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Фшис навчальноi дисциплiни

Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами навчаннrI
денна заочна

Вид практики Виробнича переддипломна.
Стажування

загальна кiлькiсть тижнiв 2l5
iТерiод проходженнrI практики з 0З.1,2.2018 до 1б.12.2018

з 01.04.2019 до 05.05.2019
К_урс 5

Семестlэ 9, 10
Форма контроjIю Звiт i зzlхист результатiв

пр€lктики

1" lhfleTa та завдання практлlкш.
Мета: поглибленrrя та закрiплення студентами теоретичних зЕань iз

соцiальноi роботи, одержаних при вивченнi вiдповiдних KypciB. Набуття BMiHb
та навичок органiзацiЙного менеджменту. Вдоскон€lJIення навичок соцiальноi
роботи з рiзними категорiями населення за напрямами дiяльностi центрiв
*оцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi.

Завдання практики:
1. Ознайомлення студентiв зi змiстом, напрямами, формами i методами

роботи центрiв соцiалъних служб для ciM'i, дiтей та молодi, нормативно-
правовою базою iх дiяльностi.

2. Розширення уявлень студентiв про змiст та напрями роботи державних
та неурядових органiзацiй, з якими взаемодiють центри соцiалъних служб для
ciM'T, дiтей та молодi.

3. Набуття студентами практичного досвiду:
- соцiа-гrьноТ роботи у якостi стажиста на базi конкретного вiддiлу центру

соцiальних служб дrя сiм'i, дiтей та молодi;
- дослiдженЕя проблем клiентiв, плащваннrI, здiйснення та аналiзу

результатiв професiйного втр}чаЕIIя в соцiальну проблему (соцiальну ситуацiю
клiента) вiдповiдно до компетенцii конкретного вiддiлу центру соцiальних
служб для ciM'i, дiтей та молодi;

- аналiзу волонтерськоi програми соцiальноi служби та iT вдосконЕLпення.
4. OcBoeHIu{ студентами практичних навичок iндивiдуалъноi та груповоТ

соцiалtъно-педагогiчноi роботи з клiентами (користувачами послуг, цiлъовими
групами) соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi.

5. Розвиток професiйноi самосвiдомостi та самовизначення студентiв.



2. Результати проходження практики.
ПеРеддипломна практика. СтажуванIш - форма професiйноi пiдготовки

СТУДеНТiВ З НапряМУ пiдготовки2З1 <<Соцiальна робота>) е 
"аЪr"rrо* 

державного
Освiтнього стандарту та невiд'емна скJIадова професiйноi пiдготовки у вищiй
tцколl.

,, ПрохоДження виробничоi, переддипломноi (професiйноi) , црактики с

'i 
*6ов'язковим для Bcix студентiв,,ni 

"u""uються 
за_напряллколл.ЫдiЬо"ки23I '

<Соцiальна робота>>. Практика е частиною державного гаjIузевого стандарту
освiти. Вона органiзовуеться та проводиться вiдповiдно до Положення про
I]воведення практики студентiв вищих навчЕtIIьних закладiв УкраТни,
затвердженого накrLзом MiHicTepcTBa освiти УкраТни вiд 08.04.1993 року J\b 9З i
Положення про органiзацiю навча_ltьного процесу у вищих навчЕuIьних закладах
вiд 08"04.t993 JЮ93, затвердженого нак€вом MiHicTepcTBo освiти УкраiЪи
02.06.1993 року Jф161.

Вона е переходом вiд теоретичного навчання до практичноi та самостiйноТ
дiяльностi в центрах соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi.

Пiд час практики студент оволодiвае багатоаспектними видами
профеоiйноТ дiялъностi, що дае свою готовнiсть до виконаннrI в рiзних
соцiальних ролях.

OcHoBHi професiйнi навичкi й умiння, якi здобувають студенти в процесi
црOходження практики:

- комунiкативнi, що забезпечують оволодiння iHcTpyMeHTapicM
iндивiдуальноi та груповоi комунiкацii, умiння будувати взаемовiдношення з
клiснтами та спецiалiстами центрiв соцiалъних сrryжб для ciM'T, дiтей та молодi;

- дiагностичнi, що дозволяють дiагностувати соцiальну проблему клiента;

- органiзацiйнi, що дозволяIоть успiтттц9 органiзувати професiйне
втру{ання в соцiальну проблему (соцiальн1, ситуацiю клiента) у формi
iндивiдуалъного або групового iнтерв'ю, консультацii, груповоТ соцiальноТ

роботи, представництва iHTepeciB клiента, профiлактичного, реабiлiтацiйного чи
розвиваючого, рекреацiйного заходу;

- проективнi, володiння якими забезпечуе здатнiсть самостiйно
шроектувати професiйIIе втр)п{ання в соцiальну ситуацiю клiента, вибирати
ефективнi фоми та методи втруIання;

- аналiтичнi, що необхiднi як для аналiзу та оцiнки процесiв, явищ,

резулътатiв професiйноi дiялъностi, так i для самоаналiзу, розвитку cBoix
творчих здiбностей.

