
НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Освітні програми першого (бакалаврського) рівня: 
«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», 

«Соціальна адвокація»

Кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи

Кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту людини



• Галузь знань: 23 соціальна робота
• Спеціальність: 231 соціальна 

робота
• Освітня програма: 231.00.04 

соціальна адвокація
• Вибіркова спеціалізація: 

соціальні комунікації
• Професійна кваліфікація: 

бакалавр з соціальної роботи
• Термін навчання: 3 роки 10 

місяців

• Галузь знань: 23 соціальна робота
• Спеціальність: 231 соціальна робота
• Освітня програма: 231.00.02 

соціальна педагогіка
• Вибіркова спеціалізація: практична 

психологія
• Професійна кваліфікація: бакалавр з 

соціальної роботи
• Термін навчання: 3 роки 10 місяців

• Галузь знань: 23 соціальна робота
• Спеціальність: 231 соціальна 

робота
• Освітня програма: 231.00.01 

соціальна робота
• Вибіркова спеціалізація: 

соціальна експертиза
• Професійна кваліфікація: бакалавр

з соціальної роботи
• Термін навчання: 3 роки 10 місяців



ВИДИ ПРАКТИКИ
кредити години

Навчальна (оглядова/без відриву) 3 90
ВИРОБНИЧА 46,5 1395
волонтерська з питань профілактики 3 90
волонтерська, з питань роботи з сім'ями 3 90
соціально реабілітаційна 6 180
стажерська в системі соціал.захисту 12 360
стажерська в ЦССДМ та ССД 7,5 225
стажерська закладах виконавчої влади 7,5 225
стажерська в НУО 7,5 225
практика зі спеціалізації 6 180

СОЦІАЛЬНА РОБОТА



ВИДИ ПРАКТИКИ

кредити години

Навчальна (без відриву) 3 90

ВИРОБНИЧА 46,5 1395

волонтерська 3 90
соціально-виховна 3 90
в закладах освіти 3 90

літня 3 90
соціально-профілактична 12 360
соціально-консультаційна 7,5 225
корекційно-реабілітаційна 7,5 225
дослідницька 7,5 225

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА



ВИДИ ПРАКТИКИ
кредити години

Навчальна (оглядова /без відриву) 3 90

ВИРОБНИЧА 46,5 1395

волонтерська, з питань профілактики 3 90

волонтерська, з питань роботи з сім'ями 3 90

соціально реабілітаційна 6 180

стажерська в системі соціального захисту 12 360

стажерська в ЦССДМ та ССД 7,5 225

стажерська в правозахисних організаціях 7,5 225

стажерська в НУО 7,5 225
Виробнича зі спеціалізації 6 180

СОЦІАЛЬНА АДВОКАЦІЯ



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Практика семестр Місце проведення

Навчальна 
(оглядова/без відриву)

2 Будинок соціального піклування, дитячі
будинки-інтернати, Київський геріатричний
пансіонат, Київський міський територіальний
центр соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) та ін.

ВИРОБНИЧА 
волонтерська з питань 
профілактики

3 ВГЦ «Волонтер», ГО «Ла Страда Україна», спец.
формування «Служба соціально-профілактичної
роботи КМЦССДМ» та ін.

волонтерська, з питань 
роботи з сім'ями 

4 ЦСССДМ; Центр кризової допомоги для дівчат та
молодих жінок в СЖО; МБФ «Партнерство кожній
дитині», БФ «СОС дитяче містечко» та ін.

соціально 
реабілітаційна 

5; 6 державні та НУО у сфері соціальної реабілітації;
центри для ВПО, центри соц.-психол.реабілітації;
центри реабілітації учасників АТО та ін.



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА        

(продовження)

практика семестр місце проведення

стажерська в 
системі 
соціального
захисту 

7 БФ «СОС дитяче містечко», Будинок соціального
піклування, Київський геріатричний пансіонат,
Київський міський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних
послуг) та ін.

стажерська в 
ЦССДМ та ССД

8 районні, міські та районні у містах ЦСССДМ,
Служби у справах дітей (ССД)

стажерська 
закладах 
виконавчої 
влади

8            Міністерство соціальної політики, Державна
служба з питань праці, центри зайнятості
населення, Державна служба України у справах
ветеранів, Управління внутрішніх справ, Центри
пробації та ін.

