




1. Опис практики 
 

Найменування показників 
Характеристика практики за формами 

навчання 
денна заочна 

Вид практики Виробнича / в реабілітаційних центрах 
Загальний обсяг кредитів / годин 9/270 
Курс 4 4 
Семестр 8 8 
Кількість змістовних компонентів з розподілом:   
Обсяг кредитів 9 9 
Обсяг годин 270 270 
Тривалість (у тижнях) 6 6 
Форма семестрового контролю залік залік 

 
1. Бази практики 
- Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді; 
- Київський міський центр соціально–психологічної допомоги; 
- СОС – дитячі містечка України. 
 
2. Мета та завдання практики 
Метою виробничої / в реабілітаційних центрах практики є: поглиблення та 

закріплення студентами теоретичних знань із соціальної педагогіки, одержаних при 
вивченні відповідних курсів; набуття та вдосконалення вмінь та навичок організації 
соціальнопедагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями в центрах реабілітації; 
вдосконалення навичок соціально-педагогічної роботи з різними категоріями отримувачів 
послуг в реабілітаційних центрах; підготовка студентів до участі в організаційній та 
інноваційній діяльності реабілітаційних центрів.  

Завдання виробничої / в реабілітаційних центрах практики: 
– ознайомлення з функціональними обов’язками та основними напрямами діяльності 

соціального педагога в реабілітаційних центрах;  
– складання плану роботи разом з соціальним педагогом бази практики;  
– формування умінь аналізувати соціально-педагогічну діяльність;  
– вивчення документації, яка регламентує діяльність реабілітаційних центрів в цілому 

та конкретних спеціалістів зокрема;  
– оволодіння методикою спостереження за організацією соціально педагогічної 

діяльності соціального педагога та студентів, поведінкою вихованців у різноманітних 
ситуаціях;  

– надбання умінь та навичок розробки та проведення організаційних форм роботи в 
реабілітаційних центрах. Підготовка та проведення, спільно з соціальним педагогом бази 
практики, організаційну форму соціально-педагогічної роботи за схемою, наведеною у 
Додатку В;  

– виконання індивідуального або групового завдання за змістом, обговореним із 
керівником від бази практики. 

 
3. Результати проходження практики 
Відповідно до спеціалізації 231 Соціальна робота, освітньо-професійної  програми  

231.00.02 Соціальна педагогіка, після проходження виробничої / в реабілітаційних центрах 
практики, студенти набувають загальних і спеціальних компетенцій та отримують і 
демонструють програмні результати навчання, що наведені у табл.1.  

Шифр компетенції  Розшифровка надбаної компетенції 
ЗК – 3  Здатність працювати у команді  



ЗК – 8 (загальні 
компетентності) 

Здатність діяти з соціальною відповідальністю та громадянською 
свідомістю 

ФК – 2  
 
 
 
ФК – 3  
 
ФК – 15  
(фахові 
компетентності) 

Володіння знаннями нормативно-правової бази соціального захисту 
населення, здатність забезпечувати права дитини та їх сімей, 
організації соціально-правової діяльності у різних інститутах 
соціального виховання  
Володіння технологіями соціально-педагогічної діяльності, знання 
особливостей організації волонтерської діяльності 
Здатність запобігати можливим ризикам і небезпекам для 
благополуччя і здоров’я дітей та молоді, уміння аргументовано 
пояснювати природу, причини та наслідки шкідливих звичок, 
надавати першу медичну допомогу 

ПРН 1  Здатність продемонструвати базові медико-соціальні, 
комунікативні, психологічні та педагогічні знання з професії у 
процесі забезпечення соціально-педагогічної діяльності з дітьми, 
молоддю та сім’ями 

ПРН 2  Здатність визначати пріоритетні напрями та планувати основні 
етапи соціально-педагогічної діяльності; координувати та 
коригувати діяльність учасників соціально-педагогічного процесу, 
працювати у мультидисциплінарній команді 

ПРН 3 Здатність продемонструвати на базовому рівні володіння 
комплексом соціально-педагогічних технологій у роботі з дітьми, 
молоддю та сім’ями 

ПРН 12 Здатність використовувати різні види прикладної творчої 
діяльності, ігрові форми роботи з  різними категоріями клієнтів 

ПРН 16 (програмні 
результати 
навчання) 

Здатність демонструвати культуру спілкування, володіння 
державною та іноземною мовами 

 
4. Структура практики 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів Розподіл годин 
між видами робіт 

Установча конференція:  15 
- ознайомлення із наказом про проведення практики 5 
- отримання завдань практики 5 
- консультація щодо форм звітності та оформлення необхідних 
документів; 5 