Таблиця 1

Компетенцii студента, якi повиннi бути сформованi пiсля проходженнrI
виробничоТ преддипломноi практики / стажування.

вка надбаноТ компетенцii
Здатнiстъ навчатися,
застосовувати c1..racHi

кар'сру; умiння
та технологii для

Шифв компетенцii
зк-3



зк_7
(зага.irьнi компетенцiТ)

Здатнiсть до реалiзацii соцiально-педагогiчних,
соцiально-психологiчних знань у процесi
rтостановки дослiдницьких завданъ у професiйнiй
дiяльностi.

Фк_ 1

фк--9

Фк- 11
(фаховi компетенцii

.Щотримання моральних норм
принципiв у соцiальнiй роботi.
Умiнлш та здатнiсть використовувати рiзнi
прийоми i засоби розв'язання соцiально-
психологiчних проблем отримувачiв послуг.
Здатнiсть навчатися упродовж життя,
пiдвищувати професiйну компетентнiсть.

та етичних

гtрн i

l]PE{ з

грн 5

;эр},I 8

прн 13
(програмнi
навчання)

результати

Розумiння основ державноi соцiальноi
полiтики на piBHi суспiльства та громади.
Здатнiсть використовувати знаннrI в галузi
соцiальноТ полiтики, акту€шьних соцiальних
проблем та пiдходiв у органiзацiТ наданнrI

допомоги отримувачам послуг.
Провадити економiчну дiяльнiстъ у соцiальнiй
сферi та здiйснIовати iT фiнансовий аналiз.
Усвiдомлення мор€tльних норм та етичЕих
принципiв соцiальноТ роботи.
у соцiалънiй сферi.
Здатнiсть до медiацii та фасилiтацii конфлiктних
ситуацiй отримувачiв послуг.

3. Об'скти практики
ЩентрИ ЪоцiальНих служб для ciM'T, дiтей та молоДi, якi надають соцiальнi

послугИ та здiйсНюютЪ дiяльнiсТь у сфеРi соцiаllьноi профiлактики, соцiальноТ

реабiлiтацiт, соцiальноi опiки та патронажу, соцiатlьного консультування, а

оаме:

Центр соцiальних сlryжб для ciM'i, дiтей та молодi м. Киева;

Центр соцiальних сrryжб для ciM'i, дiтей та молодi ГолосiiвськоГО Р-НУ М. КИеВа;

IleHTp соцiалrъншr сrryжб для ciM'i, дiтей та молодi Щарницького р_ну м. Киева;

Центр соцiалъних служб для ciM'i, дiтей та молодi ,Щеснянсъкого р-ну м. Киева;

IdeHTp соцiалъних служб для ciM'i, дiтей та молодi Щнiпровського Р-НУ М. КИеВа;

ц.Ф соцiальних служб для ciM'i, дiтей та молодi Оболонського Р-ry М. КИеВа;

xleHTp соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi ПечерськОГО Р-НУ М. КИеВа;

i.{eцTp соцiшlьних служб для сiм'i, дiтей та молодi ПодiльСьКОГО Р-НУ М. КИеВа;

IleHTp соцiапьнЕх сJryжб для ciM'i, дiтей та молодi Святошинського р-ну м,

Киева;
ldeHTp соцiапьних служб
Киева;
Щентр соцiальних служб
Киева.

для ciM'T, дiтей та молодi Сопом'янського р-ну м,

для ciM'i, дiтей та молодi Шевченкiвського p-Iry м,



4. OcHoBHi етапи практики:

1. Установча конференцiя з виробничоi переддипломноi пр€}ктики.
2. Ознайомлення з органiзацiйною структурою, змiстом та напрямами

роботи центру соцiальних сrryжб для ciM'i, дiтей та молодi.
3. Ознайомлення студентiв зi структурними пiдроздiлами, особливостями

керiвництва та джерелами фiнансування центру соцiальних служб для ciM'i,
дiтей та молодi.

4. Ознайомлення з функцiональними обов'язкаrчrи штатнж працiвникiв
центру соцiальних с.гryжб для ciM'i, дiтей та молодi.

5. ОзнайомJIенIuI студентiв з нормативно-правовою базою дiяльностi
центру соцiальних служб для ciM'T, дiтей та молодi.

6. Вивчення ресурсноi бази центру соцiальних служб для сiм'i, дiтей та
молодi.

7. Спостереження за гlрофесiйною дiяльнiстю спецiалiстiв рiзних вiддiлiв
центру соцiалънlж сrrуlкб для сiм'i, дiтей та молодi.

