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ВСТУП 

 

Від організації практики та якості її проведення залежить рівень 

професійної підготовки майбутніх фахівців . Навчальний процес під час 

практики повинен проводитись у відповідності до програми, згідно з 

затвердженим планом та повністю контролюватися викладачами кафедри. 

Для керівництва практикою і контролем за виконанням програм 

призначаються керівники від університету - викладачі кафедр соціальної 

роботи та соціальних теорій (відповідно до наказу ректора університету). 

Керівник від баз практики - відповідно до наказу керівника відповідної 

установи. 

Згідно з навчальним планом за спеціальністю "Соціальна робота" 

передбачається здійснення наскрізної практичної підготовки студентів 

шляхом організації послідовних узгоджених програм відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційних характеристик . Значний потенціал у формуванні 

професійної компетентності майбутнього фахівця з соціальної роботи 

полягає в організації неперервної практичної підготовки студентів на протязі 

всього його навчання у закладі вищої освіти. Практика дозволяє закріпити 

засвоєні знання, оволодіти навичками професійної діяльності. 

Специфіка підготовки магістрів з соціальної роботи вимагає особливої 

ґрунтовної практичної підготовки. Студенти ННІІСТ спеціальності 

«Соціальна робота» Одеського національного університету імені 

І.І.Мечникова навчального плану проходять наступні види практик у різних 

закладах соціального спрямування державного та недержавного сектору, а 

також у освітніх та виховних установах: виробнича, асистентська та науково- 

дослідна. 

Студенти спеціальності "Соціальна робота" отримують систему знань за 

широким профілем соціально-психологічних, педагогічних, юридичних, 

політичних та філософських дисциплін, які формують базову підготовку 

майбутніх професіоналів у галузі соціального захисту населення. 
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Соціальна робота — галузь наукових знань, академічна дисципліна та 

професійна діяльність, спрямована на підтримання і надання кваліфікованої 

допомоги будь-якій людині, групі людей, громаді, що розширює або 

відновлює їхню здатність до соціального функціонування, сприяє реалізації 

громадянських прав, запобігає соціальному виключенню. Як фахова 

діяльність вона являє собою взаємопов'язану систему цінностей, теорії і 

практики, місія соціальної роботи полягає у наданні людям можливості 

якомога повніше розвивати власний потенціал, збагачувати своє життя та 

попереджувати виникнення дисфункцій. 
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ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

ВСТУП 

 

Виробнича практика студентів є невіддільною складовою навчального 

процесу. Даний вид практики є компонентом навчального процесу в циклі 

професійної підготовки. 

Програма практики висвітлює основні питання організації, проведення 

і підбиття підсумків виробничої практики студентів спеціальності 

«Соціальна робота». 

Важливим завданням практики є закріплення й апробація 

студентом-магістром навчального матеріалу, засвоєного протягом навчання 

на п’ятому курсі. 

Специфіка практики в органах соціального захисту полягає в тому, що 

студент має можливість безпосередньо взаємодіяти з професіоналами у 

сфері державного управління, аналізувати процес прийняття управлінських 

рішень, здійснювати соціометричний аналіз у відділах органів державного 

управління. 

Практика у виконавчому апараті є засобом ознайомлення студентів з 

можливими шляхами та методами реалізації їх власного управлінського 

потенціалу в майбутній професійній діяльності. 

Тривалість виробничої практики визначається навчальним планом і 

складає 8 тижнів у другому семестрі. 

 

ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Мета: вивчення процесу взаємодії між суб'єктами та об'єктами 

управлінської діяльності на рівні області 

Завдання:  

• ознайомлення з функціонуванням органів державного управління на 
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рівні області; 

• вивчення структури органу управління, особливостей його 

функціонування; 

• засвоєння технології прийняття й реалізації рішень в органі 

державної влади, отримання нової управлінської інформації; 

• розвиток аналітичних здібностей у студентів на прикладі 

безпосередньої апаратної роботи з метою формування ефективної стратегії 

досягнення життєвого успіху; 

• встановлення особистих контактів з метою їх реалізації в ході 

становлення професіональної кар'єри.  

Предмет: управлінський та психологічний аспект суб’єкт - суб’єктної 

взаємодії в сфері соціальної роботи 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Специфіка виробничої  практики магістрів у Одеській обласній 

державній адміністрації полягає у тому, що вона являє собою особливий 

динамічний процес, у якому студент виступає у різні моменти часу як слухач 

і виконавець. Отримані в процесі навчання знання доповнюються 

інформацією, що надає керівник від бази практики, і зразу ж знаходять своє 

втілення у практичній діяльності. 

