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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Волонтерська практика студентів на  ІІ курсі спеціальності         231Соціальна робота передбачена 

планом підготовки бакалаврів із соціальної роботи, з метою закріплення та поглиблення теоретичних знань з 

відповідних дисциплін та отримання достатнього обсягу практичних вмінь та навичок відповідно до 

кваліфікації рівня “бакалавр”. Вона є складовою частиною наскрізної програми практики, яка передбачена в 

програмі підготовки бакалаврів соціальної роботи і дає можливість студентам отримати практичні навички, 

використовуючи теоретичні знання, отримані протягом першого курсу та сприяти подальшому розвитку 

професійної ідентичності студентів.  

Волонтерська практика на 2 курсі  передбачає залучення студентів до діяльності на волонтерських 

засадах у системі соціальних служб, управлінь праці та соціального захисту населення. волонтерська практика 

для студентів другого курсу покликана забезпечити формування у студентів уявлень про функціональні 

обов'язки фахівців по соціальній роботі в соціальних установах та залучення їх, як волонтерів-помічників 

соціальних працівників. Таким чином, практикант може виступати в ролі помічника соціального робітника, 

завідуючого відділом обслуговування вдома, фахівця по соціальній роботі центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді, вихователя дитячого будинку або будинку-інтернату для самотніх і літніх людей тощо.  

Метою волонтерської практики студентів, які навчаються за спеціальністю «231 Соціальна робота» є: 

 закріплення і поглиблення теоретичних знань, отриманих під час вивчення курсів: “Волонтерство в 

соціальній роботі”, “Теорія соціальної роботи”, “Технології соціальної роботи”, “Соціальна психологія”, 

“Вступ до спеціальності”, “Деонтологія”,  “Педагогіка”, “Соціологія”, “Загальна психологія”, “Людина в 

сучасному соціумі” тощо. 

 формування на базі цих знань  у майбутніх спеціалістів відповідного обсягу практичних професійних 

умінь та навичок, необхідних  для виконання індивідуального завдання;  

 набуття студентами умінь заповнення робочої документації соціальних працівників; 

 набуття  студентами  як  помічниками (волонтерами) штатних  співробітників  соціальної  агенції  

практичних  навичок  соціальної роботи; 

 ознайомлення із досвідом роботи штатних соціальних працівників, їх функціональними обов’язками та 

допомога їм; 

 навчання плануванню та організації робочого часу; 

 глибоке усвідомлення студентами суті і значимості обраної професії; 

 розвиток творчих здібностей студентів; 

 формування  та  вдосконалення навичок  ведення  професійних  записів; 

 самовиховання майбутнього соціального працівника; 

 забезпечення адаптації студентів у сфері професійної діяльності. 

Волонтерська практика проводиться на другому курсі  в кінці другого семестру.  

 Зміст волонтерської практики визначається завданнями, що їх мають виконати практиканти. Характер 

завдань забезпечує формування у студентів відповідних до основних кваліфікаційних вимог професійних 

вмінь та навичок. Результати виконання завдань практики оформлюються у вигляді звіту.  

Перелік, види та зміст завдань, що виконують студенти під час практики, форми звіту про їх виконання 

мають забезпечувати можливість визначення відповідного рівня професійної компетентності практиканта. 

Завдання, що стоять перед студентами: 

 відвідування бази практики, ознайомлення із специфікою її діяльності, законодавчою та 

нормативною базою для здійснення такої діяльності;  

 спільно з фахівцями із соціальної роботі приймати участь у діяльності по виявленню в мікрорайоні 

осіб, які потребують соціальної допомоги; 



 збір даних по роботі суспільних благодійних організацій міста (мікрорайону), які займаються 

волонтерською діяльністю; 

 опис конкретних випадків надання соціальної допомоги; 

 складання програми роботи з клієнтом; 

 організація та проведення волонтерської заходу 

 аналіз та розробка рекомендацій покращення роботи соціального працівника. 

 організація добродійної допомоги нужденним особам на основі вивчення діяльності соціальної 

установи по розвитку добродійності. 