8. ГIпанування, здiйснення та шrшliз результатiв професiйного втр)чаннrI в

соцiальну проблему (соцiальну сиryачiю клiента) у формi iндивiдуального або

|рупового iнтерв'ю, консулътацii, груповоТ соцiалъноi роботи, представництва
iнTepeciB клiснта, профiлактичного, реабiлiтацiйного чи розвив€lючого,

рекреацiйного з€lхо,ry. Пiдготовка звiry щодо здiйсненого втр}ЧаЕня.
9. Обювореrшя процесу та результатiв здiйсненого професiЙногО

втручання iз супервiзором (керiвником прЕtктики вiд кафедри та вiд агеНЦiф,

форrпrушовання висновкiв щодо удоскон€lлення власноi професiйноi дiяльностi-
10. Днапiз волоЕгерськоi програми соцiальноТ сrrужби, проВеДеННrt

опитування ii волонтерiв, iнтерпретацiя отриманих результатiв та РОЗРОбКа
методиtIItих рекомендацiй щодо поцращенЕя органiзацii роботи волоНТеРСЬКИХ

груп у соцiалънiй ycTaHoBi.
11. Участь студента в оргшriзацii i проведеннi окремих заходiв у МеЖаХ

поточноi дiяльностi спецiалiста або соцiалъноi агенцii у цiлому. ВиконанIuI

дOр}л{ень керiвника практики, що стосуютъся завдань практики.
12. ВеденнrI щоденника црактики.
1з. пiдготовка та подання звiту про цроходження практики.
14. Презентацiя резулътатiв практищи на пiдсумковiй конференцii.

5. Контроль навчальЕих досягнень

S.tr. Форми звiтностi:
основнимИ звiтнимИ документами щодо щроходження професiйноi

ilрактики студентом е:

1. Щоденник пр€lктики (,Щодаток А):
- заповнюеться студентами щоденно протягом всього часу пр€lктики;

- мiстить первиннi завдання дiяльностi студента, мiстить характеристику

основних видiв роботи, виконаноi студентом протягоМ ДНЯ Та ik РеЗУЛЪТаТ,

зауваження, пропозицii, нотатки як студента, так i керiвникiв практики.



2. Звiт про проходження практики (,Щодаток Б):
- складаеться студентом за результатами щоденноi роботи у вiдповiднiй

ycTaHoBi; l

- розкривае результати цроведеного студентом вивчення дiяльностi
центру соцiальних сrryжб для сiм'i, дiтей та молодi, змiст i результати
виконаннrI студентом iндивiдуальних завдань практики, оцiнщу успiшностi
IIрактики.

Звiт пiдписуеться i затверджуетъся керiвниками практики вiд кафедри та

установи, де вона здiйснюва.пася.
З. Звiт за результат€}ми оцiнювання проблем клiентiв, користувачiв

IIосJý/г, цiльовоi групи центру соцiальнID( сJý/жб для ciM'i, дiтей та молодi
(ýодаток В).

4. Методичнi матерiали професiйного втрr{ання:
- при iндивiдуальнiй роботi: звiт щодо роботи з iндивiду€tльним

випадком (,Щодаток Г), самоана-пiз проведеного iнтерв'ю або консультацiТ;
- при груповiй роботi: звiт rцодо проведення групового заходу

{fiодаток Г), наочнi матерiали, розробленi студентом при пiдготовцi заходу.
5. Аналiз волонтерськоi програми соцiальноi служби, iнтепретацiя

ре:зулътатiв опитування iT волонтерiв (Щодаток Д) та розробленi студентом
методичнi рекомендацii щодо покращеннrI органiзацii роботи волонтерських
груп у соцiальнiй ycTaHoBi.

Звiтна документацiя подаеться студентом керiвнику практики вiд кафедри

у TepMiH, встановлений кафедрою, uuIe не пiзнiше одного тижня до оголошеноi
дltти проведення пiдсумковоi конференцiТ з практики.

5"2. Система оцiнювання навчальних досягнень сryдентiв

Вид дiяльностi студента

Еý
*д9La .- 'J

- 
F lbY-i.j

Е€ Ё

!ЁЕclOv

Модуль 1 Модуль 2

:qл
,Э=
э=
.аý

дFЕ9бi'' фE.t
aлLiýЕбi
9,Е."
сq

лл
F i_i

ЁЕэЕ.а5

дtt=9бi'а фД.-
aдliýЕбi
9,i."
Еd

Участь в установчiй конференцii 1 1 1 1 1

вiдвiдування закладiв практки 1 l4 |4 35 35

ХIроведення заходiв пiд час
практикп

t0 l7 7 70 7 49

Звiт шро проходження практики 15 1 15 1 15

Разом 100 100

&,Еаксимальна кiлькiсть балiв: 100



5"3" Критерiiоцiнювання.

Пiдсумки практики пiдбиваються на заключнiй конференцii (пiсля
представлення звiтноi документацii, публiчного (вiдкритого) захисту пiдсумкiв
практики перед комiсiею, яка rц)изначаеться завiдувачем кафедри).