Саме ця особливість має бути врахована студентом-практикантом,  

відображена у звіті, і підкреслена під час захисту. 

БАЗИ ПРАКТИКИ 

Базами практики студентів є державні та громадські установи 

соціального захисту, соціальні служби, установи, організації, фонди, медичні 

та освітні заклади, що надають соціальні послуги (Департамент соціального 

захисту населення Одеської обласної державної адміністрації, КУ «Центр 

реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку», Одеська обласна 

організація «УТОС», Одеський міський центр зайнятості, Уманський міський 
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центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, УПФ України в 

Приморському районі м. Одеси, Арцизська районна державна адміністрація 

Одеської області, Управління праці та соціального захисту населення, 

Управління праці та соціального захисту населення Бершадської районної 

державної адміністрації Вінницької області та ін.). 

Бази практики повинні: 

• створювати для студентів необхідні умови для виконання програми 

практики; 

• надавати методичну допомогу студентам-практикантам в набутті 

досвіду практичної роботи; 

• 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. 

Керівництво практикою 

Загальне керівництво виробничою практикою здійснюється 

завідувачем практики в навчальному закладі, на факультеті — заступником 

декана, в академічних групах — керівниками практики фахової кафедри та 

методистами. 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, які брали безпосередню 

участь у навчальному процесі студентів - практикантів. 

Керівник практики від кафедри соціальної роботи: 

• до початку практики контролює підготовленість бази практики, 

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

необхідні документи (направлення, програму, щоденник, індивідуальне 

завдання, методичні рекомендації тощо); 

• проводить настановчу і підсумкову конференції з виробничої 

практики; 

• ознайомлює студентів з метою, завданнями та змістом практики; 

повідомляє про систему звітності після завершення практики; 

• 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 виробничої практики із 

зауваженнями та пропозиціями щодо їх вдосконалення, який подається 

керівнику практики факультету. 

Керівник практики від соціальної агенції: 

• разом з навчальним закладом несе відповідальність за організацію, 

якість і результати практики студентів; 

• організовує виробничу практику відповідно до угоди та програми 

практики; 

• ознайомлює студентів із соціальною службою (установою, 

організацією), визначає робоче місце студента-практиканта; 

• залучає практикантів до роботи з клієнтами 

• надає методичну та інформаційну допомогу у процесі виконання 

індивідуальних завдань; 

• бере участь в аналізі та оцінці роботи, проведеної студентами; 
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• складає відгук про роботу практиканта, де зазначає ділові та 

моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики, та оцінює 

його діяльність; 

• бере участь у нарадах з виробничої практики а також, якщо є 

можливість, у підсумковій конференції за результатами практики. 

Студент практикант: 

• до початку практики одержує від керівника практики інформацію 

про порядок оформлення необхідних документів; 

• своєчасно прибуває на базу 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; 

• несе відповідальність за виконання роботи; 

• своєчасно оформлює звіт з практики і подає його разом з 

характеристикою керівникові з бази практики. 

Основні положення практики: 

1. Студент після прибуття на підприємство повинен затвердити у 

керівника практики від підприємства календарний план проходження 

практики, пройти інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки та 

ознайомитися з робочим місцем. 

2. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. 

3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного 

плану проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від 

підприємства та Академії. 

4. Виробнича практика студента оцінюється за чотирибальною 

системою й враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану. 
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5. Студент, який не виконав вимог практики й дістав негативний 

відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається 

таким, що не виконав навчальний план. 

Зміст і орієнтовні напрями практики 

1. Організація соціального захисту населення. 

2. Соціально-економічна підтримка населення. 

3. Соціально-правова підтримка населення. 

4. Медико-соціальна робота з населенням. 

5. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями. 

6. Соціальна реабілітація дорослих з обмеженими можливостями. 

7. Трудова терапія осіб з обмеженими можливостями. 

8. Психосоціальна робота з населенням. 

9. Соціально-педагогічна робота з сім'ями і дітьми. 

10. Основи соціальної роботи з дітьми дошкільного віку. 

11. Основи шкільної соціальної роботи. 

12. Соціальна робота з асоціальними дітьми. 

13. Основи соціальної роботи з людьми похилого віку. 

14. Вулична соціальна робота. 