Ознайомлення з організаційною структурою, змістом та 
напрямами роботи в реабілітаційних центрах: 80 

- складання плану роботи разом з соціальним педагогом бази 
практики 15 

- ознайомлення студентів зі структурними підрозділами, 
особливостями керівництва та джерелами фінансування 
реабілітаційних центрів 

15 

- ознайомлення з функціональними обов'язками соціального педагога 
в реабілітаційному центрі 15 

- ознайомлення студентів з нормативно-правовою базою діяльності в 
реабілітаційних центрах 15 

- спостереження за професійною діяльністю соціального педагога в 
реабілітаційних центрах 20 

Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у 
межах поточної діяльності соціального педагога або 125 



реабілітаційного центру в цілому:  
- виконання доручень соціального педагога (від бази практики), що 
стосуються завдань практики 15 

- оволодіння методикою спостереження за організацією соціально 
педагогічної діяльності соціального педагога та студентів, поведінкою 
вихованців у різноманітних ситуаціях 

20 

- підготовка та проведення, спільно з соціальним педагогом бази 
практики, організаційної форми роботи в реабілітаційних центрах 30 

- виконання індивідуального завдання за змістом, обговореним із 
керівником від бази практики 30 

- виконання групового завдання за змістом, обговореним із керівником 
від бази практики 30 

Обговорення процесу та результатів здійсненого професійного 
втручання із супервізором (керівником практики від кафедри та від 
агенції), формулювання висновків щодо удосконалення власної 
професійної діяльності. 

15 

Підготовка та подання звіту про проходження практики:  20 
- проведення студентом аналізу діяльності організації та оцінку 
успішності практики з точки зору студента 10 

- обговорення досвіду практики з працівниками бази практики.  10 
Презентація результатів практики на звітній конференції 15 

Усього 270 
 

5. Зміст практики  
5.1. Особливості організації і проведення практики. 
Виробнича / в реабілітаційних центрах практика у системі підготовки бакалаврів 

соціальної педагогіки є компонентом професійної підготовки до соціально-педагогічної 
діяльності у реабілітаційних центрах, в яких є посада соціального педагога. Цей вид 
практики спрямований на систематизацію та закріплення знань, умінь і навичок студентами 
із соціальної педагогіки, одержаних при вивченні відповідних курсів, набуття вмінь та 
навичок організації соціальнопедагогічної діяльності з дітьми, молоддю та сім’ями в 
центрах реабілітації, а також вдосконалення навичок соціально-педагогічної роботи з 
різними категоріями отримувачів послуг в реабілітаційних центрах. 

Організатором практики аспіранта є випускова кафедра соціальної педагогіки та 
соціальної роботи.  

Базами для проходження виробничої / в реабілітаційних центрах практики є 
реабілітаційні центри, в яких є посада соціального педагога та які працюють з різними 
категоріями отримувачів послуг.  

Формами проведення виробничої (в реабілітаційних центрах) практики є: польова (в 
реабілітаційних центрах 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 (реабілітаційних центрів). 

 
5.2. Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань 

для студентів. 
1 тиждень:  

- ознайомлення з нормативно-правовою базою (на базі І.Л., в рамках лекцій (2 год.), 
передбачених практикою);  

- ознайомлення зі структурою організацій / центрів; 
- ознайомлення з науково-методичним забезпеченням діяльності співробітників 



організацій / центрів  
- ознайомлення з функціональними обов’язками фахівців організації / центру; 
- вихід в агенцію, знайомство з базою. 
2 тиждень:  
– участь у підготовці до соціокультурних заходів, які організують та проводять 

фахівці організацій / центрів; 
- присутність (за дозволом клієнта та керівника від бази практики) при наданні 

консультативної, соціально-педагогічної, психологічної та інших видів допомоги; 
- участь у підготовці та/ або проведенні соціокультурних заходів організацією / 

центром; 
– участь в організації та проведенні заходів у межах поточної діяльності 

організації / центру; 
3 тиждень: 
 - здійснення комплексної оцінки впливу факторів сім’ї та середовища, адаптація 

методів оцінки впливу; 
– участь в організації та проведенні заходів у межах поточної діяльності 

організації / центру; 
4 тиждень: 
- здійснення самооцінки якості життя батьків, створення карти соціальних звязків 
– участь в організації та проведенні заходів у межах поточної діяльності 

організації / центру; 
5 тиждень: 
– створення генограми та екокарти сімї, проведення методик «Картка бажань» та 

«Лінія життя» 
– участь в організації та проведенні заходів у межах поточної діяльності 

організації / центру; 
6 тиждень: 
– підготовка звітної документації про проходження виробничої / волонтерської з 

питань профілактики практики. 
- представлення представникам від бази практики (в форматі круглого столу, виступу 

на метод. раді, батьківських зборах тощо) результатів впровадженої студентом соціально-
педагогічної роботи 

 
Форс-мажорні обставини: у випадку надзвичайної ситуації  (епідемія, карантин тощо) 

практика проводиться в онлайн режимі керівниками практики від інституту та від баз 
практики і забезпечується дистанційним ЕНК. 
 