Практика оцiнюеться комiсiсю кафедри та директором iнституту
враховуючи пропозицii керiвникiв црактики вiд базовоТ установи та вiд
кафедри, наслiдки захисту методичнlD( матерiалiв, пiдсумкiв црактики,
самооцiнку студента.
Критерiями оцiнки е:

- успiшнiсть виконання студентом iндивiдуЕtльних завданъ практики;
- успiшнiстъ виконання студентом дор)л{ень керiвникiв практики;
- дотримання студентами етичЕих цравиJI, виробничоТ дисциплiни, праВИЛ

внугрiшнъого розпорядку соцiапьноi iнститучii;
_ власна активнiсть, iнiцiативнiстъ студента у процесi виконанЕя завдань

практики;
- систематиtlнiсть та якiсть ведення щоденника практики;
- повнота, логiчнiсть i стилiстичrrа досконалiсть звiту про проходженЕrI

вtаробничоТ практики;
- якiстъ, kopekTHicTb, теоретична грамотнiсть i практична цiннiсть наданих

методичних матерiа_пiв;
- змiстоВнiсть, логiчнiсТь, цiлiсНiсть i лаконiзм доповiдi та вiдповiдей на

заЕитання на заключнiй конференшiI.
оцiнка процесу проходження практики студентом керiвникiв €

sекоN{ендацiйною. Остаточну ouiHky виставляс комiсiя кафедри на ocHoBi

iqэданоi базою практики характеристики студента, поданоi'студентом звiтнот

документацiт, рекомендацiй керiвникiв практики та виступу студента наьзвiтнiй

ь:онференцiТ.

5.4. IIIкала вiдповiдностi оцiнок

Оцiнка кiлькiсть балiв Оцiнка
Вiдмiнно 100_90 Вiдмiнно

Дуже добре 82-89 Дуже добре

fiобре 75-8 1 Щобре

Задовiльно 69-14 Задовiльно

,Щостатньо 60-68 ,Щостатньо

Незадовiльно 0-59 Незадоriiльно

Оцiнка кiлькiсть балiв оцiнка



Щодаток А
Струкryра щоденника проходження практикц

КиiЪський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка

Iнститут людини

Кафедра соцiальноi педагогiки та соцiальноi роботи

IIIОДЕННИК

проходження практики

(вид практики)

Прiзвище

Iм'я

квалiфiкацiйний
piBeHb (бакалавр,

! Керiвник 
i

: ПРаКТИКИ ВiД 
i

, Пiдпис 
i

КиiЪ - 20

Спецiальнiсть

База практикц
(повна назва

Керiвник
практики вiд бази



t

\о

\о

Ф

-

tsaJ

ц

F*

(4
фrлж

Е
|arс'
fi
ý. ,:з

,:ý,,,.ефtЕуЕЁ
ЁЕ
яя
эr, ;
!lE

!tal
Е
i.

сý
t.
ФЕд

l.

бJ

х

з
|1E--t



о
(,)

Ф

ь
оýн
Ф
доо
свдью
E{

ф

н
оlr
ньс,
б
сý

д
б
E{
Фб
(,)

r
(€

ь(

д
ц
х

ý<

н

о.н,
Ф
(Ё
\о

на
д
q
ц

3i

о
(ý

ь
о)
Еб
сЁ

сdо
ЕЁ

(вý
Еdу
.о1 Ц

о^ц

оно|
б_) к
ёuqd
с)Ф
,tEltr

9ыgo
Фtr

_6- )ý

цо-_ц

ь
ньi.
lз()
-

цL

Ф
l

Е
F

-

Ф
|r|
-

Е
Е
i
F
св

Ё]

tс)
цL

ф

F

{

|r|Ё

з
сý
Е
l
3al

ll-i

F
\о

tsо
а

лл

:,,' ., ] ]:fO] :]]_
.fr':] . ']]

]+)::'.' ]:сЁФ
Цс{,дчtri-.Ё b.gli!iE
-Ё^,lJ |цЕ

'?.l

Е":,

Ел*
1='l ЁГ
ь(рFr



Щодаток Б

Звiт про виконання програми практики

КиiЪський унiверситет iMeHi Бориса Грiнченка
Iнститут JIюдини

Кафедра соцiалъноi педагогiки та соцiальноi роботи

звIт
и практики

керlвника практики
tstд 0ази практики

вýд lнституry
i посада, П:I.Б)
L}цiнка (к-ть балiв)
керiвlяика практики

вiд бази практики

20_ _ р.

(к-ть балiв) i @CTS) (традиц. сис-

FIiдшис практиканта

КиiЪ - 20

BLlIконання проI
Ехпiзвише
Ем'я
Еýо батьковi
Кчпс
Гrrупа
сшецiальнiсть

( ))

( ))

Звiт захищений (>)
ЕIiдaУМкбва оцiнказа
gIрактику
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Структура звirу про проходження практики

1. Назва органiзацiТ та iT структурного пiдроздiлу, в якому студент

проходив практику, посаца i обов'язки якоТ виконував.

2" Характеристика бази практики, iT функцiй, напрямiв роботи, структури,

кадровOго складу, функцiонаIIьних зв'язкiв, категорiй клiентiв, форlrл i методiв

роботи, режиму роботи, внутрiшнього розпорядку. Аналiз проблем, з якими

з"чстрiчаеться органiзацiя в процесi дiяльностi" Загальнi враження студента про

сlрганiзацiю - базу практики та пропозицiТ щодо вдосконаJIення iT дiяльностi.

