


 

 



1. ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Цілі і основні завдання виробничої практики полягають у тому, щоб поглибити 

зв’язок теоретичних знань з реальним виробничим процесом, використовувати їх для 

розв’язання конкретних виробничих завдань, формувати у студентів психологічну 

готовність до роботи на виробництві, виробити у майбутніх фахівців уміння і навички 

практичної діяльності, потреби у безперервній самоосвіті; допомогти студентам 

оволодіти сучасними методами і формами професійної діяльності; формувати 

дослідницький підхід до професійної діяльності, гнучкість випускника в адаптації до 

нового соціального середовища. 

Завданнями виробничої практики є : 

– закріплення знань, отриманих студентами в процесі навчання у вищому 

навчальному закладі;  

– оволодіння виробничими навичками і передовими методами праці;  

– здобуття досвіду громадської, організаторської і виховної роботи; 

– знайомство студентів зі станом соціальної роботи в закладах соціальної сфери 

та передовим професійним досвідом; 

– вивчення сучасних технологій роботи  закладів соціального захисту; 

– знайомство з особливостями планування професійної роботи із клієнтами 

(проведення практичної роботи з надання послу клієнтам,) і аналіз наслідків власної 

діяльності; 

– забезпечення зв’язку теоретичних знань з методики професійної роботи з 

клієнтами у реальному виробничому  процесі; 

– здійснення поточного контролю за ходом виконання роботи колективом; 

– вміння застосовувати отримані в процесі навчання знання і вміння для 

виконання функцій посадових осіб у закладах соціального обслуговування; 

– проведення наукових досліджень з проблем, які потребує виробництво та 

підготовка отриманих результатів для виступу на конференції або при написанні 

наукової статті; 

– набуття навичок структурованого письмового викладу результатів отриманих 

наукових досліджень. 

 

 2.  МІСЦЕ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В НАВЧАЛЬНОМУ ПЛАНІ 

Виробнича практика є найважливішим компонентом і складовою частиною 

навчального процесу. Даний вид практики виконує функції загально професійної 

підготовки.  Теоретичну основу виробничої практики складають такі дисципліни як 

«Соціальна робота з різними групами клієнтів», «Методика и технології викладання 

фахових дисциплін», «Методологія наукового дослідження та організація науки», 

«Психологія управління», «Теорія і практика соціальних служб». 

У процесі проходження виробничої практики майбутні спеціалісти повинні 

оволодіти основами професійної роботи та різноманітними спеціальними 

технологіями. У ході проходження практики мають бути сформовані вміння 



постановки виробничих цілей, вибору типу, виду прийому досягнення поставлених 

цілей, використання різних форм організації професійної діяльності студентів; 

діагностиці, контролю і оцінки ефективності ї діяльності. У ході ознайомлення з 

різними видами виробничої діяльності студенти повинні познайомитися з різними 

способами структурування виробничого процесу, способами його активізації 

Студент повинен показати вміння орієнтуватися в науковій літературі, 

узагальнювати передовий професійний досвід, самостійно робити висновки і 

рекомендації для практиків. 

 

3. НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТА НАУКОВО-ВИРОБНИЧІ ТЕХНОЛОГІЇ, 

ЯКІ СТУДЕНТИ МОЖУТЬ ВИКОРИСТОВУВАТИ НА ПРАКТИЦІ 

Виробнича практика тісно пов'язана з дослідницькою роботою. При здійсненні 

різних видів професійної діяльності на практиці студенти можуть використовувати 

такі технології: 

А) науково-дослідні технології: 

- проведення науково-психологічного дослідження в установах соціальної сфери; 

- проведення організаційно-управлінської діагностики в закладі соціальної сфери; 

- практичне впровадження отриманих результатів дослідження; 

- використання критеріїв для об'єктивного аналізу умов і стану виробничого 

середовища; 

- використання критеріїв для об'єктивної оцінки результатів професійної 

діяльності; 

- апробація нових форм (інтеграційних, інтерактивних, творчих). 

Б) науково-виробничі технології 

 - технологія адаптації до виробничого процесу; 

 - інформаційно-комунікаційна технологія; 

- технологія розвитку критичного мислення через аналіз виробничих процесів; 

- технологія портфоліо; 

 

4 . СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Виробнича  практика є невід‘ємною складовою частиною процесу підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, яка проводиться для студентів 

денної форми навчання. Практика відіграє системоутворюючу роль серед усіх форм 

професійної діяльності студента.  