 визначення місця установи в соціальній інфраструктурі району на ринку соціальних послуг,  

структури,  ресурсів та напрямків  діяльності;       

 формулювання завдань, що вирішуються організацією,  та висвітлення зв’язків з іншими установами 

для їх виконання;   

 характеристика категорій  клієнтів, які користуються  послугами соціальної установи; 

 ознайомлення із змістом основних методичних прийомів, використовуваних в установі для 

обслуговування громадян; 

 надання допомоги клієнту під наглядом соціального працівника; 

 ведення щоденника за визначеною формою з реєстрацією та аналізом в ньому результатів 

спостережень;  

 виконання студентом  індивідуального завдання;  

 оформлення звітності по результатах практики. 

Після проходження волонтерської практики студенти повинні  знати: 

 специфіку волонтерської діяльності та організації волонтерських заходів; 

 мережу соціальних установ в області, районі, та місце в ній організації; 

 основні державні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність установи – бази практики; 

 сучасні тенденції в політиці соціального захисту населення; 

 специфіку роботи в різному соціальному середовищі;  

 державні та регіональні програми з розв’язання соціальних проблем вразливих верств населення на 

рівні установи; 

 етичні стандарти соціальної роботи; 

Саме така форма організації практики на другому курсі дасть можливість практиканту сформувати 

наступні вміння: 

- слухати інших з розумінням і певною метою; 

- здобувати інформацію і підбирати відповідні факти для складання соціальної історії 

клієнта, оцінки його ситуації; 

- професійно формувати і підтримувати взаємостосунки при наданні допомоги клієнту; 

- спостерігати і інтерпретувати вербальну і невербальну поведінку і використовувати 

знання теорії особистості і методи її діагностики; 

- залучати клієнтів до рішення їх проблеми і добиватися взаємної довіри; 

-  знаходити нетрадиційні способи вирішення проблем клієнта;  

- використовувати отримані знання під час “школи волонтерів”;  

- виступати в ролі посередника, а в той же час керівника в процесі вирішення 

проблемних ситуацій. 

У той же час це дасть формування наступних навичок: 

- організовувати та проводити волонтерські заходи (акції); 

- знаходити додаткові способи вирішення проблем клієнта; 

- виступати в ролі посередника та керівника в процесі вирішення проблемних ситуацій; 

-  ведення  професійних  записів. 



Задля досягнення таких результатів, було розширено зміст волонтерської практики, а саме додано деякі 

завдання у порівнянні з ознайомчою практикою:  

1. Спільно з фахівцями із соціальної роботі приймати участь у діяльності по виявленню в мікрорайоні 

осіб, які потребують соціальної допомоги; 

2. Збір даних по роботі суспільних благодійних організацій міста (мікрорайону), які займаються 

волонтерською діяльністю; 

3. Опис конкретних випадків надання соціальної допомоги; 

4. Складання програми роботи з клієнтом; 

5. Організація та проведення волонтерської заходу 

6. Аналіз та розробка рекомендацій покращення роботи соціального працівника. 

7. Організація добродійної допомоги нужденним особам на основі вивчення діяльності соціальної 

установи по розвитку добродійності. 

Студенти повинні проявляти наступні професійно важливі особистісні якості: 

 толерантність, гуманність, емпатія при вирішенні професійних завдань; 

 сумлінність, уважність та пунктуальність; 

 здатність аналітично мислити; 

 здатність до саморозвитку, розширення свого кругозору; 

 здатність до критичного мислення та власна спроможність творчо вирішувати завдання професійної 

діяльності; 

 дотримання етики соціальної роботи; 

  повага до професії й професіональної діяльності інших спеціалістів тощо. 

2. БАЗИ  ПРАКТИКИ 

 Базами практики студентів є державні та громадські установи соціального захисту, соціальні служби, 

установи, організації, фонди, що надають соціальні послуги. 

Бази  практики  зобов’язані: 

– допомагати у організації та проведенні волонтерських заходів; 

– створювати для студентів необхідні умови для виконання програми  практики; 

– надавати методичну допомогу студентам-практикантам в набутті досвіду  практичної роботи 

реалізації соціальних програм; 

– сприяти  підвищенню  професійного  рівня  студентів шляхом залучення до безпосередньої роботи з 

клієнтами, розробки  та  виконання соціальних  програм; 

– створювати умови безпечної роботи на кожному робочому місці, здійснювати обов’язковий  

інструктаж з охорони праці та  техніки безпеки. 