3, Характеристик завдань, якi виконував студент у процесi практики:

а-т;алiз проблеми (соцiальноi проблеми, проблеми цiльовоТ груrти, проблеми

к.lэiснта), на вирiшення якоi спрямоване завданнrI, категорiя клiснтiв, яких вона

стOсусться, методiв роботи, якi мали бути використанi при виконаннi завдання,

irроцесу виконання, отриманих резулътатiв; висновки щодо успiшностi

iзиконанtul завдання та подапьшоi роботи над проблемою.

4. Аналiз заходiв, у пiдготовцi та проведеннi яких студент брав ylacTb пiд

чаfi проходження практики: ik мету, завдання, залучених учасникiв, використанi

форпrи i методи, результати заходiв, роль, яку виконував студент-практикант,

:rагальне враження, пропозицiт щодо удо с коналення проведених заходiв.

5. Аналiз заг€Lпьних результатiв практики, висновки студента стосовно iT

корисностi для його подаltьшого професiйного розвитку, позитивнi i негативнi

враження, висновки щодо вiдповiдностi наявних професiйних знань та BMiHb

студента вимогам професiйноТ дiяльностi. ПропозицiТ студента щодо

l i*лiпшення виробничоi практики.

13



Щодаток В

Струкryра звiry за результатамIl оцiнки проблем клiентiв,
користувачiв послуг, представникiв цiльовоТ групи
центру соцiальних служб для ciMoi, дiтей та молодi

1. Назва агенцiТ.
2. Категорiя клiентiв, коррIстувачiв послуг, цiльова група агенцii, щО

оцiнтосться.
3. Соцiальний статус групи.
4. Соцiалъно-демо|рафiчнiхарактеристикигрупи:
4.| , BiKoBi межi.
4.2. Статева належнiсть.
4.З. OcBiTa.
4.1, ПрофесiйнанаJIежнiсть.
4,5. Зайнятiсть.
4.6. Матерiальний стан.
4.7. Побутовiумовижиттедiяльностi.
5. Характеристика проблем групи:
5.1. Проблеми, з якими зустрiчаються представники групи.
5.2. Чинники, що обумовлюють проблеми та заважають життсдiяльноСТi

цредставникiв групи.

-5.З. Проблеми та потреби, з приводу яки х представники групи
зtsертаютъся за допомогою до агенцiТ.

6. Оцiнка послуг, Lцо надаються представникам групи:
6.i. Послуги, що мають надаватисяза статутними документами.
6.2. Послуги, Iцо ре€шьно надаються представникам групи клiентiв

,,цiльовоТ групи).
6,З, Висновки щодо вiдповiдностi послуг, що надаються агенцiею,

проблемам та потребам клiентiв.
6.4. Рекомендацii rцодо удоскон€Lлення роботи агенцiТ стосовно категОРii

клiснтiв, lцо оцiнювапася.
7. Метод оцiнювання, що використоtsувався:
7.1. Характеристика методу.
7.2. Процедураотliнюва"ня'.

'днкета, лист опитуваннrI, rrерелiк запитань iнтерв'ю або лист експертного

0питуваннrI м€Iютъ мiститися в додатку до звiту.
t4



Щодаток Г

Струкryра звiry щодо роботи з iндивiдуальним випадком

I. Характериетика iндивiдуального випадку
1. Паспортнi данi клiента:
i,1. Стать.
1.2. BiK.
2. Соцiальна ситуацiя клiента:
2. 1. Соцiальний статус.
2.2. Родиннi зв'язки.
2,3. Характеристика соцiального оточення (родичi, друзi, спiвробiтники

тощо) та його впливу на клiснта.
2,4. Зайнятiсть клiснта: професiйна дiяльнiсть та ii вплив на особистiсть

та сгiосiб життя клiснта.
2.5. Iнша дiяльнiсть клiента.
2.6. Майновий стан та побутовi умови iснування; джерела матерiального

забезпеченнrI.
з. особистiстьклiента:
З.1. Характеристика тану здоров'я клiснта на момент вза€модii, наявнiсть

{lункuiональних обмежень.
З.2. Iндивiдуалънi риси: темперамент, характер, особлrивостi iнтелекту та

*lдоцiйно-вольовоТ сфери, функцiональний стан на момент взаемодii.
3.З. Спрямованiстъ особистостi: iHTepecl.r, цiннiснi орiентацiТ,

iriдивiдуальна культура, свiтогляд, релiгiйнi переконання.
З.4. Спосiб життя клiента: звички, стереотипи поведiнки.
1. Потреби i проблеми клiснта:
4.1, На якi проблеми скаржиться клiснт.
4.2. Як\ проблеми об'ективно спостерiгаються.
4.З. З чим клiент пов'язуе ix виникненнrI.
4.4. Чим вони насправдi викликанi.
,1.5. Якi по треби клiента не задовольняються.
4.6. LЩо заважас клiенту ix задовольнити самостiйно.
5. Напрями i змiст iнтервенцiТ:
5.1. Яку допомогу xoTiB би отримати клiент.
5.2. Яка допомога необхiдна з точки зору соцiального педагога.
5.З. Якими ресурсами володiе клiент.
5.4. Якими ресурсами володiе соцiальний працiвник (агенцiя).
IX. План iндивiдуальноi роботи з клiентом (iнтервенцii)
1" Узгодженi мета та завдання спiльноi дiяльностi.
2, TepMiH взаемодiТ.
З. Послуги, що надаватимуться агенцiею (соцiалъним працiвником) за

встаi{овлений перiод, графiк ix надання, методи, що при цьоIчry
використов}.ються.

