 

 комунікативні, що забезпечують оволодіння інструментарієм 
індивідуальної та групової комунікації, уміння будувати взаємовідношення з 
клієнтами та спеціалістами соціальних установ різного типу; 

 діагностичні, що дозволяють діагностувати соціальну проблему клієнта; 
 організаційні, що дозволяють успішно організувати професійне 

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; 

 проективні, володіння якими забезпечує здатність самостійно 
проектувати професійне втручання в соціальну ситуацію клієнта, вибирати 
ефективні форми та методи втручання; 

 аналітичні, що необхідні як для аналізу та оцінки процесів, явищ, 
результатів професійної діяльності, так і для самоаналізу, розвитку своїх 
творчих здібностей; 

 дослідницькі, вміння збирати, аналізувати та узагальнювати отриману 
інформацію, робити висновки та розробляти науково-практичні програми 
соціальної роботи з різними категоріями громадян. 

 



Відповідно до освітньо-професійної  програми 231.00.01 Соціальна робота 
(ОК 8. ОП. 02), після проходження переддипломної (науково-дослідної) 
практики, студенти набувають загальних і фахових компетенцій та отримують і 
демонструють програмні результати навчання, що наведені у табл. 1.  

Таблиця 1 
Компетенції студента, які повинні бути сформовані після проходження 

виробничої переддипломної (науково-дослідної) практики  
 

Шифр компетенції Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 2 
(загальні компетенції) 

Уміння обирати та впроваджувати ІКТ-технології 
у професійну діяльність. 

ФК – 3  
 
 
 
ФК – 4 
(фахові компетенції) 

Вміння оцінити критичні стани та ризики, які 
можуть виникати у клієнтів та надати відповідну 
допомогу. Готовність здійснювати моніторинг і 
оцінку ефективності соціальної роботи. 
Готовність до розроблення та реалізації 
соціальних технологій з урахуванням специфіки 
регіону, динаміки часу та особливостей ситуації.   

ПРН 3 
 
 
 
ПРН 6 
 
 
 
ПРН 10 
(програмні результати 
навчання)  

Здатність використовувати знання в галузі 
соціальної політики, актуальних соціальних 
проблем та підходів у організації надання 
допомоги отримувачам послуг.  
Розуміння соціальної структури та 
процесів,  соціальних проблем на рівні 
суспільства та громади, підходів в організації 
надання допомоги отримувачам послуг.   
Здатність до формування здоров’язберігаючої 
поведінки у клієнтів соціальної роботи.  
 

 
3. Об'єкти практики 

Київський міський та районні у місті Києві центри зайнятості; 
Київський міський та районні у м. Києві територіальні центри по роботі з 

населенням; 
Притулок для дітей №1 Служби у справах дітей Київської міської 

державної адміністрації; 
Правобережний та Лівобережний у м. Києві центри денного перебування 

для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; 
Центр по роботі з жінками Київської міської державної адміністрації; 
Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва; 
Спеціалізовані соціальні служби при Центрах соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді; 
Київська міська служби у справах дітей; 
Приймальник-розподільник для неповнолітніх ГУ МВС України у м. 

Києві; 



Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр «Волонтер»; 
Київська міська організація Товариства Червоного Хреста України; 
Київський міський центр здоров’я  
Всеукраїнська мережа людей що живуть з ВІЛ (ЛЖВ); 

Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна"; 
Київське відділення Міжнародної благодійної організації «Реабілітаційний 

центр «Сходи»; 
Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 

організації „Національна Організація Скаутів України”; 
Центр волонтеріату «Добра воля»; 
Українська Відкрита Асоціація Організацій, Груп та Осіб, що працюють з 

дітьми, які страждають на онкологічні захворювання. 
 

4. Основні етапи практики: 
4. Установча конференція з науково-дослідної практики. 
5. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи соціальної інституції. 
6. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, особливостями 

керівництва та джерелами фінансування соціальної інституції. 
7. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних працівників 

соціальної інституції. 
8. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 

установи соціального захисту. 
9. Вивчення ресурсної бази соціальної інституції. 
10. Спостереження за професійною діяльністю спеціалістів соціальної 

інституції.  
11. Робота з науково-дослідною літературою з проблеми; уточнення теми 

та завдань дипломної роботи, структури дослідження, знайомство з досвідом 
роботи. 

12. Планування, здійснення й аналіз результатів експериментальної 
роботи.  

13. Підготовка та подання звіту про проходження практики (щодо 
проведеного експериментального дослідження, представленого у чернетці 
дослідної частини дипломної роботи). 