Студенти можуть за погодженням з керівництвом самостійно підбирати  базу  практики. 

Студентам-практикантам призначаються  керівники практики з  числа досвідчених  працівників 

організації. 

Установи, пропоновані для волонтерської практики: 

 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (по питанням захисту праці); 

 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (по питанням соціальних виплат); 

 Департамент соціального захисту населення облдержадміністрації (по питанням соціального 

обслуговування); 

 Районні управління соціального захисту населення 

 Департамент праці та соціального захисту населення виконкому Миколаївської міської ради; 

 Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

 Геронтологічні центри; 



 Міський реабілітаційний центр для дітей-інвалідів «Цвєтік-семіцвєтік»; 

 Служби у справах дітей; 

 Благодійні фонди та асоціації; 

 Миколаївські районні територіальні центри соціального обслуговування населення, 

 Управління соціальних виплат та компенсацій, 

 Міський територіальний цент соціального обслуговування населення (надання соціальних послуг), 

 Центр реінтеграції бездомних громадян, 

 Обласний та районні центри зайнятості населення, 

 Інтернатні установи 

 Інші установи по вибору керівника, діяльність яких розширює сферу соціальних послуг. 

3. СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ПРАКТИКИ 

Волонтерська практика включає 3 етапи: підготовчий, основний, заключний. 

На підготовчому етапі проводиться установча конференція, яка передбачає ознайомлення  студентів із 

завданнями та змістом волонтерської практики, орієнтуючись на основні вимоги до неї. 

Основний  етап практики передбачає закріплення студентів за установами, службами соціального 

захисту та забезпечення вразливих верств населення, ознайомлення з змістом та структурою роботи цих 

закладів, закріплення волонтера за клієнтом, складання плану роботи на період практики, заповнення 

щоденника волонтерської практики, самостійна робота волонтера (безпосередньо на базі практики) під 

наглядом спеціаліста. 

На заключному етапі студенти оформлюють звітну документацію та відбувається її захист. Доповідь 

волонтера проводиться на заключній конференції і може доповнюватися ілюстративними  матеріалами про 

проходження волонтерської практики.  

4. КЕРІВНИЦТВО  ПРАКТИКОЮ 

Загальне  керівництво  волонтерською  практикою  здійснюється завідувачем практики в навчальному 

закладі, в академічних групах — керівниками практики фахової дисципліни. До керівництва практикою 

студентів залучаються досвідчені викладачі із соціальної роботи, які брали безпосередню участь у 

навчальному процесі студентів-практикантів. 

Обов’язки керівника практики від кафедри: 

 до початку практики контролює підготовленість бази практики,  погоджує  програму  практики,  

проводить  інструктаж про порядок проходження практики  та з  техніки безпеки, видає студентам-

практикантам необхідні документи (направлення, програму, щоденник, індивідуальне завдання, методичні 

рекомендації  тощо); 

 проводить установчу та  підсумкову  конференції  з  волонтерської  практики; 

 ознайомлює студентів з метою, завданнями та змістом практики; повідомляє про систему звітності 

після завершення практики; 

 організовує зустрічі з фахівцями різних соціальних установ та екскурсії до них; 

 здійснює поточний контроль за роботою студентів-практикантів  і сприяє  координації дій  з  

керівником практики від соціальної агенції; 

 контролює дотримання  студентами  правил  внутрішнього трудового розпорядку, забезпечення 

безпечних умов праці, приймає оперативні організаційно-методичні рішення; 

 оцінює роботу студентів на основі спостережень, характеристики  з  бази  практики,  звітної  

документації; 

 подає письмовий звіт про проведення волонтерської практики  із  зауваженнями  та  пропозиціями 

щодо  їх  вдосконалення завідувачу практики від університету. 

