




1. Опис практики 
 

Найменування показників 
Характеристика практики за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид практики Обов’язкова 
(оглядова / без відриву) 

Загальний обсяг кредитів / годин 3/90 
Курс 1 - 
Семестр 2 - 
Кількість змістовних компонентів з 
розподілом:  

 

Обсяг кредитів 3 - 
Обсяг годин 90 - 
Тривалість (у тижнях) 18 тижнів - 
Форма семестрового контролю залік - 

 
2. Бази практики: центри зайнятості, територіальні центри по роботі з населенням, 

будинки-інтернати для громадян похилого-віку та інвалідів, притулки, кризові центри, дружні 
клініки для молоді, центри соціальних  служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізовані соціальні 
служби, центр по роботі з жінками, реабілітаційні центри, спеціалізовані школи-інтернати для 
дітей  з різними видами захворювань, служба у справах дітей та сім’ї, а саме: Будинок соціального 
піклування, Київський геріатричний пансіонат, Київський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Київський міський Центр роботи з 
жінками, Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів, 
Київський міський центр соціально-психологічної допомоги, Київський центр соціальної 
адаптації престарілих, інвалідів та інших осіб, що не мають постійного місця проживання, 
Київські міські Центри для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, Комунальна установа виконавчого 
органу Київської міської ради (КМДА) «Київський молодіжний центр», Районні управління праці 
та соціального захисту, Служби у справах дітей, Центр обліку бездомних осіб, Центр соціально-
психологічної реабілітації дітей, Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центри 
соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. 
 

3. Мета та завдання практики 
 

 
Мета: ознайомити студентів з організаційною структурою, змістом та напрямами роботи 

державних організацій, які надають соціальні послуги різним категоріям клієнтів, а також з 
обов’язками, правами і відповідальністю фахівців з соціальної роботи різних рівнів і профілів. 

Завдання практики: 
– сформувати уявлення студентів про сфери їх майбутньої професійної діяльності; 
– ознайомити студентів зі змістом, формами і методами роботи державних організацій – 

суб’єктів соціальної роботи, нормативно-правовою базою їх діяльності; 
–  визначити специфіку роботи фахівців у цих організаціях; 
– мотивувати студентів до розвитку професійно важливих особистісних якостей. 
 
4. Результати проходження практики 

 
Відповідно до освітньо-професійної  програми  231.00.01 Соціальна робота (ОК 31), після 

проходження навчальної (оглядової/без відриву) практики, студенти набувають загальних і 



фахових компетенцій та отримують і демонструють програмні результати навчання, що наведені 
у табл. 3.1.  

Таблиця 1 
Компетенції студента, які повинні бути сформовані після проходження  

навчальної (оглядової / без відриву) практики 
 

Шифр компетентності Розшифровка надбаної компетентності 
ЗК – 6 
 
ЗК –  13 
(загальні компетенції) 

Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності. 
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

СК –  6  
 
 
СК  – 13 
(спеціальні (фахові, предметні 
компетентності) 

Знання і розуміння організації та функціонування системи 
соціального захисту і соціальних служб. 
 
Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і 
програм. 

ПРН – 4 
 
ПРН –  21 
(програмні результати навчання) 

Формулювати власні обґрунтовані судження на основі 
аналізу соціальної проблеми. 
Демонструвати толерантну поведінку, виявляти повагу до 
культурних, релігійних, етнічних відмінностей, розрізняти 
вплив стереотипів та упереджень. 

 
5. Структура практики 
 

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

Етап 1. Установча конференція з навчальної (оглядової / без відриву) 
практики 2 

Разом 2 
Етап 2. Відвідування соціальних інституцій 79 
2.1. Ознайомлення з нормативно-правовою базою діяльності, 
організаційною структурою, змістом та напрямами роботи, структурними 
підрозділами, особливостями керівництва та джерелами фінансування, 
функціональними обов’язками працівників відповідних соціальних 
інституцій. 

12 

2.2. Ознайомлення з обов’язками, правами і відповідальністю фахівців з 
соціальної роботи різних рівнів і профілів. 8 

2.3. Спостереження за професійною діяльністю спеціалістів соціальних 
інституції. 10 

2.4. Участь студента в окремих заходах у межах поточної діяльності 
соціального інституту. 20 

2.5. Виконання доручень керівника практики, що стосуються завдань 
практики 20 

2.6. Ведення щоденника практики. 9 
Етап 3. Підготовка звітності та підведення підсумків практики 9 

3.1. Підготовка та подання звіту про проходження практики. 6 
3.2. Презентація результатів практики на підсумковій конференції. 2 
3.3. Залік 1 

Всього  90 
  



6. Зміст практики  
a. Особливості організації і проведення практики. 
b. Завдання для самостійної роботи та/або перелік індивідуальних завдань для студентів. 
c. Обов’язки студентів під час проходження практики. 
d. Обов’язки керівників практики від Університету та від бази практики. 

 
7. Контроль навчальних досягнень 
 

а. Система  оцінювання навчальних досягнень студентів 
 

Види робіт Кількість балів 
Регулярність відвідування 30 
Звітний пакет про проходження практики: 
- загальний звіт про проходження практики та фото-звіт 10 
- щоденник проходження практики 10 
- детальний аналіз та опис організацій- баз практики 40 
Участь у звітній конференції: презентація баз 
практики (Microsoft PowerPoint), доповідь щодо результатів 
практики. 

10 

Максимальна кількість балів:  100 
 
b. Перелік звітної документації. 
 
Основними звітними документами щодо проходження навчальної (оглядової / без відриву) 

практики студентом є: 
1. Щоденник проходження практики (Додаток А): 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, нотатки як студента, так і керівників практики. 

2. Звіт про проходження практики (Додаток Б): складається студентом за результатами 
щоденної роботи у відповідній установі; розкриває результати проведеного студентом аналізу 
діяльності соціальних інституцій та оцінку успішності практики з точки зору студента. 

3. Аналіз та опис організацій (Додаток В). 
4. Фотоматеріали. 
5. Презентація проходження практики. 
Звітна документація подається студентом керівнику практики від кафедри у термін, 

встановлений кафедрою, але не пізніше одного тижня до оголошеної дати проведення 
підсумкової конференції з практики. 

 
c. Вимоги до звіту про практику 
 
Структура звіту про проходження практики: 
1. Назва організацій, в яких студент проходив практику. 
2. Характеристика баз практики, їх функцій, напрямів роботи, структури, кадрового складу, 

функціональних зв’язків, категорій клієнтів, форм і методів роботи, режиму роботи, 
внутрішнього розпорядку. Аналіз проблем, з якими зустрічаються організації в процесі 
діяльності. Загальні враження студента про організації (бази практики) та пропозиції щодо 
вдосконалення їхньої діяльності. 

3. Аналіз заходів у 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. 

 
d. 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 та 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. 
 

e. 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 

  



Додаток А 
Структура щоденника проходження практики 

 
 

 
Київський університет імені Бориса Грінченка 

Інститут людини 
Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 
ЩОДЕННИК 

 
проходження практики _____________________________________ 

назва практики 

 
Прізвище  
Ім’я  
По батькові  
Курс / семестр  
Група (шифр)  
Спеціальність Соціальна робота 
Освітня програма Соціальна робота 
Освітній рівень:  перший (бакалаврський) 

База практики (повна 
назва установи) 

 

Керівник практики від 
агенції (ПІБ, посада) 

 

Керівник практики від 
Інституту (ПІБ, посада) 

 

Підпис практиканта  

 
Київ – 20_ _ 

Титульна сторінка  