5.2.1.  Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань для 
студентів. 

 
Самостійна робота 1. Визначити пріоритетні напрями діяльності організації. Скласти 

перелік заходів організації за рік в умовах CОVID-19, надати посилання на фото-, відео 
матеріали, публікації в соціальних мережах, виданнях тощо. 

 
5.3. Обов’язки студентів під час проходження практики. 
Під час проходження студент зобов’язаний: 

� своєчасно прибути на установчу та звітну конференції;  
� під час установчої конференції (до початку практики) ознайомитись із наказом про 

проведення практики;  
� одержати від керівника Програму практики, консультацію щодо форм звітності та 

оформлення необхідних документів;  
� у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені Програмою практики;  



� нести відповідальність за виконану роботу;  
� своєчасно оформити звітну документацію;  
� захистити звіт про проходження практики під час звітної конференції.  
 
5.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики. 
 
Обов’язки керівника практики від кафедри Інституту: 
 

� розробити та своєчасно оновити програму практики, тематику індивідуальних 
завдань на період проходження практики; 

� підібрати бази для проходження студентами практики, провести підготовчу 
роботу для укладання договорів із ними, подати їх до Відділу практики для перевірки та 
подальшої реєстрації; 

� узгодити з базами практики програми та строків проведення практики, кількості 
студентів-практикантів; 

� ознайомити студентів з програмою практики, метою, завданнями, критеріями 
оцінювання, системою та формою звітності; 

� розподілити студентів за базами практик; 
� підготувати проект розпорядження щодо направлення студентів на практику 

відповідно до інформації про розподіл студентів за базами практики з призначенням 
керівників; 

� організувати та провести установчу та звітну конференцію за участю керівників 
баз практики; 

� провести всі організаційні заходи перед  направленням студентів на практику: 
інструктаж про порядок проходження практики; інструктаж з техніки безпеки; 
забезпечити студентів-практикантів необхідною документацією тощо; 

� контроль за своєчасним прибуттям студентів до бази практики та її 
відвідуванням; 

� здійснювати керівництво практикою, контролювати її проходження студентами 
щодо виконання її програми й індивідуальних завдань, строків її проведення, правил 
внутрішнього трудового розпорядку баз практики; 
� отримати від адміністрації баз практики копії / витягу з наказу / розпорядження про 

прийняття студентів на практику із зазначенням строків та призначенням безпосередніх 
керівників від центру чи організації; 

� забезпечити, разом з керівником від бази практики, якісного проходження 
практики відповідно до затвердженої програми; 

� контролювати умови праці та побуту студентів на базі практики, провести з ними 
обов’язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки; 

� надавати методичну допомогу студентам під час виконання завдань практики, 
збору матеріалів, проведення консультацій тощо; 

� брати участь у комісії із захисту студентських звітів про практику та передати їх на 
кафедру для зберігання; оцінити результати проходження практики; 

� зробити аналіз і забезпечити обговорення підсумків виконання студентами 
програми практики на засіданні кафедри; 

� звітувати на вченій раді Інституту результати проведення практики. 
 
Обов’язки керівників від бази практики: 
 
� прийняти студентів на практику згідно з календарними планом; 
� визначити робоче місце в структурі установи / організації для проходження 

студентами практики; 
� видати наказ / розпорядження про прийняття студентів на практику, із зазначенням 



строків і призначення безпосередніх керівників практикою від організації з числа постійно 
працюючих кваліфікованих спеціалістів; 

� провести інструктаж з техніки безпеки та протипожежної безпеки в організації та на 
робочому місці при виконанні конкретних видів робіт; 

� створити належні умови для проходження практики студентами та виконання її 
програми; не допускати студентів-практикантів до зайняття посад і виконання завдань, 
що не передбачені програмою практики та майбутньому фаху; 
� ознайомити студентів з організацією роботи та функціональними обов’язками на 

конкретному робочому місці / посаді; 
� забезпечити студентів безпечними умовами праці; 
� надати студентами можливість користуватися бібліотекою, матеріально-технічними 

засобами, інформаційними ресурсами й іншими документами, що є необхідними для 
виконання програми практики; 
� забезпечити та контролювати виконання студентами-практикантами програми 

практики, допомагати у підборі матеріалу для виконання індивідуальних завдань; 
� забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів, контролювати 

дотримання ними правил внутрішнього розпорядку; 
� оцінити якість виконаних робіт, скласти на них характеристику з відображенням у 

неї таких даних: виконання програми практики (індивідуального завдання), якість 
професійних знань і умінь, набуття практичних навичок, ставлення студентів до роботи 
тощо. 