4. ДiТ, що клiснт мас здiйснитIл самостiйно за вказаний перiод.
15



5. Графiк та тематика зустрiчей клiента з соцiа;rъним педагогом.
6. КритерiI оцiнки ефективностi спiльноi дiяльностi.шI. Оцiпка результатiв iндивiдуально[ роботи (проведепоI

iнтервенцl| *

1. Оцiнка досягненнrI мети та виконанЕя завдань спiльноi дiяльностi
вiдповiдно до визначених критерiIв.

2_ об'ективнi змiни в соцiальнiй ситуацiт клiента та його
функцiон€tпьному cTaHi за час спiльноi дiяльностi.

з. Суб'ектИвна оцiНка клiенТом змiни свого стану та якостi отриманих
ЕOслуг.

4. Рекомендацii щодо под€lльшоi роботи з клiснтом.

16



Щодаток Г

CTpylcTypa звiry щодО роботи щOдо прOведецня групового заходу

1. Назва заходу.
2- ПроблеМа, на попередЖеннЯ або подОлання якоТ спрямовано захiд.з. ОбцрунтУваннЯ виборУ вiдповiдНоТ формИ проведення iнтервенцii.
4. Мiсце заходу в cTpyкTypi соцiально-педагогiчноi дiяльностi агенцiТ.
5. Щiльова црупа заходу.
6. ГIлан проведення заходу:
б.1. Мета i завдання зЕtходу.
6.2. Час i мiсце проведення зzlходу.
6.З. ПРОЦРаМа (сценарiй) заходу: послiдовнiстъ i тривалiстъ етапiв, змiст

КОЖНОГО З ЕИХ, МеТОДИ i ГlРIЙомИ, Що використовуються на кожному етапi.
6.4. Виконавцi зa>(оду.
6"5. Матерiально-технiчне забезпечення зЕжоду роздавальний та наочний

матерiал.
б.6. Критерii ефективностi зЕлхо.ry.
7 . Хараlстеристика уrасникiв зa>(о.ry:
7.1. КiлЬкiстЬ учасникiв, iх BiK, статева належнiсть, соцiальний статус,

ставлення до проблеми, на подолан}Iя яrсоТ спрямовано захiд.
7.2. Оцiнка попереднiх позицiй yracmrKiB заходу:
- уявлень i ставленЕя щодо гlроблеlша, на попередженIUI або подолання якоТ

сшрямOвано захiд; знань, вмiнъ i навичок, на розвиток яких спрямовано захiд;
особливостей поведiнки, на змiну якLD( спрямовано захiд; мотивацii 1"racTi у
заходi.

8. Аналiз цроцесу проведення зil(оду:
8.1. Загапьна характеристика процесу проведення зЕlходу.
8.2. АнаГriз дiЙ органiзаТорiв та виконавЦiв заходу: вiдповiдностi Тх дiй

програмi (сценарiю); якостi виконанIUI запланов€Iних завдань; успiшностi
вирiшенrrя проблемних ситуацiй, що виник€Lпи у ходi цроведення з€lходу;

- органiзованостi й злагодженостi дiй.
8.3. АНалiз дiй 1.,rасникiв з€lходу:
- рiвня зацiкавленостi та активностi уrасникiв;
- дотриМання rIасниками умоВ yracTi в заходi, дисциплiнарних вимог

тощо.
9. Оцiнка ефективностi заходу:
9.1. ЗМiНИ В УяВленЕях, ставленнi, знаннях, вмiннях, навиIIках, стереотип€lх

поведiнки у{асникiв пiсля проведення з€жоду.
9.2. Су6' ективна оцiнка заходу уIасниками.
9.З. Су6'ективна оцiнка заходу органiзаторами та виконавцями.
10. Оцiнка власноi ylacTi у розробцi, органiзацii та проведеннi заходу

студентом-практикантом.
11. Пропозицii студента щодо полiпшення органiзацii та проведеннi

подiбних заходiв у под€l"JIьшiй роботi агенцii.
7J



Щодаток Щ

Анкета
ВизначеЕня умоВ забезпечення дiяльностi волонтерських груп

IIIановний респонденте!
Щиро просимо Вас взяти )цастъ у дослiдженнi ,,Визначення

забезпеченнrI дiяльностi волонтерiв".
нагадуемо, що Вашi вiдповiдi е повнiстю анонiмними та

оilрацьованi у загапьному масивi даних.