15. Етика соціального працівника. 

 

План виробничої практики 

 

№ 

пор. 
Назва теми 

1 Ознайомлення з програмою практики 

2 
Ознайомлення з документальною та організаційною структурою бази 

практики 

3 
Визначення мети діяльності бази практики і ознайомлення з її основними 

напрямами 

4 
Ознайомлення з контингентом клієнтури, що обслуговується базою 

практики 

5 Ознайомлення і робота з методичними ресурсами бази практики 

6 Ознайомлення з посадовими обов'язками штатних працівників агенції 
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7 Ознайомлення з формами та методами роботи агенції 

8 
Спостереження за роботою штатних працівників, відвідування 

консультацій, тренінгів 

9 Підготовка та проведення індивідуальних консультацій 

10 Організація соціальної роботи з групою 

11 Організація соціальної роботи у середовищі 

12 
Збирання і аналіз інформації із соціальної проблеми, над якою працює 

колектив агенції 

13 Планування діяльності з розв'язання проблеми, над якою працює агенція 

14 
Реалізація плану розв'язання проблеми, над якою працює соціальна 

агенція 

15 Участь в організації заходів, запланованих соціальною агенцією 

16 Ведення щоденника практики 

17 Підготовка звітної документації 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Студенти в процесі роботи у регіональних органах державної влади 

ознайомлюються з повним циклом прийняття й виконання управлінських 

рішень, включаючи безпосередню участь у цьому процесі. У ході 

практики студенти напрацьовують специфічні засоби оптимізації 

діяльності того чи іншого управлінського ланцюга в структурі органу 

управління. 

 В ході практики студенти набувають практичних навичок роботи у 

організаціях соціальної сфери. 

Зміст практики розкривається в завданнях: 

• ознайомитись із організаційною структурою системи соціального 

захисту та обслуговування, правовими засадами її роботи й функціонування. 

• ознайомитись із нормативно-правовою базою функціонування 

відповідного управління. 

• засвоїти методи збору й аналізу інформації з питань соціально-

економічного розвитку Одеського регіону, прийняття рішень, організації їх 

виконання та контролю. 

• ознайомитись з організацією діловодства у відповідному 
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управлінні. 

• виконувати окремі доручення спеціалістів, надавати їм практичну 

допомогу у виконанні функціональних обов'язків. 

• вести власні спостереження з питань організації діяльності 

відповідного структурного підрозділу (управління) та його спеціалістів. 

• установити особисті контакти з метою становлення майбутньої 

професійної кар'єри. 

• сприяти набуттю студентами як помічниками штатних 

співробітників соціальної агенції практичних навичок соціальної роботи; 

• навчання плануванню та організації робочого часу; 

• формувати та вдосконалити навички ведення професійних записів; 

• застосувати на практиці знань, здобутих у процесі теоретичного 

навчання, і умінь самостійно приймати рішення; 

• сприяти самовихованню майбутнього соціального працівника. 

Після завершення практики студенти повинні знати і вміти: 

• ефективно використовувати робочий час; 

• встановлювати контакт з клієнтом; 

• вивчати особистість клієнта і оточення; 

• збирати й аналізувати інформацію; 

• оцінювати проблеми та потреби клієнтів; 

• застосовувати різні види і методи роботи з клієнтом; 

• надавати допомогу та управляти процесом допомоги; 

• представляти та захищати інтереси і права клієнтів; 

• оцінювати ефективність втручання; 

• дотримуватися меж професійної компетенції. 

Індивідуальний план заноситься в щоденник практики студентом, і хід 

його виконання контролюється як керівником від вищого навчального 

закладу, так і керівником від освітньої організації. 

Контроль за якістю проходження студентом виробничої практики 

проводиться керівником від ОНУ на загальновідомих принципах навчання в 
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університеті згідно з всією програмою практики, а контроль керівником 

практики від організації передбачає щотижневу перевірку щоденника щодо 

виконання студентом програми практики. За результатами проходження 

практики керівником практики від бази складається характеристика-відгук на 

студента. 

За результатами практики має бути зданий диференційований залік. 

 

ТИПОВЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ МАГІСТРІВ 

 

1. Ознайомитись із організаційною структурою організації, в якій 

студенти проходять практику, правовими засадами її роботи й 

функціонування. 

2. Вивчити регламент роботи організації. 

3. Ознайомитись із положеннями про відповідні управління, в рамках 

яких проходить практика-спеціалізація. 