 
6. Контроль навчальних досягнень 
6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Види робіт/діяльності студента 

Ф
ор

ма
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іт
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ст
і Максимальна 

кількість балів 

За
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цю
 

кі
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кі
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ь 
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ь 

М
ак

си
ма

ль
-
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  к
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ьк

іс
ть

 
ба

лі
в  

Індивідуальний план студента-практиканта План 5 1 5 
Відвідування лекцій Журнал відвідувань 1 1 1 
Відвідування практичних  занять Журнал відвідувань 1 4 4 
Доповідь на практичному занятті Доповідь 10 4 40 
Розробка методики спостереження за 
організацією соціально педагогічної 
діяльності соціального педагога та 
поведінкою лтримувачів послуг 

Розроблена 
методика 

10 1 10 

Розробка організаційної форми роботи  сценарій 
профорієнтаційного 

заходу (документ 
Word) 

10 1 10 

Проведення організаційної форми роботи  Фото-звіт 30 1 30 
Здійснення комплексної оцінки впливу 
факторів сім’ї та середовища, адаптація 
методів оцінки впливу 

Розробка 20 1 20 

Здійснення оцінки/самооцінки якості життя 
батьків, створення карти соціальних звязків 

Розробка 20 1 20 

Створення генограми та екокарти сімї Розробка 20 1 20 
Проведення методик «Картка бажань» та 
«Лінія життя» 

Методики 
Фото-звіт 

20 1 20 



Презентація представникам від бази 
практики результатів впровадженої 
студентом соціально-педагогічної роботи 

Презентація 10 1 10 

Звіт про проходження практики  Письмовий звіт 5 1 5 
Характеристика на студента з місця 
проходження практики (заповнюється 
керівником від бази практики, з підписом та 
печаткою) 

Характеристика 5 1 5 

Презентація результатів проходження 
практики студентів-практикантів на звітній 
конференції 

Презентація і 
виступ 

5 1 5 

Разом - 205 
Максимальна кількість балів: 100 
Розрахунок коефіцієнта: 205:100=2,05. Студент набрав Х балів;  
Розрахунок: Х:2,05 = загальна кількість балів 

 
6.2. Перелік звітної документації. 
Основними звітними документами щодо проходження виробничої / в реабілітаційних 

центрах практики студентом є:  
1. Звіт: 
- складається студентом за результатами щоденної роботи у відповідній установі; 
- розкриває результати проведеного студентом вивчення діяльності реабілітаційних 

центрів, зміст і результати виконання студентом індивідуальних завдань практики, оцінку 
успішності практики. 

Звіт підписується і затверджується керівниками практики від кафедри та установи, де 
вона здійснювалася. 

2. Трекер професійного розвитку: 
- 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, 
рефлексію, нотатки студента щодо особистої траєкторії розвитку через практику. 

3. Характеристика з підписом директора закладу, рекомендованою оцінкою та 
печаткою.  

4.Розгорнутий аналіз одного соціокультурного заходу (на вибір), в якому студент брав 
участь (Додаток В). 
5. Розробка власної соціальної ініціативи для клієнтів організації/центру. 

 6. Фотоматеріали.  
7. Презентація проходження практики в реабілітаційному центрі.  
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. 

 
6.3. Вимоги до звіту про практику. 
Структура звіту про проходження виробничої / волонтерської практики: 
1. Назва організацій, в яких студент проходив практику. 
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 зустрічаються організація / центр у 
процесі діяльності. Загальні враження студента про організацію / центр (бази практики) та 
пропозиції щодо вдосконалення їхньої діяльності. 

3. Аналіз заходів в 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. 

 
6.4. Система контролю та критерії оцінювання. 
Контроль за проходженням студентами практики покладається на керівника від 

кафедри. 
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, результати 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 бази практики; 
– власна активність, ініціативність студента у процесі виконання завдань практики; 
– систематичність і якість ведення щоденника практики; 
– повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про проходження практики; 
– якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність наданих 

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

на заключній конференції. 
 