: умов

будуть

Ё" Як довго працюе ваша волонтерська група?
П до пiвроку П piK

iнше

Е бiльше
року

2. Як довго Ви особисто працюсте волонтером в групi?
П до пiвроку П piK

Iнше

П бiльше
року

з. Зi скiлькох осiб складасться ваша волонтерська група?
П до б осiб П до 12 осtб П до 1б осiб П бiлъше 16 осiб
Iнше

4. За яким напрямом соцiальнот роботи працю€ ваша
група?

*i

н
Ф

о

п

5. Як би Ви визrrачили ставлення колективу органiзацii до
дiяльностi Вашоi волонтерськоi групи?
П Позитивне П Нейтр€tлъне
Iнше

волонтерська

rHJlý{

tдо
rrн*{

lýо Ь.'HrH
*i JF\ЕФл- aлgЁ
о.E{'о)ý Ц5ai.jФ
9Еб

о
пж tr

(t)

lо
}4t1ýоонtЕ
Q.- Д дlл Jlý Ечцьц
Е Ё .9,Е .ý_,ý

Е'Е ýн gЕ
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)ý
дн*)ýд**ý4ндсвiо

- a),ни.Ё&до
еп

Iон

н
(€
а
а.о

п

н
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н
в
ю
сбоq

п

п Негативне
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6. Чи бере ваша волонтерська група участь у проведеннi
irrформацiйних кампапiй щодо популяризацi[ волонтерства?
Е Так, часто Е епiзодично EI Не бере уластi
Iнше

7 " Чим, на вашу лумкуl обумовлений пошук органiзацiею
волонтерiв?
П розвитком Е плиннiстю П tr

дiяльностi волонтерських недостатнъою KopoTKoTepMiHoB
органiзаrдii кадрiв кiлькiстю им заlгrlенням
(новими IIIтатних волонтерiв
шроектами, працiвникiв
програмами)
Iнше

S. Чи проходять волонтери спiвбесiлу перед початком роботи в
сэрс,анiзацii?
il Так П Iнодi tr Hi
1ншiе

9" Чи icHyc практика пiдписання угод MilK волонтером та
органiзацiсю?
ПТак trНi
iнше

10. Чи проходять HoBi волоЕтерп, якi вIспючецi до складу груп,
випробувальний TepMiH?
EI Так Е] Hi
Iнше

11. Чи е в органiзацii вiдповiдаJIьЕа особа, яка здiйснюе керiвництво
дiяльцiстю волонтерських груп?ЕТак trнi
Iнше

12. Чи масте ви друкованi iнструкцii з певного напрямку
волOнтерськоi роботи?ПТак trHi
Iнше

13. Чи завжди перед волонтерами вашоi групи ставляться чiткi та
зрозумiлi завдання?
П Так Е Iнодi tr Hi
Iнше
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74. Чи залуча€ться ваша волонтерська група до розробки нових
соцiальних проектiв та програм органiзацi! шапрямiв роботи?
П Так, завжди Е Iнодi заIý..lаеться Е Hi, не заJryлIастъся

залrrаеться
Iнше

15. Чи проходять HoBi члеЕи Barrroi групи орiенryвапня, пiд час якого
вiдбуваеться ознайомлення з правилами, rrолiтикою органiзацii]о
особливостями iT функцiонування ?
П Так Е Iнодi tr Hi
Iнrлrе

1б. Чи с в вашiй волонтерськiй групi лiдер?
П Так

Iнше

П Hi (переходъте до
питаннrI ]ф 18)

1,1. Чи е в органiзацii oKpeMi функцiопальнi обов'язки для
волоЕтерiв-лiдерiв груп?
П Так Е Не знчlю tr Hi
Iшпе

18. Чи залучаються волонтери вашоi групи до прийняття рiшень
шlодо розв'язання проблем у дiяльностi органiзацiТ?
П Так П Iнодi П Hi
trHrшe

19" Чи узгодfiqуються з вами графiки роботи групи?
П Так Е Iнколи tr Hi
Iнше

2t. Чи е у вашiй оргапiзацii спецiальна атрибутика волонтерсько[
групи?
П Так tr У процесi розробки tr Hi
Iнше

22" Чи компенсуються волонтерам вашо[ групи кошти, витраченi в
процесi роботи?
П Так Е Iнколи tr Hi
trнше
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23" Чи забезпечуються волонтери вашоi групи пам'ятками для
здiйснення роботи?
Е Так EI Iнодi tr Hi
Iнше

24. Чи здiйснюються органiзацiею заходи з метою визнання працi
волонтерiв?
П Так tr Hi (переходьте до питання ЛЬ 2б)
trнше

25. Якщо здiйснюються, то в яких формах?
П листи-подяки до П участь у П цiнний подарунок

ВFIЗ, де вчаться волонтерських
волонтери таборах
П подяка вiд П yracTb у П публiкацii про

впливових на piBHi закордонних волонтерiв у ЗМI
громади осiб поiздках
П нагородження П грошова премiя П дошки пошани