4. Ознайомитись із правовою базою функціонування відповідного 

управління. 

5. Засвоїти методи збору й аналізу інформації з питань соціально-

економічного розвитку Одеського регіону, прийняття рішень, організації їх 

виконання та контролю. 

6. Розглянути питання організації проходження державної служби на 

прикладі Одеської облдержадміністрації. 

7. Ознайомитись з організацією діловодства у відповідному 

управлінні. 

8. Виконувати окремі доручення спеціалістів, надавати їм практичну 

допомогу у виконанні функціональних обов'язків. 

9. Вести власні спостереження з питань організації діяльності 

відповідного структурного підрозділу (управління) та його спеціалістів. 

10.Установити особисті контакти з метою становлення майбутньої 
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професійної кар'єри. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Звітною документацією з практики є: 

• письмовий звіт про проходження практики; 

• щоденник; 

• відгук – характеристика з бази практики на студента-

практиканта. 

Звітну документацію студент-практикант подає керівникові практики 

від кафедри соціальної роботи не пізніше як за два тижні до дня захисту 

практики (конференції). 

Після закінчення терміну виробничої практики студенти подають 

керівнику практики письмові матеріали за результатами виконання обраних і 

узгоджених із керівником практики завдань. Письмовий звіт про 

проходження виробничої практики оформляється кожним студентом окремо 

за вимогами курсових робіт з такими структурними елементами: 

• титульну сторінку; 

• вступ ; 

• зміст звіту; 

• опис змісту практичної діяльності за розділами програми 

практики; 

• висновки та пропозиції; 

• додатки (зразки зібраної первинної інформації, таблиці, схеми 

тощо). 

Звіт рекомендується готувати протягом усього періоду практики, при 

підготовці тексту необхідно дотримуватися вимог чіткого викладу матеріалу, 

логічності, стислості й точності тексту, обґрунтованості висновків і 

пропозицій.  
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Обсяг письмового звіту – 20-30 сторінок друкованих аркушів в форматі 

А4. Кращим варіантом оформлення результатів практики є оформлення за 

допомогою комп’ютерної техніки (кегль 14). Для оформлення письмового 

звіту наприкінці виробничої практики відводиться 3 дні. Звіт перевіряється, 

оцінюється і затверджується керівниками практик від бази і університету.  

У щоденнику студент фіксує зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики і вказує тривалість виконання того чи іншого виду 

роботи. 

Правила ведення й оформлення щоденника 

1. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в щоденник 

усе, що він зробив за день для виконання календарного плану 

проходження практики. 

2. Щонайменше раз на тиждень студент повинен подавати щоденник 

керівникам практики від фахової кафедри та підприємства, які 

перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й 

підписують записи, що зробив студент. 

3. Після закінчення практики щоденник подається керівникам практики від 

фахової кафедри та підприємства. 

4. Оформлений щоденник студент повинен захистити перед комісією 

кафедри соціальних наук та соціальної роботи. 

5. Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

План ведення щоденника: 

• дата, час; 

• мета і завдання; 

• план роботи на день; 

• зміст роботи; 

• досягнуті результати; 

• зауваження та пропозиції практиканта, оцінка власної діяльності; 

• зауваження та пропозиції керівника практики. 
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Студент здає письмовий звіт про пройдену практику з обов'язковою 

оцінкою керівника практики (див. Додатки 1 та 2). Оцінка за практику 

виставляється за п'ятибальною шкалою. 

Відгук з бази практики 

Відгук з бази практики складає її керівник за підписом керівника 

установи, де відбувалася практика. 

Відгук керівника практики від бази практики повинен відображати 

ділові та моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики, та 

оцінку його діяльності. 

Відгук складається за результатами діяльності практиканта, його 

ставлення до виконання завдань і містить пропозиції та зауваження щодо 

певних аспектів роботи практиканта. 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

 Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики. 

 Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими 

навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу. 

 Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, 

список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, що 

визначені у програмі практики. 

 Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем 

кафедри. До складу комісії входять керівник практики від навчального 

закладу, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики. 
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 Комісія приймає залік (або диференційований залік) у студентів на 

базах практики в останні дні її проходження або у вищому навчальному 

закладі на протязі перших десяти днів наступного семестру, який 

починається після практики. Захист практики, яка проходить улітку – на 

протязі перших 10 днів вересня. 

 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

вважається таким, що не виконав вимоги навчального плану. 

 Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, 

то навчальним закладом надається можливість студенту пройти практику 

повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, 

але за власний рахунок, надається і студенту який на підсумковому заліку 

отримав негативну оцінку. 

 Висновок керівника практики від фахової кафедри має містити 

інформацію про рівень засвоєних студентом 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. 

Після закінчення практики проводиться підсумкова конференція, на 

якій студенти індивідуально захищають звіти з практики перед комісією, 

призначеною завідувачем випускної кафедри або директором навчального 

підрозділу. Під час захисту звіту студенти мають охарактеризувати виконану 

роботу на базі практики, запропонувати свої пропозиції щодо її вдоскона-

лення та обґрунтувати їх доцільність. 

Критерії оцінювання практики: 

• успішність виконання програми практики та індивідуальних 

завдань керівників; 

• дотримання професійної етики, правил внутрішнього розпорядку 

бази практики; 

• активність, ініціативність у процесі виконання завдань; 

• систематичність і якість ведення щоденника практики; 
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• повнота, логічність і стилістична досконалість звіту про 

проходження практики; 

• змістовність, цілісність і лаконізм доповіді та відповідей на 

запитання на заключній конференції; 

• сформованість професійних умінь і якостей особистості 

спеціаліста; 

• організованість, впевненість, інтерес до роботи. 

Критерії оцінювання результатів практики студентів згідно вимог 

модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи: 

➢ ступінь виконання студентами завдань практики;  

➢ якість знань, проявлених під час практики та їх відображення у 

звітній документації;  

➢ рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів 

як майбутніх фахівців.  

За шкалою 

ECTS 
За шкалою університету 

За національною 

шкалою 

диф. залік 

A 90 – 100 (відмінно) 5 (відмінно) 

B 85 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 84 (добре) 

D 70 – 74 (задовільно) 
3 (задовільно) 

E 60 – 69 (достатньо) 

FX 
35 – 59 (незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) 

F 
1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Студент допускається до складання диференційованого заліку з 

виробничої практики у разі виконання програми практики в повному обсязі.  

 

Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої практики: 
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Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, 

виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями діяльності органів виконавчої 

влади. Продемонстрована активність та ініціативність у виконанні доручень 

керівника від бази практики. Звіт подано у встановлений термін, який 

містить  всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта 

зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету, завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «відмінно». 

Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо 

повно. Виявлено вміння студента застосовувати і використовувати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями діяльності органів виконавчої 

влади. Продемонстрована помірна активність у виконанні доручень 

керівника від бази практики. Звіт, поданий у встановлений термін, містить  

всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано 

зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету, завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «дуже добре». 

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань керівника від бази практики допускалися незначні 

помилки. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику 

студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету, завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «добре». 

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація 

недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник невірно оформлено. 
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У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – 

«задовільно». 

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена 

неповно, з помилками. Щоденник недоооформлено. У характеристиці-

відгуку оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка «незадовільно» - завдання не виконані. Виявлені проблеми 

встановлення контакту, не сформовані вміння виконувати завдання керівника 

від бази практики. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній 

щоденник, характеристика-відгук. 
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ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ АСИСТЕНТСЬКОЇ  ПРАКТИКИ  

 

ВСТУП 

 

Програма проходження асистентської практики студентами 2-го курсу 

(3 семестр) спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» розроблена згідно з навчальними планами 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, відповідно до 

робочої програми та освітньо – професійної програми підготовки магістрів за 

спеціальністю 8.13010201 «Соціальна робота». 

Асистентська практика студентів є обов’язковою складовою 

навчального процесу підготовки магістрів соціальної роботи, зокрема 

практичного компоненту такої підготовки. Асистентська  практика, поряд із 

переддипломною (науково - дослідною), завершує практичну підготовку 

студентів до роботи як в соціальних службах різного рівня, так і в навчально-

виховних установах різних рівнів акредитації. Основна увага при 

проходженні цього виду практики  приділяється оволодінню навичками 

професійної педагогічної діяльності.  

Непроходження асистентської практики вважається невиконанням 

навчального плану, може бути підставою для не допуску до захисту 

дипломної кваліфікаційної роботи на здобуття диплома «магістра соціальної 

роботи» та причиною відрахування студента з внз. Зміна термінів 

проходження практики (у випадку наявності поважних причин) 

оформляється відповідними документами згідно з вимогами. 