У процесі практичного навчання студентам необхідно: 

– виконати посадові завдання, одержувані від керівництва установи, відповідно 

до посадових інструкцій фахівця із соціальної роботи. 

У ході виробничої практики студенти повинні: 

– підготувати план проходження практики за погодженням з керівниками 

практики від кафедри і від установи; 



– оформити спільно з керівником практики план-завдань на проходження 

практики; 

– виконувати доручення керівника практики по поточній роботі установи в 

рамках і обсягах, встановлюваних закладом; 

– якісно вести документацію, яка відповідає меті практики. 

 

Перелік основних видів теоретичної та практичної  роботи, який студент може виконувати у 

період виробничої практики: 

Перелік основних видів науково-теоретичної роботи 

– проведення організаційно-управлінської діагностики в закладі соціальної сфери; 

– практичне впровадження отриманих результатів дослідження; 

– використання критеріїв для об'єктивного аналізу умов і стану професійного 

середовища; 

– використання критеріїв для об'єктивної оцінки результатів професійної  діяльності; 

– виконання індивідуального науково-практичного завдання, критичне осмислення 

теоретичної бази з метою якісного виконання поставлених на практиці завдань; 

– підготовка до друку наукової статті; 

– підготовка доповідей і виступів на методичних семінарах, наукових конференціях. 

Перелік основних видів практичної роботи: 

– участь  в організаторській  роботі в колективі закладу; 

– виконання доручень керівника бази практики; 

– участь у профорієнтаційній роботі; 

– ознайомлення з планом організаційної роботи установи соціальної сфери; 

– ознайомлення з принципами управління діяльністю структурного підрозділу 

соціальної сфери; 

– ознайомлення з правилами оформлення виробничої документації. 

 

Перед початком практики проводиться настановна конференція, в ході якої 

студентів знайомлять із завданнями практики, звітною документацією за результатами 

проходження практики.  

Щодня необхідно робити в щоденнику записи про виконану за день роботи. В 

кінці кожного тижня щоденник представляється на перевірку і підпис керівнику 

практики. Щоденник є обов'язковим документом при проходженні виробничої 

практики. У міру вивчення окремих питань по кожній темі студент збирає матеріал і 

пише звіт про практику. 

  



Робоча програма виробничої практики 

Етап практичної діяльності Час Тривалість Форма звітності 

Інструктаж про організацію і проходження  
виробничої практики на кафедрі.  

 

1-й 

день 

1 година Запис у 

щоденнику 

Інструктаж щодо правил внутрішнього розпорядку 
організації  
Інструктаж з охорони праці та техніці безпеки на 
виробництві. 

1-й 

день 

1-2 години Запис у 

щоденнику 

Знайомство з діяльністю установи та 

цільовими групами клієнтів 

1-й - 

3-й 

день 

3 дні Запис у 

щоденнику. 

Відображення у 

звіті 
Вивчення практичної діяльності підрозділу, який 
безпосередньо працює з клієнтом. 

 

1-2-й 

тижде

нь 

10 днів Запис у 

щоденнику. 

Відображення у 

звіті  

Розробка програм соціальної  

допомоги цільовій групі клієнтів, або 

програм по профілактиці 

негативних явищ 

3-й 

тижде

нь 

3 дні Запис у 

щоденнику. 

Відображення у 

звіті Індивідуальні 

або групові 

(цільові) програми 

соціальної 

допомоги 

Допомога фахівцю у консультуванні 

окремих громадян з питань соціальної 

допомоги, що надається в установі 

4-5-й 

тижде

нь 

10 днів Запис у 

щоденнику. 

Відображення у 

звіті 
Складання на основі спостереження, опитування, 
діагностування соціально-психологічну 
характеристику клієнта (групи клієнтів, користувачів 
послуг, вихованців). 

 

6-й 

тижде

нь 

3 дні Запис у 

щоденнику. 

Відображення у 

звіті Аналітична 

довідка.  

 

Підготовка звіту практики 6-7-й 

тижде

нь 

1 день Звіт 

 

В останні дні практики: 

– завершити оформлення звітної документації; 

– взяти участь у підсумковій конференції з практики; 

– здати керівнику практики звіт з практики. 

За підсумками виробничої практики майбутній спеціаліст повинен підготувати 

розгорнутий письмовий звіт.  



