






1. Опис практики 
 

Найменування показників 
Характеристика практики за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид практики Виробнича / стажерська в 
ЦСССДМ  

Загальний обсяг кредитів / годин 9/270 
Курс 4  
Семестр 8  
Кількість змістовних компонентів з 
розподілом:  

 

Обсяг кредитів 9  
Обсяг годин 270  
Тривалість (у тижнях) 6  
Форма семестрового контролю Залік  

 
1. Бази практики: районні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді  
2. Мета та завдання практики 
Мета: поглиблення та закріплення студентами теоретичних знань із 
соціальної роботи з отримувачами послуг в ЦСССДМ; вдосконалення навичок 
оцінки потреб різних категорій отримувачів соціальних послуг та 
професійного втручання в соціальну проблему. 
Завдання:  

– ознайомлення з нормативно-правовою базою, структурою, методичним 
забезпеченням, функціональними обов’язками фахівців РЦСССДМ; 

– діагностика проблем і здійснення оцінки потреб різних категорій 
отримувачів соціальних послуг ЦСССДМ;  

– планування, здійснення та аналіз результатів професійного втручання в 
соціальну проблему (соціальну ситуацію клієнта) у формі 
індивідуального або групового інтерв’ю, консультації, групової 
соціальної роботи, профілактичного, реабілітаційного, розвиваючого та 
рекреаційного заходу; 

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

– участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності спеціаліста або соціальної агенції у цілому. 
 

3. Результати проходження практики 
У результаті успішного проходження виробничої / стажерської в 

ЦСССДМ практики студенти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
досягнуть таких програмних результатів навчання: 



– ПРН1. Знання теоретичних основ соціальної роботи, соціальної 
політики, системи соціального захисту населення, соціального 
підприємництва та інших механізмів вирішення соціальних проблем. 

– ПРН5. Вміння оптимально використовувати технології соціальної 
роботи з різними категоріями отримувачів послуг. 
 

4. Структура практики 
 

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

Етап 1 (І тиждень практики)  
1. Установча конференція 2 
2. Лекція 2 
3. Ознайомлення з нормативно-правовою базою, структурою, 

методичним забезпеченням, функціональними обов’язками 
фахівців РЦСССДМ 

36 

4. Виконання завдань в ЕНК; ведення трекеру професійного 
розвитку (самоменеджмент) 5 

Разом 45 
Етап 2 (ІІ тиждень практики)  

1. Практичні заняття 1-2 4 
2. Діагностика проблем і здійснення оцінки потреб різних 

категорій отримувачів соціальних послуг ЦСССДМ 36 

3. Виконання завдань в ЕНК; ведення трекеру професійного 
розвитку (самоменеджмент) 5 

Разом 45 
Етап 3 (ІІІ-IV тиждень практики)  

1. Практичні заняття 3-4 4 
2. Планування, здійснення та аналіз результатів професійного 

втручання в соціальну проблему (соціальну ситуацію клієнта) 
у формі індивідуального або групового інтерв’ю, консультації  

30 

3. Проведення та аналіз результатів групових форм соціальної 
роботи з різними категоріями отримувачів соціальних послуг 
(профілактичного, реабілітаційного, розвиваючого та 
рекреаційного заходу) 

46 

4. Виконання завдань в ЕНК; ведення трекеру професійного 
розвитку (самоменеджмент) 10 

Разом 90 
Етап 4 (V тиждень практики)  

1. Підготовка звіту щодо здійсненого втручання 20 
2. Обговорення процесу та результатів здійсненого професійного 

втручання із супервізором (керівником практики від кафедри 
та від агенції) 

10 

3. Формулювання висновків щодо удосконалення власної 
професійної діяльності 10 

4. Виконання завдань в ЕНК; ведення трекеру професійного 
розвитку (самоменеджмент) 5 

Разом 45 



Етап 5 (VІ тиждень практики)  
1. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів 

у межах поточної діяльності спеціаліста або соціальної 
агенції у цілому 

20 

2. Обговорення результатів практичної діяльності студента 
під час проходження практики за участі керівника від бази 
практики 

10 

3. Підготовка та подання студентом звітної документації з 
практики 13 

4. Презентація результатів практики на звітній конференції 2 
Разом 45 

Усього 270 
 
5. Зміст практики  
5.1. Особливості організації і проведення практики. 