14. Презентація результатів практики на підсумковій конференції. 
 

5. Контроль навчальних досягнень 
 
5.1. Форми звітності: 
Звітними документами щодо проходження науково-дослідної практики 

студентом є: 
1. Облікова картка результатів науково-дослідної практики (Додаток А). 
2. Емпірична частина магістерської роботи. 
3. Список використаних у процесі написання магістерської роботи джерел. 



4. Довідка про проведення експериментального дослідження з бази 
практики (з підписом та печаткою). 

5. Методичні матеріали, які використовувалися у процесі науково-
дослідної роботи та інструментарій дослідження. 

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 за підписом наукового 
керівника.  

 
5.2 . Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

 

Вид діяльності студента 

М
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ю
 

Модуль 
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кі
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ь 
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ь 

м
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си
м
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а 
  

кі
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кі
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ь 
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лі
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Участь в установчій конференції 1 1 1 
Відвідування бази практики 1 34 34 
Виконання завдань практики 10  5 50 
Звіт про проходження практики 15 1 15 

Разом  100 
Максимальна кількість балів:                100 

 
5.3. 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 соціальної інституції; 
- 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. 
 

5.4. 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 

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 Строки 
Підпис 

наукового 
керівника 

Підпис 
керівника 

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 

    



№ Етап роботи Строки 
Підпис 

наукового 
керівника 

Підпис 
керівника 

від бази 
практики 

Примітки 

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 науково-дослідної практики 

№ Вид звітності 

Оцінка 
керівника 

практики від 
Інституту  
(у балах) 

Підпис керівника 
практики від 

Інституту 

Примітки / 
зауваження 

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 науково-
дослідної роботи 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  

 
 
 

 
 
 
 
 

  



6 КУРС 
ПРАКТИКА ЗІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ  

(СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ – СОЦІАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ У ГРОМАДІ) 
 

Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид практики Практика зі спеціалізації 
Загальна кількість тижнів 4 
Період проходження практики листопад-грудень 
Курс 6 - 
Семестр 11 - 
Форма контролю Звіт і захист результатів 

практики. Залік 
 
Мета та завдання практики зі спеціалізації  

Мета: є набуття студентами практичних вмінь і навичок щодо 
застосування законів, принципів, методів, технологій та процедур в управлінні 
суб’єктами публічної сфери. Набуття вмінь та формування компетентностей, 
необхідних для виконання функцій та реалізації повноважень керівника 
суб’єкта соціального адміністрування в громаді. 

Основними завданнями практики зі спеціалізації: 
 поглиблення і розширення теоретичних знань із соціального 

адміністрування в громаді, застосування їх у вирішенні конкретних соціальних 
завдань під час практики; 

 розробка і впровадження програм соціальної роботи в громаді; 
 самоосвіта у процесі участі у курсах, освітніх програмах, або майстер-

класах; 
 планування та проведення громадської експертизи; 
 проведення експертизи однієї програми/проекту, яка реалізовується в 

організації. 
 
Результати проходження практики: 

У процесі проходження практики зі спеціалізації у студента формуються 
наступні вміння: вміння:  

 формувати нормативну документацію (накази, розпорядження тощо), 
пропозиції, рекомендації (проекти) для суб’єкта соціального адміністрування 
щодо визначення стратегічних цілей, завдань та етапів управлінських рішень на 
основі результатів системного аналізу суспільно-політичного та соціально-
економічного стану розвитку сфери управління, застосовуючи методики 
визначення певних показників;  



 визначати технологію управління суб’єктом публічної сфери, що є 
раціональною за ознаками досягнення мети діяльності та ресурсами, що 
використовуються, з урахуванням особливостей цього суб’єкта;  

 розробляти процедури та основний зміст кожного етапу впровадження 
управлінського рішення з визначенням термінів, виконавців і вартості;  

 вживати заходів із упровадження сучасних форм і методів діяльності 
суб’єкта соціальної сфери, його структурного підрозділу, оптимізації його 
функціональної та організаційної структури, виходячи зі змісту сучасних 
управлінських технологій;  

 застосовувати методи та критерії оцінювання результативності та 
ефективності публічного адміністрування в громаді. 
 
Відповідно до освітньо-професійної  програми 231.00.01 Соціальна робота 
(ВК 1.5. ВП. 1.01), після проходження переддипломної (науково-дослідної) 
практики, студенти набувають загальних і фахових компетенцій та отримують і 
демонструють програмні результати навчання, що наведені у табл. 1.  