Студент представляє на кафедру соціальної роботи разом зі звітом по 

практиці: характеристику підписану керівником практики від організації місця 

проходження виробничої практики, завірену печаткою; календарний тематичний план 

(складається студентом-практикантом разом з керівником практики від організації 

місця проходження виробничої практики), щоденник проходження виробничої 

практики. 

Звіт про практику повинен містити відомості про конкретно виконаної студентом 

роботи в період практики, а також короткий опис установи, організації та організації 

його діяльності, висновки і пропозиції. 

Студент здає на кафедру соціальної роботи звіт про проходження виробничої 

практики. Викладач кафедри, є керівником практики зобов'язаний перевірити звіт і 

надати рекомендацію: "до захисту", "доопрацювати", "не відповідає вимогам". В 

останньому випадку відомості про практикантів і його звіті повідомляються 

завідувачу кафедри. При отриманні позитивного відгуку на звіт, студент 

направляється на захист. За результатами захисту звіту ставиться диференційована 

оцінка. 

При оцінці підсумків роботи студентів на практиці приймається до уваги: 

- характеристика, дана йому керівником практики від підприємства, установи, 

організації; 

- якість доповіді; 

- відповіді студента на запитання щодо його діяльності в період практики; 

- оформлення звіту. 

Студенти, які не виконали програму практики без поважної причини, і отримали 

негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту про практику, 

можуть бути відраховані з університету, як такі, що мають академічну заборгованість. 

Студенти, які не пройшли практику в установлений строк з поважних причин, 

спрямовуються на повторне проходження виробничої практики у вільний від занять 

час в ті ж підприємства, установи, організації. 

 

5. КОМПЕТЕНЦІЇ, ЯКІ МАЮТЬ БУТИ СФОРМОВАНІ У РЕЗУЛЬТАТІ 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Виробнича практика є обов'язковим видом навчальної роботи майбутнього 

спеціаліста. Виробничій практиці передує вивчення дисциплін гуманітарного, 

соціально-економічного, професійного циклів, а також курсів за вибором студентів, 

що передбачають лекційні, семінарські та практичні заняття. Виробнича практика є 

логічним завершенням вивчення даних дисциплін. Основу змістовно-методичної 

взаємозв'язку виробничої практики з іншими частинами освітньо-професійної 

програми становить формування загальнокультурних та професійних компетенцій, 

перерахованих в завданнях практики. У результаті засвоєння дисципліни студент 

набуває наступних компетенцій: 

 



Таблиця 1. 

Компетенції, які мають бути сформовані у результаті проходження 

виробничої практики 

Компетенції Код  

компетенції 

Володіння культурою мислення, здатний до узагальнення, аналізу, сприйняття 

інформації, постановці мети та вибору шляхів її досягнення; 

ЗК-1 

Бути готовим до співпраці з колегами, роботі в колективі; ЗК-3 

Бути здатним знаходити організаційно-управлінські рішення в нестандартних 

ситуаціях і бути готовим нести за них відповідальність; 

ЗК-4 

Вміти використовувати у своїй діяльності нормативні правові документи; ЗК-5 

Володіти основними методами, способами і засобами одержання, зберігання, 

переробки інформації, мати навички роботи з комп'ютером як засобом управління 

інформацією; 

ЗК-8 

Бути готовим до посередницької, соціально-профілактичної, консультаційної та 

соціально-психологічної діяльності з проблем соціалізації, абілітації та реабілітації; 

ФК-3 

Бути готовим до забезпечення соціального захисту, допомоги та підтримки, надання 

соціальних послуг окремим особам і соціальним групам; 

ФК-4 

Бути здатним до створення соціально і психологічно сприятливого середовища в 

соціальних організаціях і службах; 

ФК-5 

Бути готовим до попередження та профілактики особистої професійної деформації, 

професійної втоми, професійного вигорання 

ФК-8 

Бути здатним до компетентного використання законодавчих та інших нормативних 

актів державного і регіонального рівнів; 

ФК-11 

Бути готовим дотримуватися професійно-етичних вимог в процесі здійснення 

професійної діяльності; 

ФК-12 

 

 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Загальне керівництво і контроль проходження практики майбутніх бакалаврів 

покладається на керівника практики за напрямом підготовки бакалаврів. 

Керівник практики: 

– погоджує програму виробничої практики і календарні терміни її проведення з 

керівником програми підготовки бакалаврів; 

–  проводить необхідні організаційні заходи з виконання програми практики; 



– здійснює постановку завдань по самостійній роботі спеціалістів у період 

практики з наданням індивідуальних завдань і відповідної консультаційної допомоги; 

– здійснює систематичний контроль щодо проходження практики із роботою 

спеціалістів; 

– надає допомогу спеціалістам з усіх питань, пов'язаних з проходженням 

практики та оформленням звіту. 

