
НАСКРІЗНІ ПРОГРАМИ ПРАКТИКИ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

Освітні програми другого (магістерського) рівня: 
«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка», 

«Моніторинг і оцінка соціальних програм»

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: 231.00.03 

моніторинг і оцінка соціальних 
програм

• Вибіркова спеціалізація: 
менеджмент соціальних проектів та 
програм

• Професійна кваліфікація: магістр з 
соціальної роботи

• Термін навчання: 1 рік 4 місяці

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

педагогіка
• Вибіркова спеціалізація: соціальна 

медіація
• Професійна кваліфікація: магістр з 

соціальної роботи
• Термін навчання: 1 рік 4 місяці

• Галузь знань: 23 соціальна робота
• Спеціальність: 231 соціальна робота
• Освітня програма: 231.00.01 соціальна 

педагогіка
• Вибіркова спеціалізація: соціальне 

адміністрування
• Професійна кваліфікація: магістр з 

соціальної роботи
• Термін навчання: 1 рік 4 місяці



ВИДИ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА: кредити     години
Виробнича (стажерська) 10,5 315
Переддипломна 13,5            405
Виробнича практика зі спеціалізації 3                 90

СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: кредити     години
Виробнича 3 90
Переддипломна 12             360
Виробнича практика зі спеціалізації 4,5             135

МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ: кредити     години
Виробнича 7,5 495
Переддипломна 6 180
Виробнича практика зі спеціалізації 3                  90



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Семестр Практика Місце проведення

9-10 Виробнича (стажерська)
Соціальні служби; центри надання соціальних
послуг; служби пробації; державні та НУО

11 Переддипломна
Соціальні служби; НУО; державні соціальні
установи та підприємства

11
Виробнича практика зі 

спеціалізації
НУО; Центри надання соціальних послуг в ОТГ;
ЦНАП; центри розвитку кар’єри



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

Семестр Практика Місце проведення

10 Виробнича
Заклади освіти; державні та НУО; спеціалізовані соціальні
служби; служби у справах дітей

11
Переддипломна

Заклади освіти; державні та НУО; благодійні фонди; центри
соціальних служб для сім'ї дітей та молоді; спеціалізовані
соціальні служби

Виробнича 
практика зі 

спеціалізації

Соціальна квартира; Притулок для тимчасового перебування 
жінок, які зазнали насильства в сім'ї; Центр психосоціальної 
допомоги для жінок-ВПО, які постраждали від домашнього та 
гендернозумовленого насильства; Інформаційно-
консультаційний пункт для киян – учасників АТО; заклади освіти; 
центри медіації 

11



ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ
МОНІТОРИНГ І ОЦІНКА СОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ

Семестр Практика Місце проведення

9-10 Виробнича 

Соціальні служби, центри надання 
соціальних послуг в ОТГ, громадські 
об`єднання, Українська асоціація з 

оцінювання

11 Переддипломна
Соціальні служби, громадські 

об`єднання та благодійні фонди

11
Виробнича практика зі 

спеціалізації
Громадські об`єднання

та благодійні фонди



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи Інституту людини