Виробнича / стажерська в ЦСССДМ практика на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти є обов’язковим компонентом освітньої 
програми 231.00.01 «Соціальна робота» та являє собою вид практичної 
діяльності студентів. Студенти проходять практику на базі РЦСССДМ.  

Виробнича / стажерська в ЦСССДМ практика спрямована на 
систематизацію, закріплення та удосконалення знань, умінь і навичок, 
здобутих у процесі вивчення дисциплін за освітньою програмою 231.00.01 
«Соціальна робота»; здійснення аналізу напрямів роботи РЦСССДМ; 
здійснення оцінки потреб різних категорій отримувачів соціальних послуг; 
реалізація умінь викладати здобуті результати у вигляді звітів.  

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

1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою, структурою, методичним 
забезпеченням, функціональними обов’язками фахівців РЦСССДМ. 

2. Діагностика проблем і здійснення оцінки потреб різних категорій 
отримувачів соціальних послуг ЦСССДМ. 

3. Планування, здійснення та аналіз результатів професійного втручання в 
соціальну проблему (соціальну ситуацію клієнта) у формі 
індивідуального або групового інтерв’ю, консультації. 

4. Проведення та аналіз результатів групових форм соціальної роботи з 
різними категоріями отримувачів соціальних послуг (профілактичного, 
реабілітаційного, розвиваючого та рекреаційного заходу). 

5. Підготовка звіту щодо здійсненого втручання. Обговорення процесу та 
результатів здійсненого професійного втручання із супервізором 
(керівником практики від кафедри та від агенції). 

6. Формулювання висновків щодо удосконалення власної професійної 
діяльності. 

7. Участь студента в організації і проведенні окремих заходів у межах 
поточної діяльності спеціаліста або соціальної агенції у цілому. 

8. Виконання завдань в ЕНК. 



9. Ведення трекеру професійного розвитку (самоменеджмент). 
10.  Підготовка та подання студентом звітної документації з практики. 
11.  Презентація результатів практики на звітній конференції. 

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

– під час установчих зборів (до початку практики) ознайомитись із 
наказом про проведення практики;  

– своєчасно прибути на установчі та звітні збори;  
– одержати від керівника практики консультацію щодо форм звітності та 

оформлення необхідних документів;  
– у повному обсязі виконувати всі завдання, зазначенні в Програмі 

практики та доручення керівника бази практики передбаченні 
посадовими обов’язками стажера;  

– нести відповідальність за виконану роботу;  
– своєчасно оформити звітну документацію;  
– захистити звіт про проходження практики. 

 
5.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики. 

Керівник практики зобов’язаний:  
– ознайомити студентів з Програмою практики, її метою, завданнями, 

критеріями оцінювання результатів, вимогами до звіту про практику;  
– здійснювати контроль за своєчасним прибуттям студентів для 

проходження практики, за виконанням ними програм практик;  
– надавати методичну допомогу під час виконання завдань практики;  
– брати участь в установчих та звітних зборах;  
– оцінити результати проходження практики. 

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

Види робіт/діяльності студента 
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Лекція  - 1 1 1 
Аналіз діяльності РЦСССДМ Звіт  

в ЕНК 
15 1 15 

Практичні заняття  Виконане 
практичне 
завдання в 

ЕНК  

11 4 44 

Діагностика проблем і здійснення оцінки потреб 
різних категорій отримувачів соціальних послуг  

Акт оцінки 
потреб в ЕНК 

20 2 40 



Планування, здійснення та аналіз результатів 
професійного втручання в соціальну проблему 
(соціальну ситуацію клієнта)  

Звіт в ЕНК 25 1 25 

Проведення та аналіз результатів групових форм 
соціальної роботи з різними категоріями 
отримувачів соціальних послуг  