Студент при проходженні практики отримує від керівника вказівки, рекомендації 

та роз'яснення з усіх питань, пов'язаних з організацією та проходженням практики, 

звітує щодо виконаної роботи у відповідності з графіком проведення практики. 

До початку проходження практики, у встановлені терміни, студент 

зобов'язаний: 

– ознайомитися з програмою практики на кафедрі; 

– відвідати організаційні збори, що проводяться кафедрою, отримати 

направлення на місце проходження практики, індивідуальне завдання і скласти 

календарний план проходження практики. 

Під час практики студент зобов'язаний: 

– своєчасно виконувати всі види робіт, передбачені програмою проведення 

практики та вимогами приймаючої організації (підприємства); 

– підкорятися правилам внутрішнього трудового розпорядку організації 

(підприємства); 

– проявляти ініціативу у вирішенні поставлених на практиці завдань і 

застосовувати отримані теоретичні знання та навички. 

– після закінчення практики студент зобов'язаний подати письмовий 

підсумковий звіт. 

Тривалість робочого дня студента при проходженні практики в організаціях 

становить: для студентів віком від 18 років і старше не більше 36 годин на тиждень. 

З моменту зарахування студентів у період практики в якості практикантів на 

робочі місця, на них поширюються правила охорони праці та правила внутрішнього 

розпорядку, що діють в організації, з якими вони повинні бути ознайомлені у 

встановленому в організації порядку. 

  

 

7. КОНТРОЛЬ РОБОТИ ТА ЗВІТНІСТЬ СТУДЕНТІВ  

Форми і методи контролю набуття практичних умінь та навичок 

Студент, який перебуває на виробничій  практиці, повинен знати, що: 

– можливий поточний контроль часу його перебування на базі практики; 

– можлива перевірка ведення студентом поточних записів, складання планів 

або конспектів занять, наявності індивідуального плану роботи та інше; 

– цей контроль може здійснюватися, керівником практики від вищого 

навчального закладу, керівником практики від бази практики, керівником організації 



де студент проходить практику та іншими особами які мають відношення до процесу 

виробничої практики. 

Вся звітна документація здається студентами для перевірки керівнику практики 

протягом тижня після завершення практики. За підсумками виробничої практики 

проводиться заключна конференція, на якій оголошуються результати (оцінки) 

практики, студенти виступають з доповідями, обмінюються враженнями, отриманими 

знаннями. У ході конференції розглядаються питання за змістом і вдосконаленню 

організації практики. Обов'язковим елементом підсумкової конференції є фотографії, 

інші матеріали, що ілюструють найбільш значущі фрагменти практики. 

Оцінка за проходження практики виставляється на підставі характеристики, 

наданої керівником від бази практики, звіту студента, його виступу на заключній 

конференції. 

Форми звітності: 

1. Щоденник практики, в якому наводяться індивідуальний план роботи, щоденні 

спостереження практиканта, результати всіх передбачених програмою по даному виду 

практики завдань. 

2. Звіт студента про проходження практики. 

Вимоги до звіту з практики 

Звіт друкується на комп’ютері з додержанням стандартів, з наскрізною нумерацію 

сторінок і брошурується у альбом по формату А4 . 

В звіті повинна бути конкретно описана робота, що особисто виконана 

студентом; не повинно бути дослівного переписування матеріалів баз практики (історії 

бази, технічних описів тощо), а також цитування літературних джерел. 

У якості додатків до звіту наводяться щоденник, індивідуальне завдання, відгуки 

керівників практики від бази практики та від кафедри. Обсяг звіту: від 20 до 25 

аркушів. Звіт з виробничої практики, після захисту, зберігається на кафедрі протягом 

п’яти років.  

Структура звіту з виробничої практики 

Звіт складається з титульного аркуша, вступу, основної частини, висновків, 

списку використаних джерел, додатків. Матеріали звіту висвітлюються послідовно.  

Вступ, у якому коротко розкривається роль, місце, мета проведеної практики в 

системі професійної підготовки викладача (основні принципи організації практики, 

основні завдання практики; визначення професійних умінь і навичок, які повинні 

формуватися і вдосконалюватися під час практики). 

