
  
 

 

 



 
 

 

 

 



Пояснювальна записка 

Виробнича (літня, соціально-реаблітаційна) практика – форма 

професійної підготовки студентів з спеціальності 231 «Соціальна робота» є 

невід’ємною складовою професійної підготовки у вищій школі. 

Проходження виробничої (літньої, соціально-реаблітаційної) практики є 

обов’язковим для всіх студентів, які навчаються за спеціальністю 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 з різними категоріями отримувачів соціальних послуг 

в закладах оздоровлення та відпочинку. 

Під час практики студент оволодіває багатоаспектними видами 

професійної діяльності, що дає свою готовність до виконання в різних 

соціальних ролях. 

Основні професійні компетенції, які формуються 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 фоми та методи втручання; 

− аналітичні, що необхідні як для аналізу та оцінки процесів, явищ, 

результатів професійної діяльності, так і для самоаналізу, розвитку своїх 

творчих здібностей. 

 



Опис практики 

 

Найменування показників 
Характеристика за формами 

навчання 
денна 

Вид практики  виробнича/літня, соціально-
реабілітаційна 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 
Курс 3 
Семестр 6 
Кількість змістових модулів з розподілом:   
Обсяг кредитів 3 
Обсяг годин, в тому числі: 90 
Тривалість практики 2 тижні 
Самостійна робота  
Форма семестрового контролю залік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Програма 

 
Мета: поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань із 

соціальної роботи, одержаних при вивченні відповідних курсів. Набуття та 

вдосконалення вмінь та навичок організації соціально-педагогічної 

діяльності для дітей та молоді в закладах літнього оздровлення та 

відпочинку. Вдосконалення навичок соціальної роботи з різними категоріями 

отримувачів соціальних послуг в закладах відпочинку та оздоровлення. 

Об'єкти практики: заклади, які організовують відпочинок та 

оздоровлення дітей та молоді, різних груп отримувачів соціальних послуг, а 

саме: соціально-реабілітаційні центри; центри соціальних служб для сім’ ї, 

дітей та молоді м. Києва; літні наметові табори; культурно-оздоровчі центри; 

молодіжні дитячі центри. 

Основні етапи практики: 

1. Установча конференція з виробничої (літньої, соціально-

реабілітаійної) практики. 

2. Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та напрямами 

роботи закладу оздоровлення та відпочинку. 

3. Ознайомлення з системою планування та організації соціально - 

реаблітаційної роботи з дітьми в дитячому оздоровчому таборі.  

4. Набуття досвіду  самостійної роботи з тимчасовим дитячим 

колективом, організації життєдіяльності вихованців в дитячому оздоровчому 

таборі з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.  

5. Оволодіння різними формами та методами індивідуальної і групової 

діяльності в умовах дитячого оздоровчого табору.  

6. Оволодіння технологіями організації та проведення колективних 

творчих справ і тематичних днів в дитячому оздоровчому таборі.  

7. Оволодіння навичками індивідуального соціального впливу та 

соціального виховання.  

8. Ведення щоденника практики. 



9. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 

10. Презентація результатів практики на підсумковій конференції. 

 

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 

закладів відпочинку та оздоровлення, 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 розробки та аналіз масової та індивідуальної форм 

соціально-реабілітаційної роботи: 

- 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 Д), наочні матеріали, розроблені студентом при підготовці заходу. 

4. Характеристика з підписом директора закладу, рекомендованою 

оцінкою та печаткою.   

5. Наочність (творчі роботи дітей, загонові газети тощо).  

6. Фотоматеріали.  



Звітна документація подається студентом керівнику практики від 

кафедри у термін, встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до 

оголошеної дати проведення підсумкової конференції з практики. 

 

Підведення підсумків практики: 

Підсумки практики підбиваються на заключній конференції (після 

представлення звітної документації, публічного (відкритого) захисту 

підсумків практики перед комісією, яка призначається завідувачем кафедри). 

Практика оцінюється комісією кафедри та директором інституту 

враховуючи пропозиції керівників практики від базової установи та від 

кафедри, наслідки захисту методичних матеріалів, підсумків практики, 

самооцінку студента. 

Критеріями оцінки є: 

- успішність виконання студентом індивідуальних завдань практики; 

- успішність виконання студентом доручень керівників практики; 

- дотримання студентами етичних правил, виробничої дисципліни, 

правил внутрішнього розпорядку соціальної інституції; 

- власна активність, ініціативність студента у процесі виконання завдань 

практики; 

- систематичність і якість ведення щоденника практики; 

- повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про проходження 

виробничої практики; 

- якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

наданих методичних матеріалів; 

- змістовність, логічність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на 

запитання на заключній конференції. 

Оцінка процесу проходження практики студентом керівників є 

рекомендаційною. Остаточну оцінку виставляє комісія кафедри на основі 

наданої базою практики характеристики студента, поданої студентом звітної 



документації, рекомендацій керівників практики та виступу студента 

наьзвітній конференції. 

Критерії оцінювання: 
 

Види роботи Кількість балів 

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

30 (1 бал за кожний день практики) 

Звітний пакет про проходження практики: 

- звіт про проходження практики 10 
- щоденник проходження практики 10 
- підготовка та проведення групової 
форми роботи 

 
10 

- методична розробка групової форми 
роботи 

 
10 

- сценарій проведення масового 
заходу 

 
10 

- розроблена наочність (творчі роботи 
вихованців, загонові газети) 

 
10 

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

5 

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

5 

Усього: 110000 
 

Оцінку «відмінно» отримує студент, сума балів якого становить 100-90 

балів; «добре» – 89-70 балів; «задовільно» – 69-60 балів. Студент, що набрав 

менше 59 балів практика не зараховується. 



 

 

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-
професійний 
рівень (бакалавр, 
спеціаліст, магістр) 

 

База практики 
(повна назва 
установи) 

 

Керівник 
практики від бази 
практики 

 

Керівник 
практики від 
Інституту 

 

Підпис 
практиканта 

 

Київ – 20_ _ 

Титульна сторінка 



Вид практики:  

База практики:  

Дати проходження практики:  

Координатор від бази 

практики: 

 

Мета практики:  

Завдання практики:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щоденний облік роботи: 

Дата К-ть 
годин Види роботи Цільова група, 

кількість осіб Зміст роботи Рефлексія
1
 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. 

3-… сторінка щоденника 



Додаток Б 

Звіт про виконання програми практики 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут людини 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 
 

ЗВІТ 
про виконання програми практики 

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

 

База практики 
(повна назва установи) 

 

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

 

Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики 
від бази практики 
(підпис і печатка) «__________» ____________________________ 
Керівник практики 
від Інституту  
(посада, П.І.Б)  
Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики 
від Інституту (підпис) «__________» ____________________________ 
Звіт захищений «___» __________ 20_ _ р. 

Підсумкова оцінка за 
практику 

 
(к-ть балів) 

 
(EСTS) 

 
(традиц. сис-ма) 

Підпис практиканта  

 
 

Київ – 20_ _  
 

 

Титульна сторінка  



 
 

Структура звіту про проходження практики 
 

1. Назва організації та її структурного підрозділу, в якому студент 

проходив практику, посада і обов’язки якої виконував. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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.    

5. 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 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. 

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

 
 



 
 

Додаток Д 
 

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. 

  

 