Обов’язки керівника практики від соціальної установи: 

 разом  з  навчальним  закладом  несе  відповідальність  за організацію,  якість  і  результати  практики  

студентів; 



 організовує  волонтерську  практику  відповідно  до  угоди  та  програми  практики; 

 надати можливість практиканту взяти участь в прийомі клієнтів, що звертаються до соціальної 

установи з різних соціальних питань і брати участь у рішенні їх проблем; 

  допомогти студенту-практиканту у вивченні різного виду первинної документації, її зборі для звіту, 

придбанні практичних навиків у веденні документації; 

  залучати студента до організації різних заходів, що проводяться в соціальній установі і підведенню їх 

підсумків; 

  створити умови студенту для проведення науково-дослідної роботи, результати якої будуть 

використані ним при написанні майбутніх дослідницьких робіт; 

 періодично перевіряти і завіряти щоденник студента, а в кінці практики виділити студенту 1-2 дні для 

написання звіту. 

Обов’язки студента-практиканта: 

 до початку практики одержує від керівника практики інформацію про особливості практики, її зміст, 

завдання, обов’язки та права, порядок оформлення необхідних документів; 

 проявляє волонтерські якості; 

 своєчасно прибуває на базу та обов’язково присутні у разі групових занять із практики; 

 у  повному обсязі  виконує  завдання, передбачені  програмою  практики,  і  вказівки  її  керівників; 

 виявляє свою професійну компетентність; 

 дотримується правил охорони праці, техніки безпеки, внутрішнього  трудового розпорядку; 

 веде щоденні записи в щоденнику про отримані нові знання і виконану роботу, відзначати свої 

враження; 

 несе відповідальність за виконання роботи; 

 своєчасно оформлює звіт з практики і подає його разом з характеристикою  керівникові  з  бази  

практики.  

5. ФОРМИ  І  МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 

Контроль за проходженням практики здійснює керівник практики, з метою виявлення недоліків і 

подання практичної допомоги студентам у процесі виконання програми практики та оформлення  звітної  

документації. 

Контроль  здійснюється  за  допомогою  планових (поточних) співбесід, безпосереднього 

спостереження. Попередній контроль здійснюється за рахунок проведення вступної конференції, складання та 

дотримання графіку відвідування практики. Поточний контроль ведеться за результатами відвідування 

студентів баз практики, їх ініціативності, активності. Підсумковий контроль проводиться вже за результатами 

аналізу звітної документації та співбесіди зі студентами на заключній конференції. 

6. ЗВІТНА  ДОКУМЕНТАЦІЯ 

Звітною документацією  з  практики  є: 

 письмовий  звіт  про  проходження  практики; 

 щоденник; 

 характеристика  з  бази  практики. 

Загальні правила ведення й оформлення звіту і щоденника 

Звітну  документацію  студент-практикант  подає  керівникові практики від кафедри соціальної роботи  

не пізніше як за тиждень до дня захисту практики. 

Звіт про проходження практики   підписується  і  затверджується  керівником  практики  від 

навчального закладу. Звіт повинен містити відомості про виконання  всіх розділів програми  та  індивідуальних 

завдань, висновки  та пропозиції. 



 Звіт має бути оформлений на стандартних аркушах паперу (формат А4) обсягом 20–25 аркушів  і 

містити: 

–  титульний аркуш; 

–  зміст  звіту; 

–  опис змісту практичної діяльності за розділами програми практики; 

–  висновки  та  пропозиції; 

–  додатки (зразки  зібраної  первинної  інформації,  таблиці, схеми  тощо). 

У звіті потрібно висвітлити всі пункти завдання, яке отримує студент перед початком практики. Якщо 

специфіка діяльності бази практики не передбачає тих видів діяльності, які зазначені в певних пунктах 

завдання, то студент має відзначити це в даному пункті звіту і далі описати ті види діяльності, що притаманні 

базі практики і зробити відповідні висновки щодо доцільності, результативності або якості наведеної 

діяльності. У разі пропуску окремих пунктів завдання в звіті оцінку за його виконання буде знижено. Після 

кожного розділу завдання студент повинен зробити власні висновки щодо викладеного матеріалу. Бажано, 

щоб студент при написанні звіту використовував теоретичні знання з тих дисциплін, які вже були вивчені до 

початку практики. Якщо окремі питання висвітлювались у щоденнику, студент повинен навести посилання на 

конкретні сторінки щоденника і зробити власні висновки щодо викладеного у щоденнику в тексті звіту. Звіт 

доповнюється необхідними додатками. Зразок оформлення титульного аркушу звіту подається в додатку (див. 