Програма 
групової 

форми роботи 
в ЕНК 

25 2 50 

Участь студента в організації і проведенні 
окремих заходів у межах поточної діяльності 
спеціаліста або соціальної агенції у цілому 

Презентація 15 2 30 

Ведення трекеру професійного розвитку 
(самоменеджмент) 

Трекер в ЕНК 25 1 25 

Підготовка та подання студентом звітної 
документації з практики 

Звіт 10 1 10 

Презентація результатів практики на звітній 
конференції 

Презентація 10 1 10 

Разом 16 250 
Максимальна кількість балів: 250 
Розрахунок коефіцієнта: 250:100=2,5 

 
6.2. Перелік звітної документації. 
Основними звітними документами щодо проходження виробничої / 
стажерської в ЦСССДМ практики студентом є:  

1. Звіт аналізу діяльності РЦСССДМ. 
2. Акт оцінки потреб різних категорій отримувачів соціальних послуг. 
3. Звіт щодо аналізу результатів професійного втручання в соціальну 

проблему. 
4. Програма групової форми соціальної роботи з різними категоріями 

отримувачів соціальних послуг. 
5. Презентація участі студентів у заходах соціальної агенції. 
6. Трекер професійного розвитку (самоменеджмент). 
7. Загальний звіт з практики та презентація.  
8. Характеристика керівника від бази практики.  

 
6.3. Вимоги до звіту про практику. 

Звіт про практику повинен включати аналіз завдань виконаних 
студентами під час практики; самоаналіз власної діяльності на базі практики у 
ході виконання завдань, власні думки відносно подій, почуття та висновки.  

Звіт підписується і затверджується керівником від бази практики та 
подається у термін, встановлений кафедрою. 
 
6.4. Система контролю та критерії оцінювання. 

Контроль за виконанням студентом завдань практики здійснюється 
керівником у формі безпосереднього спостереження за його діяльністю, 
аналізу результатів діяльності проведеної студентом під час практики, 
супервізії. 



Підсумки практики підбиваються на звітній конференції, яка передує 
даті закінчення практики.  

Критеріями оцінки є:  
– Успішність виконання студентами завдань практики. 
– Дотримання студентами етичних правил, правил внутрішнього 

розпорядку бази практики.  
– Власна активність, ініціативність студентів у процесі виконання завдань 

практики.  
– Повнота, логічність і досконалість звіту про проходження практики.  
– Якість, коректність, теоретична грамотність і практична цінність 

представлених матеріалів.  
Оцінка процесу проходження студентами практики зазначена в 

характеристиці керівником від бази практики є рекомендаційною.  
Підсумкову оцінку надає керівник від Інституту на основі виконаних 

завдань практики, звітної документації та виступу на звітній конференції.  
 
6.5. Шкала відповідності оцінок 

Рейтин-
гова 

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  

1. Звєрєва І. Д., Кияниця З. П., Кузьмінський В. О., Петрочко Ж. В. 
Оцінка потреб дитини та її сім’ї: від теорії до практики : навч. посіб. : у 2-х 
част. К. : «Кожній дитині», 2010. Част. І. 224 с. 

2. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми : посіб. у 2-х ч.; 
Ч. І. Сучасні орієнтири та ключові технології / З. П. Кияниця, Ж. В. Петрочко. 
К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 256 с. 

3. Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми: посіб. у 2-х ч.; 
Ч. 2 (Соціальна робота з вразливими сім’ями та дітьми) / А. В. Аносова,  



О. В. Безпалько, Т. П. Цюман та ін. / За заг. ред.: Т. В. Журавель, З. П. Кияниці. 
К. : ОБНОВА КОМПАНІ, 2017. 352 с. 

4. Про затвердження Положення про проведення практики студентів 
: Наказ № 828 від 21.12.2018. URL: https://kubg.edu.ua/ 
images/stories/Departaments/vdd/documenty/rozdil_10/nakaz_828_21.12.2018.pdf 
 
8. Додаткові ресурси  
Електронний курс на сайтi: https://elearning.kubg.edu.ua/?redirect=0 