Таблиця 1 
Компетенції студента, які повинні бути сформовані після проходження 

практики зі спеціалізації 
 

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

Здатність діяти на основі етичних міркувань 
(мотивів)  згідно з принципами деонтології 
соціальної роботи 

ФК – 4 
 
 
ФК – 8 
 
ФК – 10  
 
ФК – 13 
 (фахові компетенції) 

Готовність до розроблення та реалізації 
соціальних технологій з урахуванням специфіки 
регіону, динаміки часу та особливостей ситуації.   
Оперування основними методами та техніками 
соціологічних досліджень, методами статистики.  
Здатність до формування здоров’язберігаючої 
поведінки у клієнтів соціальної роботи.  
Володіння загальними терапевтичними та 
конкретними технологіями соціальної терапії 
(трудова терапія, терапія самовиховання, арт-
терапія, ігрова терапія тощо).  

ПРН 4 
 
 
 
 
 
 
 
ПРН 8 
ПРН 12 

Готовність до здійснення підготовки 
аналітичних, науково-дослідницьких робіт у 
галузі соціальної політики; розуміння суспільних 
пріоритетів, соціальних процесів та суспільних 
відносин; здатність до проектування 
соціологічних досліджень, аналізу й 
інтерпретації їх результатів, використання у 
практичній діяльності. 
Використання технологій соціальної терапії. 
Здатність здійснювати менеджмент у соціальній 



 
ПРН 14 
 
 
 
ПРН 16  
(програмні результати 
навчання)  

сфері. 
Вміння здійснювати соціальну експертизу, 
готувати рекомендації для прийняття 
управлінських рішень та соціального 
проектування.  
Здатність до лідерства та командної роботи 

 
Об'єкти практики 

 Міжнародна благодійна організація “Партнерство “Кожній дитині”; 
 Представництва в Україні HealthRight International – Клініки з прав 

людини «Право на здоров’я»; 
 Благодійний фонд «Український фонд «Благополуччя дітей»; 
 Громадська організація «Всеукраїнський громадський центр 

«Волонтер»; 
 Міжнародна благодійна організація «Благодійний фонд «SOS Дитяче 
 Містечко»; 
 Благодійний фонд «Центр волонтеріату „Добра воля”»; 
 Представництво благодійної організації «Надія та житло»; 
 Всеукраїнська мережа людей що живуть з ВІЛ (ЛЖВ); 
 Міжнародний жіночий правозахисний центр "Ла Страда - Україна"; 
 Громадська організація „Дитячо-молодіжна організація „Відрада”; 
 Київське відділення Міжнародної благодійної організації 
 «Реабілітаційний центр «Сходи»; 
 Київський міський осередок Всеукраїнської молодіжної громадської 
 організації „Національна Організація Скаутів України”; 
 Центр волонтеріату «Добра воля». 

 
Основні етапи практики: 

1. Установча конференція з практики зі спеціалізації. 
2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи громадських організацій. 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, особливостями 

керівництва та джерелами фінансування центру громадських організацій; 
4. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних працівників 

громадських організацій. 
5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 

громадських організацій. 
6. Проведення експертизи програми/проекту громадських організацій та 

розробка методичних рекомендацій щодо покращення програми/проекту. 
7. Спостереження за професійною діяльністю спеціалістів різних відділів 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
8. Розробка та впровадження програми соціальної роботи в громаді.  



9. Обговорення процесу та результатів впровадження програми соціальної 
роботи в громаді, формулювання висновків щодо удосконалення власної 
програми. 

10. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності спеціаліста громадської організації. 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: 

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 

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. 

3. Методичні матеріали проведених заходів. 
4. Експертиза програми/проекту, який реалізується в громадський 

організації. 
 

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. 

 
  



Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Вид діяльності студента 
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Модуль 1 Модуль 2 
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Участь в установчій конференції 1 1 1 1 1 
Відвідування закладів практики 1 14 14 35 35 
Проведення заходів під час 
практики 

10 / 7 7 70 7 49 

Звіт про проходження практики 15 1 15 1 15 
Разом  100  100 

Максимальна кількість балів:                100 
 
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 соціальної інституції; 
- 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_ _ 



Вид практики:  

База практики:  

Дати проходження практики:  
Координатор від бази практики:  
Мета практики:  

Завдання практики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Щоденний облік роботи: 

Дата 
К-ть 

годин 
Види роботи 

Цільова група, 
кількість осіб 

Зміст роботи Рефлексія3 власної діяльності  

Підпис 
координатора 

від бази 
практики 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

       

       

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

                                                 
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. 
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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_ _  
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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. 

 
 
 
 
 