Дод. А) 

Загальні правила ведення й оформлення щоденника 

1. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник усе, що він побачив та 

зробив за день для виконання календарного графіку  проходження  практики. 

2. Для дотримання правил ведення щоденника та коригування діяльності у даному напряму, студент  

може подавати щоденник керівнику практики від кафедри соціальної роботи. 

3. Після  закінчення  практики щоденник  подається  керівнику практики від навчального закладу. 

Варто зауважити, що без заповненого щоденника практика не зараховується. 

Протягом всього періоду практики студентом ведеться «Щоденник практики». Заповнення щоденника 

здійснюється у кінці кожного робочого дня на практиці. Записи повинні відображати зміст робіт, виконаних 

протягом дня, опис подій дня, контактів, особистих спостережень. Ведення щоденника допомагає студенту 

структурувати враження, накопичені протягом дня, і визначити найгостріші проблеми, зафіксувати питання, 

які потребують пояснення, труднощі, з якими довелося зіткнутися.  

Мета ведення щоденника полягає в акумуляції інформації щодо діяльності соціальної служби, послуг, 

що надаються нею, клієнтів і фахівців соціальної роботи.  

Матеріали, зібрані в щоденнику практики, в подальшому можуть бути використаний в ході науково-

дослідної роботи студента:  

– в написанні курсових робіт і дипломного проекту;  

– в підготовці і участі в студентських конференціях; 

– в здійсненні колективних соціальних досліджень.  

Щоденник ведеться у запропонованій формі, що дає можливість студенту якнайповніші і адекватно 

виразити власні враження, описати цілісно, з урахуванням різних ситуацій, побачених протягом дня. Зразок 

оформлення щоденника подається в додатку (див. Дод. В) 

7. ПІДБИТТЯ  ПІДСУМКІВ  ПРАКТИКИ 

1. Після  закінчення  терміну  практики  студенти  звітують  про виконання  програми  практики. 

Письмовий  звіт разом  із  заповненим щоденником  практики подається на перевірку  керівнику практики від 

кафедри соціальної роботи.  

2. Після  закінчення  практики  проводиться  підсумкова  конференція,  на  якій  студенти  індивідуально  

захищають  звіти по практиці перед керівником практики з соціальної роботи. Під час захисту звіту студенти 

повинні відповідати на питання індивідуального завдання волонтерської практики. Диференційований  залік з 



практики оцінюється згідно шкали оцінювання ЕКТС.  Оцінка за практику вноситься до заліково-

екзаменаційної відомості та індивідуального плану студента. Може створюватися комісія з захисту практики, 

що призначається завідувачем кафедри. До її складу можуть входити: завідувач випускової кафедри, керівник 

практики від навчального закладу, по можливості керівники практики від баз практики. 

3. За результатами підсумкової конференції, керівник практики від кафедри соціальної роботи готує і 

подає звіт керівнику практики від університету (у відділ практики), який повинен містити інформацію про 

рівень засвоєних студентами теоретичних знань і набутих  умінь  застосовувати  їх  на  практиці,  про  обсяг  

виконання  студентом  усіх  розділів  програми  практики,  про  правильність оформлення  звітної 

документації,  висновки  і  пропозиції щодо  оцінки  практики. Письмовий звіт у пакеті з іншими документами 

(щоденником, матеріалами, що ілюструють виконання завдань практики) подається керівникові практики від 

навчального закладу. 

Підсумки волонтерської практики обговорюються на засіданні кафедри соціальної роботи. За 

результатами обговорення приймаються рішення щодо необхідності удосконалення процесів організації та 

проведення практики, доопрацювання окремих документів, що її регулюють. 