Основна частина, в якій розкриваються підрозділи з роботи відповідно до 

конкретних завдань програми практики зі спеціальності. 

Висновки: які знання, вміння і навички здобуті в процесі проходження практики, 

пропозиції щодо удосконалення організації практики. 

Список використаних джерел. 



Додатки (щоденник практиканта з розділами): журнал відвідування студентом – 

практикантом бази практики, планування роботи практиканта, відзив керівників 

практики від бази практики, відзив керівників практики від кафедр, загальні висновки. 

 

8. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль виконання програми виробничої практики проводиться щотижня керівниками від 

кафедри й організації бази  практики шляхом перевірки щоденних записів у щоденник  практик і ступеня 

освоєння обсягів і термінів, передбачених календарним графіком. 

Звіт представляється на паперовому носії і зберігається в архіві випускаючої кафедри 5 років з моменту 

закінчення практики. 

За результатами перевірки поданого студентом звіту науковий керівник приймає рішення про допуск 

його до захисту або повертає звіт студенту на доопрацювання відповідно до зазначених зауважень. 

Заключний контроль підсумків виробничої практики здійснюється у формі диференційованого заліку, який 

приймає керівник практики. Мета заключного контролю оцінити ступінь (рівень) компетенцій майбутнього 

спеціаліста, сформованих у ході проходження виробничої практики. Заключний контроль являє собою 

диференційований залік (захист) по практиці на кафедрі, що приймається керівником від університету. 

За умови відповідності представленого звіту виданим індивідуальним завданням і успішного захисту 

його результатів студентові виставляється диференційована оцінка «відмінно», «добре», «задовільно» або 

«незадовільно». 

Оцінка за практику прирівнюється до оцінок з дисциплін теоретичного навчання і враховується при 

підведенні підсумків проміжної (сесійного) атестації студентів-магістрантів. Результати захисту звітів 

заносяться в екзаменаційну відомість і проставляються у залікових книжках. Оцінки за практику разом з 

іншими оцінками студента враховуються для визначення рівня академічної успішності. 

Студенту, що не виконав програму практики, отримав негативний відгук про роботу або 

незадовільну оцінку за звіт, практика не зараховується. 

 

 

9. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Підсумкова атестація з виробничої практики проводиться керівником за результатами оцінки всіх форм 

звітності студента. Для отримання позитивної оцінки студент повинен повністю виконати весь зміст практики, 

оформити поточну і підсумкову документацію. За результатами виробничої практики студент отримує 

диференційовану оцінку, яка складається з наступних показників: 

Оцінка «відмінно» виставляється студенту, який виконав у строк і на високому 

рівні весь намічений обсяг роботи, виявив самостійність, творчий підхід, загальну і 

професійну культуру. 

Оцінка «добре» виставляється студенту, який повністю виконав весь намічений 

обсяг роботи, проявив ініціативу, але не зміг вести творчий пошук або не виявив 

потребу у творчому зростанні. 

Оцінка «задовільно» виставляється студенту, який виконав програму практики, 

але не показав глибоких теоретичних знань та вмінь застосування їх на практиці, 

допускав помилки при плануванні і в практичній діяльності. 



Оцінка «незадовільно» виставляється студенту, який не виконав програму 

практики, виявив слабкі теоретичні знання, практичні вміння. 

Знижуються оцінки за порушення строків здачі звіту, за необґрунтовані пропуски 

або відмови від виконання будь-яких завдань, за недбале ведення щоденника. 

 

Система оцінювання знань 

 

№ Об’єкт оцінки 
 

Максимальна кількість 
балів, яку може одержати 

студент 
 

1 Оцінювання звіту з практики 
(відповідність змісту практики 
завданням) роботи 

50 
 

2 Оформлення звіту 10 

3 Захист практики 40 

Усього 100 

 

Критерії оцінювання звіту з практики (0-50 балів): 

1) ступінь розкриття практичних аспектів діяльності організації у відповідності до 

програми практики; 
2) логічний взаємозв'язок викладеного матеріалу; 

3) наочність та якість ілюстративного матеріалу;  

4) ступінь самостійності роботи над звітною документацією; 

5) відповідність побудови роботи поставленим цілям і завданням.  

 

Критерії оцінювання оформлення звіту (0-10 балів): 

1) відповідність обсягу та оформлення роботи встановленим вимогам; 

2) наявність у додатках до звіту самостійно складених документів; 

3) наявність у додатках документів від організації, що підтверджують аргументованість зроблених висновків у 

звіті з 

практики. 