стажерська в 
НУО                          

8 ВГЦ «Волонтер», ГО «Ла Страда Україна», ВБО
«КОНВІКТУС Україна», БО «Благодійний центр
соціальної роботи «Світ без залежностей» та ін.



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА        

(продовження)

Практика семестр місце проведення

Виробнича зі 
спеціалізації

7 соціальні агенції та установи, які потребують 
соціальної експертизи на момент проходження 
студентом практики



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Практика семестр місце проведення

Навчальна             
(без відриву)

2 КМЦСССДМ, заклади освіти, спеціалізовані школи-
інтернати для дітей із різними видами 
захворювань, Київський Палац  дітей та юнацтва, 
центри всебічного розвитку дітей та ін.

ВИРОБНИЧА 

волонтерська 3 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
та їх спеціалізовані формування

соціально-
виховна

4 дитячі табори, центри дитячої та юнацької 
творчості, центри розвитку дітей, що здійснюють 
соціально-виховну роботу з дітьми та підлітками

в закладах освіти 5 Заклади середньої та дошкільної освіти

літня 6 Літні наметові табори «Витоки»; «Зелена стежка» 
та ін.; Міжнародний дитячий табір «Артек»; табори 
при закладах середньої освіти



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА 

(продовження)
Практика семестр місце проведення

соціально-
профілактична

7 ЦСССДМ; центр матері та дитини; центр соціально-
психологічної допомоги; служба соціально-
профілактичної роботи; ДУ «Центр пробації»; ГО 
«Волонтер»; МБО HealthRight International та ін.

соціально-
консультаційна

8 МБО «Конвіктус Україна»; Дружні клініки для молоді»; 
Veteran Hub (центр підтримки ветеранів АТО та членів
їх сімей); ГО «Ла-Страда – Україна»; Національна
дитяча «гаряча лінія» та ін.

корекційно-
реабілітаційна

8 центри соціально-психологічної реабілітації для дітей
та молоді з функціональними обмеженнями; Центр
комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю
Дніпровського району м. Києва та ін.

дослідницька 8 центри соціальних та соціально-педагогічних 
досліджень, центри соціально-педагогічних ініціатив, 
заклади освіти, центри компетенцій та ін.



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА АДВОКАЦІЯ

Практика семестр місце проведення

Навчальна (оглядова /без 
відриву)

2 державні, громадські та 
правозахістні установи

ВИРОБНИЧА 
волонтерська, з питань 
профілактики

3 ЦСССДМ; притулки; кризові центри; 
клініки, дружні до молоді; Цетр по 
роботі з жінками; державні та НУО у 
сфері соціальної профілактики та 
реабілітації

волонтерська, з питань 
роботи з сім'ями

4 ЦСССДМ; центри по роботі з 
жінками; державні на НУО у сфері 
соціальної роботи з сім'ями та ін.

соціально реабілітаційна 5,6 державні та НУО у сфері соціальної 
профілактики та реабілітації та ін.



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА АДВОКАЦІЯ 

(продовження)

Практика семестр місце проведення

стажерська в системі 
соціального захисту

7 територіальні центри надання соціальних 
послуг; інтернатні установи системи органів
соц. захисту населення; центри обліку 
бездомних громадян; центри соціального 
обслуговування пенсіонерів і самотніх 
непрацездатних громадян та ін.

стажерська в ЦСССДМ 
та ССД

8 ЦСССДМ, Служби у справах дітей (ССД) 

стажерська в 
правозахисних 
організаціях

8 правозахисна організація «Права людини»; 
Українська Гельсінська спілка з прав людини; 
жіночий консорціум України; МБФ
«Український жіночий фонд»; Міжнародний 
жіночий правозахисний центр «Ла Страда-
Україна»



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА АДВОКАЦІЯ 

(продовження)

Практика семестр місце проведення

стажерська в НУО 8 НУО, що працюють у таких напрямах:
розв’язання проблем інвалідності, робота з 
дітьми та молоддю, допомога сім’ям, які 
опинилися у СЖО, профілактика негативних 
явищ серед молоді, робота з бездомними та 
безпритульними, соціальна підтримка ВПО, 
ООС та членів їх сімей, захист прав людини

Виробнича зі 
спеціалізації

7 центри комунікації та громадських порозумінь; 
центри надання соціальних послуг в ОТГ; 
департаменти по роботі з персоналом в різних 
установах; центр інформації про права 
людини; ресурсний центр «Гурт»; Український 
форум благодійників (Ukrainian Philanthropists 
Forum)



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту людини