8. РОЗПОДІЛ БАЛІВ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ 

Сума балів  Оцінка 

ECTS 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії 

90 – 100 А відмінно   

- дотримання правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики; 

- успішність  виконання  програми  та   завдань  

практики; 

- активність,  ініціативність  у  процесі  виконання  

завдань; 

- систематичність  і якість ведення щоденника 

практики; 

- повнота,  логічність  і  стилістична  досконалість  звіту  

про проходження  практики; 

- змістовність,  цілісність  і  лаконізм  доповіді  та  

відповідей на запитання на заключній  конференції 

80-89 В дуже добре  

- дотримання правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики, одногрупниками тощо; 

- достатньо якісне  виконання  програми  та   завдань  

практики, однак наявні деякі неточності; 

- активність у  процесі  виконання  завдань; 

- систематичність  і якість ведення щоденника 

практики; 



- повнота,  логічна структурованість звіту  про 

проходження  практики; 

- невпевненість, деякі неточності у  доповіді  на 

заключній  конференції та  відповіді на додаткові 

запитання  

65-79 С добре 

- дотримання правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики, одногрупниками тощо; 

- деякі негрубі порушення у виконанні  програми  та   

завдань  практики; 

- активність у  процесі  виконання  завдань; 

- порушення у веденні щоденника практики; 

- недостатня структурованість звіту  про проходження  

практики; 

- невпевненість, неточності та помилки у  доповіді  на 

заключній  конференції та  відповідях на додаткові 

запитання 

55-64 D задовільно  

- дотримання правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики, одногрупниками тощо; 

- порушення та недбалість у виконанні  програми  та   

завдань  практики; 

- незацікавленість у  процесі  виконання  завдань; 

- порушення у веденні щоденника практики; 

- порушення структури, неповнота звіту  про 

проходження  практики; 

- невпевненість, неточності та помилки у  доповіді  на 

заключній  конференції та  перекручення інформації у 

відповідях на додаткові запитання 

50-54 Е  достатньо 

- недотримання правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики, одногрупниками тощо; 

- часті порушення у виконанні  програми  та   завдань  

практики; 

- пасивність, незацікавленість у  процесі  виконання  

завдань; 

- порушення у веденні щоденника практики; 

- неструктурованість, неповнота, помилки у звіті  про 



проходження  практики; 

- невпевненість, неточності та помилки у  доповіді  на 

заключній  конференції та незнання відповідей на 

додаткові запитання 

35-49 FX 

незадовільно з 

можливістю 

повторного складання 

- недотримання правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики, одногрупниками тощо; 

- часті порушення у виконанні  програми  та   завдань  

практики; 

- пасивність, незацікавленість у  процесі  виконання  

завдань; 

- порушення у веденні щоденника практики; 

- неструктурованість, неповнота, помилки у звіті  про 

проходження  практики; 

- невпевненість, неточності та помилки у  доповіді  на 

заключній  конференції та незнання відповідей на 

додаткові запитання 

0-34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

- пропуск без поважних причин ознайомлення 

запропонованих соціальних служб; 

- порушення правил внутрішнього розпорядку  бази  

практики, професійної етики у спілкування з 

керівниками практики, одногрупниками тощо; 

- часті та серйозні порушення у виконанні  програми  та   

завдань  практики; 

- пасивність, незацікавленість у  процесі  виконання  

завдань; 

- грубі порушення, ігнорування правил ведення 

щоденника практики; 

- неструктурованість, неповнота, грубі помилки у звіті  

про проходження  практики; 

- помилки у  доповіді  на заключній  конференції та 

незнання відповідей на додаткові запитання 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 



Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 

80-89 В дуже добре  

65-79 С добре 

55-64 D задовільно  

50-54 Е  достатньо 

35-49 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

9. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Робоча програма з «волонтерської практики». 

3. Завдання для студентів. 

4. Зразки оформлення документів (щоденник, титульний аркуш звіту.) 

5. Рекомендована література: базова і допоміжна. 

6. Інформаційні ресурси 

10. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

Базова 

1. Декларація прав дитини // В зб. «Права дитини» . – Львів: Оксарт, 1995. 

2. Діяльність центрів  соціальних  служб  для молоді України. — К.: Академпрес, 1999. 