вiдзнаками
Iнше

2б. Чи здiйснюються органiзацiею заходи з метою заохочення,
ряотивування до дiяльностi волонтерiв?
П Так tr Hi (переходъте до питання }lЪ2S)
Iнше

21. Якщо здiйснюються, то в якпх формах? (оберiть yci варiантио якi
шрактикуються)
П слова Е сгriлъне проведенЕя Е листи- подяки до

гliдтримки вiльного часу ВНЗ, де вчаться
волонтери

П розповiдь про Е залуlення до Е 1..lacTb у ceMiHapax,
волонтерiв у ЗМI щорiчного сюIадання тренiнга:<

планiв органiзацii
Е плакати, дошки Е поiздки з обмiну tr офiцiйне

пошани досвiдом представлення органiзаrдii
на в€DкJIивих заходЕlх

Е свiдоцтва та Е матерiальна П гlодяка вiд впливових
сертифiкати винагорода на piBHi громади осiб
Iнше
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28. Чи проводиться орган_iзацiсlо вивченця потреб волонтерiв вашоТ
групи у зцаннях, умiншях та навIIчках щодо здiйснення соцiальноi
роботи?
П Так Е Iнколи tr Hi
{нше

Э9. Чи здiйснюсться органiзацiею пiдготовка волонтерiв до
вФJIоЕIтерськоi дiяльностi?
il Так П Iнколи tr Hi (переходьте до

питаннrI JЮ З 1)

З0. Яких знань бракуе вашiй волонтерськi групi для здiйснення
ilропонованоi органiзацiеюдiяльностi? (позначте yci необхiднi варiанти)
П нормативно-правова база волонтерськоТ дiяльностi.
П етичнi засади волонтерськоi дiялъностi
П вiтчизнянi та закордоннi органiзацiТ, на базi яких працюють волонтери-

студенти
П сучасний стан волонтерства у cBiTi та в YKpaiHi
il iнтерактивнi методи у просвiтницько-профiлактичнiй роботi
Г] спецiалiзованi знаннrI з психолого-педагогiчних, правових, соцiально-

\{едичних питанъ, потрiбних для здiйснення соцiально-педагогiчноi
дiяльностi
П профiлактика ВIJУСШЩ та ризикованоТ поведiнки
П способи оцiнки ефективностi волонтерськоТ програми
П гiрофiлактика вигоряння
П i*rll"

З1. Чи здiйснюсться монiторинг дiяльностi вашоi волонтерськоi
групи?
Е Так
Iвше

32. Чи здiйсню€ться оцiнка дiяльностi вашоi волонтерськоТ групи?
П Так
Iнше

П Iнколи tr Hi

З3. Чи проводиться супервiзiя дiяльностi вашоi волонтерськоI групи?

П Iнколи П Hi

П Так
Iнше

Г] Iнколи П Hi (переходьте до питання З5)

34. Чи обговорюються результати супервiзii з волонтерами?
П Так
Iнше

Е Iнколи пнi
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35. Чи проводиться вашою rрупою iнтервiзiя проблемних питань
вашо[ дiяльностi?
П Так Е Iнколи П Hi (переходьте до

Iнше 
итання 37)

3б. ЧИ ОбГОВОРюються результати iнтервiзil з iншими волонтерами та
шрацiвниками органiзацii?
П Так Е Iнколи П Hi
Iнше

3"l, Чи задоволенi ви дiяльнiстю вашоi волонтерськоi групи?П Щiлком tr Скорiше tr Скорiше не tr Не
задоволений задоволенrй, нiж задоволений, нiж задоволений

незадоволений задоволений

ЗВ. Чи заДоволенi вII оргаЕiзацiею дiяльпостi вашоi волоЕтерськоi
групи?
tr Щiлком tr Скорiше tr Скорiше не tr Не

задоволений задоволенrй, нiж задоволений, нiж задоволений
незадоволений задоволений

39. Що, IIа вашJr щмц!r, могло б покращити дiяльнiсть вашоi
волонтерськоi групп?
п проведешш реryлярншс Iшсiл tr проведення тренiнгiв, якi б

волонтерiв висвiтлюв€UIи основи волонтерськоi
роботип забезпечення проrъними tr забезпечення унiформою з

квитками волоIrтерською символiкоюtr забезпеченняканцтоварами Е] навчанняiнтерактивним
просвiтницьким методам

П проведення тренiнгiв на tr спецiальне навчанIuI
зryртування вiдповiдно до виду здiйснюваноi

роботип окреме примiщення для tr чай та кава пiд час засiдань
засiдань цруfl групи
п телевiзор, вiдеомагнiтофон, tr поради спецiалiста пiд час

'.комп'ютер, принтер, сканер здiйснення соцiально-пед€гогiчнот
дiяльностitr оцiнка та аналiз якостi tr наявнiсть постiйного

здiйснюванот соцi€tпьно-педагогiчноi координатора дiяльностi
дiяльностi волонтерсьКоiгрули

Щякуемо за витраченi час i зусилля!
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