6.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 
стобальною 

шкалою 
Значення оцінки 

A 90 – 100 
балів 

Відмінно – відмінний рівень знань/умінь/навичок в межах 
обов’язкового матеріалу з можливими незначними 
недоліками 

B 82-89 
балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень 
знань/умінь/навичок в межах обов’язкового матеріалу без 
суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 
балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань/умінь/навичок з 
незначною кількістю помилок 

D 69-74 
балів 

Задовільно – посередній рівень знань/умінь/навичок із 
значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 
навчання або професійної діяльності 

E 60-68 
балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 
знань/умінь/навичок 

F, FX 1-59 
балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним проходженням 
– досить низький рівень знань/умінь/навичок, що вимагає 
повторного проходження 

 



7. Рекомендовані джерела (за потреби) 
1. СемигінаТ. Сучасна соціальна робота. Київ: Академія праці, соціальних відносин і 

туризму, 2020. 275 с. 
2. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / [О. В. Безпалько, І. Д. Звєрєва, Т. Г. Веретенко 

та ін.] ; за ред. О. В. Безпалько. – К. : Академвидав, 2013. – 312 с. 
 
8. Додаткові ресурси (за наявності) 
1. Посилення компонента по роботі з підлітками в рамках національної програми 

ВІЛ/СНІД : адвокаційний звіт / за ред. О.М. Балакірєвої ; ЮНІСЕФ, Укр. ін-т соц. дослідж. 
ім. О. Яременка. – Київ, 2017. – 88 с. 

2. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. У 2-х ч. / З. П. Кияниця, 
Ж. В. Петрочко. – К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. – 256 с.  



 
 

Додаток А 
Структура звіту проходження практики 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

 
Інститут людини 

 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

ЗВІТ 

про виконання програми практики 

(вид практики) 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Курс 4 

Група  

Спеціальність Соціальний працівник 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень  

Перший (бакалаврський) 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Керівник практики 
від бази практики 

 

Оцінка (к-ть балів) 
керівника практики 
від бази практики 
(підпис і печатка) 

 

Керівник практики 
від Інституту 

 

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_ _ 



  



Продовження додатку А 
 
 

 
Вид практики:  

База практики:  

Дати проходження практики:  

Координатор від бази практики:  

Мета практики:  

Завдання практики:  

 
 
 
 



Структура звіту про проходження практики 
 

Назва організації та її структурного підрозділу, в якому студент проходив практику, 
посада і обов’язки якої виконував. 

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. 

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. 

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.    

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 Б  

Аналіз організаційної форми соціально-педагогічної роботи  
1. Назва закладу  
2. Дата, час  
3. Тема організаційної форми  
4. Цільова аудиторія  
5. Кількість учасників  
6. Мета заходу  
7. Актуальність теми  
8. Короткий опис змісту заходу  
9. Раціональність, логічність структури заходу  
10.Виконання наочності  
11.Контакт ведучого з цільовою групою  
12.Зворотній зв’язок  
13.Висновки та пропозиції  



Додаток В 
 

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: 

a. Мета і завдання заходу. 
b. Час і місце проведення заходу. 
c. Програма (сценарій) заходу: послідовність і тривалість етапів, зміст кожного з 

них, методи і прийоми, що використовуються на кожному етапі.  
d. Виконавці заходу. 
e. Матеріально-технічне забезпечення заходу роздавальний та наочний матеріал. 
f. Критерії ефективності заходу. 

7. Характеристика учасників заходу: 
a. Кількість учасників, їх вік, статева належність, соціальний статус, ставлення 

до проблеми, на подолання якої спрямовано захід. 
b. 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: 
a. Загальна характеристика процесу проведення заходу. 
b. 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. 

c. Аналіз дій учасників заходу: 
- рівня зацікавленості та активності учасників; 
- дотримання учасниками умов участі в заході, дисциплінарних вимог тощо. 

9. Оцінка ефективності заходу: 
a. Зміни в уявленнях, ставленні, знаннях, вміннях, навичках, стереотипах 

поведінки учасників після проведення заходу. 
b. Суб’єктивна оцінка заходу учасниками. 
c. 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. 

  
 

 



Трекер професійного розвитку 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Курс 4 

Група  

Спеціальність Соціальний працівник 

Освітньо-
кваліфікаційний 
рівень  

Перший (бакалаврський) 

База практики 
(повна назва установи) 

 

Результати 
проходження практики 

� самооцінка виконаної діяльності 
� ділові якості 
� особисті якості 
� складність діяльності 
� результативність діяльності 
� сфери професійної діяльності, що потребують 

вдосконалення 
Індивідуальний план 
ровитку 

� заходи щодо підвищення своєї кваліфікації 
� супервізія 
� інтервізія 

 