Тривалість асистентської практики визначається навчальним планом і 

складає 4 тижнів у третьому семестрі. 
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ЦІЛІ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою асистентської практики є надати студентам досвід організації 

навчального процесу, моніторингу та кінцевого оцінювання знань, 

ознайомити з видами контролю якості знань та рейтинговою системою, 

особливостями проведення уроків, лекцій та групових занять з 

використанням сучасних методів навчання у системі освіти;  практики є 

залучення студентів до самостійної творчої педагогічної діяльності, 

формування системи педагогічних умінь і навичок педагогічної діяльності в 

умовах, оптимально наближених до реальної роботи в навчально-виховних 

установах; оволодіння знаннями і вміннями, необхідними для організації 

процесу вивчення соціально-педагогічних дисциплін студентами вищих та 

професійно-технічних закладів освіти, які навчаються за спеціальністю 

«Соціальна робота», «Соціальна педагогіка».  

Предмет: методологія і методика проведення асистентської практики 

Завдання практики сприяють  узагальненню та закріпленню 

магістрами раніше набутих професійно-педагогічних знань та вмінь 

здійснювати вивчення учнів та колективу, використовуючи сучасні 

психолого-педагогічні методики і складати психолого-педагогічну 

характеристику учнівського колективу та окремого учня, вивчати  та 

аналізувати досвід навчально-виховної роботи вчителів, використанням 

сучасних методів навчання у системі освіти. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Специфіка асистентської практики магістрів полягає у тому, що вона 

являє собою особливий динамічний процес, у якому студент виступає у різні 

моменти часу як лектор. Отримані в процесі навчання знання доповнюються 

інформацією, що надає керівник від бази практики, і зразу ж знаходять своє 

втілення у практичній діяльності. 
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Саме ця особливість має бути врахована студентом-практикантом,  

відображена у звіті, і підкреслена під час захисту. 

Бази практики 

Бази асистентської практики. Студенти можуть самостійно, але за 

погодженням з керівником практики від кафедри університету пропонувати і 

добирати для себе місце проходження практики. Пропоноване місце 

проходження практики повинно забезпечувати необхідні умови набуття 

знань та практичних навичок професійної педагогічної діяльності, сприяти 

глибшому осмисленню її філософсько-етичних ідей, розумінню сутності 

ступеневої системи підготовки фахівця, знанню принципів, методів і форм 

педагогічної діяльності у процесі навчання з дисциплін соціально-

педагогічного циклу, з якими вони ознайомилися в процесі вивчення курсу 

«Методика і технології викладання фахових дисциплін у вищих та 

спеціальних навчальних закладах». На обраному місці проходження 

практики повинна бути можливість користування основною навчально-

освітньою інформацією (нормативно-правові документи, навчальні програми 

і плани, навчально-методична література), яка необхідна для написання звіту 

про практику,  а також може бути використана під час написання 

магістерської дипломної роботи. 

Із навчально-виховною установою попередньо укладається угода про 

проведення практики за формою, яка діє у Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова.  

 Ними можуть бути середні загальноосвітні школи та інші освітньо-

виховні заклади (гімназії, ліцеї, коледжі, технікуми), а також вищі заклади 

освіти, у яких викладаються соціально-педагогічні дисципліни. 

Керівництво практикою 

Загальне керівництво асистентською практикою здійснюється 

завідувачем практики в навчальному закладі, на факультеті — заступником 

директора, в академічних групах — керівниками практики фахової кафедри 

та методистами. 
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До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, які брали безпосередню 

участь у навчальному процесі студентів - практикантів. 

• Керівник практики від кафедри соціальної роботи: 

• 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 настановчу і підсумкову конференції з асистентської 

практики; 

• ознайомлює студентів з метою, завданнями та змістом практики; 

повідомляє про систему звітності після завершення практики; 

• 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 асистентської практики із 

зауваженнями та пропозиціями щодо їх вдосконалення, який подається 

керівнику практики факультету. 

Керівник практики від соціальної агенції: 

• разом з навчальним закладом несе відповідальність за організацію, 

якість і результати практики студентів; 

• організовує виробничу практику відповідно до угоди та програми 

практики; 

• ознайомлює студентів із соціальною службою (установою, 

організацією), визначає робоче місце студента-практиканта; 
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• залучає практикантів до роботи з клієнтами 

• надає методичну та інформаційну допомогу у процесі виконання 

індивідуальних завдань; 

• бере участь в аналізі та оцінці роботи, проведеної студентами; 

• складає відгук про роботу практиканта, де зазначає ділові та 

моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики, та оцінює 

його діяльність; 

• бере участь у нарадах з науково-педагогічної практики а також, 

якщо є можливість, у підсумковій конференції за результатами практики. 