3. Етика соціальної роботи: принципи й стандарти (Міжнародна декларація етичних принципів 

соціальної роботи та Міжнародні етичні стандарти соціальних працівників, 1994 р.) // Медведева Г.П. Этика 

социальной работы: Учеб. Пособие для студ. Высш. Учеб. Заведений . – М.: Гуманит. издат. Центр ВЛАДОС, 

2002. – С.182-191.  
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Додаток А 

Зразок оформлення титульного аркуша звіту 

 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

імені В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Навчально-науковий інститут психології та соціального забезпечення 

 

Кафедра соціальної роботи 

 

З В І Т 

про проходження  практики 

 

(назва установи, де студент проходить практику) 

 

 

ВИД ПРАКТИКИ:_ВОЛОНТЕРСЬКА_____ 

 

 

Студент ______________________________________________(підпис) 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Група_______________ 

 

 

Керівник практики від вищого навчального закладу_______________ 

 

 

 

Миколаїв – _20__ 



Додаток Б 

ЗАВДАННЯ 

на період волонтерської практики студента 2 курсу, 

який навчається за спеціальністю 231 «Соціальна робота» 

 

1. Специфіка роботи соціальної установи чи відділу.  

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

структуру; вказати джерела фінансування; висвітлити законодавчу та нормативну базу, якою 

керується дана установа в своїй діяльності. 

1.2. Сформулювати завдання та напрямки, які вирішує соціальний заклад.  

1.3. Вказати категорії клієнтів, якими займається даний заклад, та навести статистичні дані про 

кількість кожної категорії клієнтів, які знаходяться на обліку. 

1.4. Назвати державні та регіональні програми, що реалізуються установою в процесі роботи.  

1.5. Схематично відобразити зв’язки з іншими організаціями та установами по вирішенню 

покладених завдань. 

2. Охарактеризувати роботу суспільних благодійних організацій міста (мікрорайону), які 

займаються волонтерською діяльністю. 

3. Робота з фахівцем соціальної установи та з клієнтами 

3.1. Охарактеризувати функціональні обов’язки та досвід роботи спеціаліста соціальної установи 

(за результатами опитування чи інтерв’ювання). 

3.2. Заповнити картку роботи з клієнтом (у залежності від напрямку діяльності установи). 

3.3. Розробити програму роботи з клієнтом.  

3.4. Проаналізувати та розробити рекомендації покращення роботи соціального працівника. 

4. Волонтерська діяльність студента-практиканта 

4.1. Організувати та провести волонтерський захід  

4.2. Описати досвід волонтерської діяльності під час проходження практики в соціальній установі 

(соціальний проект, програма, захід тощо). 



4.3. Проаналізувати не менше 3-х конкретних випадків (case study), у яких безпосередньо брав 

участь студент-практикант під час проходження волонтерської практики, зробити висновки щодо її 

результативності. 

4.4. Запропонувати можливі волонтерські заходи у залежності від напрямку діяльності установи 

5. Враження від практики та пропозиції щодо її вдосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК В 

Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського 

(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

ВОЛОНТЕРСЬКА 

(вид і назва практики) 

студента ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Факультет педагогіки та психології 

Кафедра Соціальної роботи 

 

Освітній ступінь бакалавр 

 

Напрям підготовки Соціальна робота 

 

Спеціальність 231Соціальна робота 

(назва) 

 

_________ курс,  група _______________ 

 

 

Миколаїв – 20__ - 20__ навчальний рік 

 

 



Студент______________________________________________________ 

                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Відвідав(ла) організації: 

 

№ п/п Дата Назва організації 

1.    

2.   

3   

…   

 

Календарний графік проходження практики 

 

 № 

з/п 

Назва та характеристика роботи згідно 

індивідуального завдання 

Назва бази 

практики, 

дата її 

відвідування 

Відмітки 

про 

виконання 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу                        ______ _____________ 

                                                                                   (підпис)   (прізвище та ініціали) 

 

 



Робочі записи під час практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

 

Оцінка:  

 

за національною шкалою____________________  

                                                          (літерами) 

  

кількість балів _________________________________ 

    (цифрами і літерами) 

 

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________ ______________________ 

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

 

 


