
 



 
 
 



Опис практики 
 

Найменування показників 
Характеристика за формами 

навчання 
денна 

Вид практики  Навчальна / без відриву 
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 6/180 
Курс 1 
Семестр 2 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 6 
Обсяг годин, в тому числі: 180 
Тривалість практики 6 тижнів 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

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

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

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

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

громадських організаціях;  
– формування мотивації студентів до розвитку особистісних якостей 

необхідних для майбутньої професійної діяльності. 

 
Результати проходження практики 
У результаті проходження практики у студентів формуються такі 

компетентності (табл. 1). 
Таблиця 1. 

 
Шифр 
компетенції 

Розшифровка надбаної компетенції 

ЗК – 2 
 
 
ЗК – 7 

Здатність спілкуватися, ретельно слухаючи та обдумуючи, 
здатність до усного та письмового професійного 
спілкування, володіння основами спілкування іноземною 
мовою 



(загальні 
компетентності) 

Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, 
самоорганізації та саморозвитку. Прагнення до 
особистісно-професійного лідерства та успіху 

ФК – 5  
(фахові 
компетентності) 

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

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

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

 
Місце навчальної (без відриву) практики у структурі освітньо-

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

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

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

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

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

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

 
3. Ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, особливостями 

керівництва та джерелами фінансування освітніх, соціальних та громадських 
о
р
г
а



 
4. Ознайомлення з функціональними обов'язками штатних працівників 

 
5. Ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності 

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

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

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

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

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

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

громадських організаціях. 
 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від кафедри 

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

 
Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

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

- загальний звіт про проходження практики та фото-звіт 10 
- щоденник проходження практики 10 
- детальний аналіз та опис організацій (баз практики) 40 

Участь у звітній конференції: презентація баз практики (Microsoft 
PoverPoint), доповідь щодо результатів практики 
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Максимальна кількість балів: 100 
 
  



Критерії оцінювання 
Підсумки практики підбиваються на звітній конференції (після 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Шкала відповідності оцінок 
 

Оцінка Кількість балів Оцінка 
Відмінно 100-90 Відмінно 

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

Задовільно 69-74 Задовільно 
Достатньо 60-68 Достатньо 

Незадовільно 0-59 Незадовільно 



Додаток А 

Структура щоденника проходження навчальної (без відриву) практики 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

Інститут людини 
 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
 

ЩОДЕННИК 
проходження навчальної (без відриву) практики 

 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Курс / семестр І / 2 

Група  

Спеціальність  

Освітній рівень 
(бакалавр, магістр) 

 

Керівник практики від 
Інституту 

 

Підпис практиканта  

 

Київ – 20_ _ 



Вид 
практики: 

Навчальна (без відриву) 

Дати 
проходження 
практики: 

 

Мета 
практики: 

 

Завдання 
практики: 

 

 
Дата 

 
База практики Рефлексія1 

Підпис керівника 
практики від 

Інституту 
    

    

    

    

    

    

    
 

 

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



 

 

Додаток Б 
Київський університет імені Бориса Грінченка  

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
 

ЗВІТ 
про виконання програми навчальної (без відриву) практики 

 
Прізвище  

Ім’я 
По батькові 
Курс 

 

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

 

Звіт захищений «____» _____________ 20 _ _ р. 
 

Підсумкова оцінка за 
практику 

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

 
 
 
 
 

 
Київ – 20_ _ 
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Структура звіту про проходження практики 

 

1. Назва організацій, в яких студент проходив практику. 

2. Характеристика баз практики, їх функцій, напрямів роботи, 

структури, кадрового складу, функціональних зв’язків, категорій клієнтів, 

форм і методів роботи, режиму роботи, внутрішнього розпорядку. Аналіз 

проблем, з якими зустрічаються організації в процесі діяльності. Загальні 

враження студента про організації (бази практики) та пропозиції щодо 

вдосконалення їхньої діяльності. 

3. Аналіз заходів у яких студент брав участь під час проходження 

практики: їх мета, завдання, залучені учасники, використані форми і 

методи, результати заходів, роль, яку виконував студент-практикант, 

загальне враження, пропозиції щодо удосконалення проведених заходів. 

4. Аналіз загальних результатів практики, висновки студента стосовно 

її корисності для його подальшого професійного розвитку, позитивні і 

негативні враження, висновки щодо відповідності наявних професійних 

знань та вмінь студента вимогам професійної діяльності. Пропозиції 

студента щодо поліпшення практики. 
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Додаток В 

 

Структура детального аналізу та опису організації 

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

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

організації 
6. Потенційні отримувачі соціальних послуг з якими працюють в 

організації 
7. Основні перспективні напрямки роботи організації (найвагоміші 

заходи, соціальні проекти, цільові програми, які реалізує організація) 
8. Наявність аналогічних організації в країні, в області, місті (їх 

відмінності, переваги) 
9. Труднощі з якими стикаються спеціалісти у процесі надання допомоги 

та підтримки отримувачам соціальних послуг 
10. Мої враження від знайомства із спеціалістами та з організацією в 

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

 
 