Студент практикант: 

• до початку практики одержує від керівника практики інформацію 

про порядок оформлення необхідних документів; 

• своєчасно прибуває на базу 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; 

• несе відповідальність за виконання роботи; 

• своєчасно оформлює звіт з практики і подає його разом з 

характеристикою керівникові з бази практики. 

Основні положення практики: 

1. Студент після прибуття на підприємство повинен затвердити у 

керівника практики від організації календарний план проходження практики, 

пройти інструктаж з техніки безпеки, протипожежної безпеки та 

ознайомитися з робочим місцем. 

2. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку організації. 
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3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного 

плану проходження практики й додаткових вказівок керівників практики від 

бази практики. 

4. Асистентська  практика студента оцінюється за чотирибальною 

системою й враховується нарівні з іншими дисциплінами навчального плану. 

5. Студент, який не виконав вимог практики й дістав негативний 

відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається 

таким, що не виконав навчальний план. 

 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Зміст практики розкривається в завданнях: 

1. Підготовка та проведення навчально-виховних заходів. 

2. Аналіз педагогічних ситуацій та вироблення педагогічно зважених 

висновків. 

3.  Психолого-педагогічний аналіз особистості учня (студента). 

4. Психолого-педагогічний аналіз групи. 

5. Підготувати та провести колективну творчу справу. 

6. Провести роботу із слабким студентом (діагностування, 

індивідуальні бесіди, консультації та ін.). 

По закінченню практики магістри мають надати наступну 

документацію: 

1. Звіт про проведену роботу (звіт повинен бути підписаний, оцінений 

керівником від бази практики). 

2. Щоденник асистентської практики. 

3. Конспект залікового уроку (лекції) з підготовленими до неї 

наочними посібниками. 

4. Психолого-педагогічний аналіз педагогічної ситуації. 

5. Психолого-педагогічну характеристику студентської групи. 

6. Загальнопедагогічний аналіз  уроку (лекції, семінару). 
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7. Характеристику на магістра-практиканта. 

Асистентська практика триває 4 тижні, проводиться з відривом від 

навчання, і передбачає  активну участь студентів у навчально-виховному 

процесі освітнього закладу. Робота студентів проходить під керівництвом 

керівника практики і вимагає максимальної самостійності, ініціативності, 

творчості під час підготовки та проведення відкритих занять (лекцій, 

семінарів) із питань соціально-педагогічної тематики і актуальних проблем 

соціальної роботи. Студентів також можуть залучати до проведення та участі 

в освітньо-виховних заходах, а також до роботи з документацією, яка 

стосується підготовки і реалізації педагогічного процесу в навчальному 

закладі. 

На базі проходження практики студент проходить інструктаж з техніки 

безпеки й пожежної профілактики, знайомитися з робочим місцем, 

правилами експлуатації устаткування, суворо дотримує правил внутрішнього 

розпорядку; щодня коротко записує в щоденник усе, що  зробив за день; 

студент подає щоденник на перегляд керівнику практики; складає звіт про 

проходження асистентської практики. 

Студенти під час практики повинні бути присутні в навчальному закладі 

щоденно; супроводжувати штатного працівника (викладача або класного 

керівника) під час виконання ним своїх функціональних обов’язків; бути 

присутнім на заняттях, виховних заходах, а також брати участь у 

педагогічних нарадах; обговорювати з викладачами питання, пов’язані з 

формуванням навчальних програм і навчальних планів (їх змісту, структури, 

методичного забезпечення), а також --  з організації педагогічної взаємодії з 

учнями.  

Кожний студент під час асистентської практики повинен підготувати і 

провести відкрите заняття – лекцію або семінарське заняття (за власним 

вибором) у групі учнів ліцею, які навчаються за спеціальністю «соціальна 

робота». Структура і зміст відкритого заняття повинні відповідати вимогам, 

які ставляться до проведення відповідної форми організації навчання, а 
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також відповідати тематично основним проблемам науково-практичних 

досліджень в соціальній роботі. Перед проведенням відкритого заняття 

студент узгоджує з керівником практики і викладачем відповідного предмета 

в ліцеї план-конспект відкритого заняття. Після проведеного заняття робить 

самоаналіз. 