 

Критерії оцінювання захисту практики (0-30 балів): 

1) вміння чітко, зрозуміло та стисло викладати основні засади щодо завдань практики; 

2) повнота, глибина, обґрунтованість відповідей на питання за змістом роботи; 

3) ґрунтовність висновків та рекомендацій щодо практичного використання результатів дослідження. 



 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну та шкалу за системою ECTS здійснюється у 

такому порядку 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

ОЦІНКА 

ЄКТС 

СУМА БАЛІВ ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ  

екзамен  залік 

A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано 

B 80-89 
4 (добре) 4/добре/ зараховано 

C 65-79 

D 55-64 3 (задовільно) 

  

3/задов./ зараховано 

  E 50-54 

 

10. ЗАХИСТ ПРАКТИКИ 

Захист виробничої практики приймається керівником у відповідності з графіком навчального плану за 

умови, що студентом подана уся необхідна звітна документація (щоденник підписаний керівником від бази 

практики, характеристика підписана керівником від бази практики, календарний графік проходження 

практики, звіт). До захисту допускаються студенти, які за звітною документацією отримали не менше 50 балів. 

Студенти, які не виконали програму практики без поважних причин або не мають комплекту документів, 

направляються на практику повторно в індивідуальному порядку без відриву від навчання згідно з 

Положенням університету. Студенти, які повторно не виконали вимоги програми практики або не отримали 

залік, відраховуються з університету, як такі, що мають академічну заборгованість, передбачену Положенням 

університету.   



ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Зразок оформлення щоденника виробничої практики 
 

Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 

Факультет педагогіки та психології 

Кафедра соціальної роботи 

  

 

ЩОДЕННИК  

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

  

 

Студента ___________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Освітній ступінь – магістр 

 

Напрям підготовки 21 «Соціальна робота» 

 

Спеціальність 231 «Соціальна робота» 

 

__ курс,  група __ 

 

Миколаїв – 20__ 



Щоденний календарний план роботи під час виробничої практики 

Дата Вид діяльності Зміст діяльності Аналіз процесу і результатів 

діяльності 

    

    

    

    

    

    

    

    



    
Підпис студента-практиканта__________________                

 

Затверджую: 

Керівник виробничої  практики: 

_______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________ 

посада 

_______________      ______________________________________________________ 

              підпис                                                   прізвище ім’я по батькові 

 

 «_______»___________________2019 р. 

  



Додаток Б  

Календарний графік проходження практики 

 

  Календарний графік проходження практики __ курс  

в ____________________________________________________________________ 

назва організації 

 

№  

з/п 
Назва та характеристика роботи згідно індивідуального завдання 

Дата 

виконання 

Відмітки про 

виконання 

1 2 3 4 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

 

Керівник практики: 

                                       _________________                   ______________________ 

                                                 (підпис)                                (прізвище та ініціали) 



Додаток В  

Завдання на період виробничої практики 

 

ЗАВДАННЯ 

на період виробничої практики, студента __курсу 

який навчається за спеціальністю 231 «Соціальна робота» 

 

Розділ 1. Розкрити специфіку роботи соціального закладу, куди студент направлений для 

проходження практики. 

1.1. Визначити підпорядкованість установи на рівні держави, області, району, представити структуру, 

вказати джерела фінансування, законодавчу та нормативну базу, якою керується дана установа в своїй 

діяльності. 

1.2. Сформулювати завдання, які вирішує даний соціальний заклад.  

1.3. Окреслити напрямки діяльності відповідно до покладених завдань.  

1.4. Назвати міжнародні, державні, регіональні програми, які реалізуються даним закладом. 

1.5. Схематично відобразити зв'язки з іншими організаціями, установами по вирішенню поставлених 

завдань. 

Розділ 2. Вивчення практичної діяльності підрозділу, який безпосередньо працює з клієнтом. 

2.1. Охарактеризувати документи, які використовуються в соціальній установі у процесі роботи. 

2.2. Описати технології соціальної роботи що використовуються в соціальній установі. 

Розділ 3. Робота з клієнтом та фахівцями із соціальної роботи. 

3.1. Складання на основі спостереження, опитування, діагностування соціально-психологічну 

характеристику клієнта (групи клієнтів, користувачів послуг, вихованців). 

3.2. Опис конкретного випадку роботи фахівця з клієнтом, що спостерігали під час практики. 

4. Враження від практики та пропозиції щодо її вдосконалення. 
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