На відкритому занятті можуть бути присутніми, окрім керівника 

практики і викладача відповідного предмета, інші студенти-практиканти. 

Один із присутніх студентів-практикантів здійснює аналіз проведеного 

відкритого заняття, і представляє керівникові практики. Таким чином, в 

процесі проходження асистентської практики кожний студент-практикант 

має можливість і зобов’язаний: підготувати і провести відкрите заняття; 

скласти звіт-самоаналіз про власне проведене заняття; скласти звіт-аналіз про 

відкрите заняття колеги-практиканта.  

Після завершення цієї практики студент повинен ознайомитися із 

сучасним станом навчально-виховної роботи і передовим педагогічним 

досвідом освітнього закладу; вміти працювати з навчальними планами, 

програмами та посібниками, які використовуються для підготовки майбутніх 

кадрів соціальних працівників, соціальних педагогів; вміти налагоджувати 

співпрацю з викладачами, вчителями, класними керівниками і учнями; 

виробити власний творчий підхід до педагогічної діяльності. 

Оформлений щоденник асистентської практики разом зі звітом про 

практику та результатами виконання індивідуальних завдань – планом-

конспектом відкритого заняття, звітом-самоаналізом відкритого заняття і 

звітом-аналізом відкритого заняття колеги, здаються на кафедру для 

перегляду керівником практики. Захист звіту про проходження асистентської 

практики відбувається не пізніше, ніж через 5 днів після її завершення.  
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Бюджет робочого часу асистентської практики  

 

№ 

п/п 

 

Вид роботи 

Кількість 

робочих 

днів 

1 

 

Встановлення стосунків із викладацьким колективом 

навчального закладу, іншим персоналом; знайомство 

зі специфікою навчального процесу в навчальному 

закладі – різноманітністю робітничих професій, за 

яким здійснюється підготовка учнів. Інструктаж з 

техніки безпеки й пожежної профілактики, 

знайомство з робочим місцем, правилами 

експлуатації устаткування. 

 

0.5 

2. 

 

Уточнення і заповнення індивідуального плану, 

з’ясування  відповідно до нього індивідуального 

завдання студента-практиканта. 

0,25 

 

3. 

 

Виконання загальних завдань практики, робота в 

різних підрозділах агенції. Груповi наради-

обговорення проблем клієнтів, збори студентів-

практикантів і працівників підрозділів Ведення 

щоденника практики (30 хв./день; 1,5 год для аналізу 

роботи за тиждень). 

13 

4. Участь у виробничих зборах працівників (1 раз на 

тиждень, щотижня) 

0.25 

5. Оформлення і затвердження звіту з практики 1 

   Всього 15 

 

ТИПОВЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ З АСИСТЕНТСЬКОЇ 

ПРАКТИКИ МАГІСТРІВ 

 

11.Ознайомитись із організаційною структурою організації, в якій 

студенти проходять практику, правовими засадами її роботи й 

функціонування. 

12. Вивчити регламент роботи організації. 

13. Ознайомитись із положеннями про відповідні управління, в рамках 

яких проходить практика-спеціалізація. 

14. Ознайомитись із правовою базою функціонування відповідного 
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управління. 

15. Засвоїти навички проведення занять в навчальних закладах І-ІІІ 

рівнів акредитації 

16. Розглянути питання особливостей організації проходження 

практики на прикладі бази практики. 

17. Ознайомитись з організацією навчально-виховного процесу. 

18. Виконувати окремі доручення спеціалістів, надавати їм практичну 

допомогу у виконанні функціональних обов'язків. 

19. Вести власні спостереження з питань організації діяльності 

навчального закладу та його спеціалістів. 

20.Установити особисті контакти з метою становлення майбутньої 

професійної кар'єри. 

 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

 

Звіт про походження практики формулюється в довільній формі. 

Обов’язковим є включення до звіту наступної документації:  

1. Звіт про проведену роботу (звіт повинен бути підписаний, оцінений 

керівником від бази практики). 

2. Щоденник асистентської практики. 

3. План-конспект залікового уроку (лекції,семінару) з підготовленою 

наочністю. 

4. Психолого-педагогічний аналіз педагогічної ситуації. 

5. Психолого-педагогічну характеристику студентської групи. 

6. Загальнопедагогічний аналіз  уроку (лекції, семінару). 

7. Характеристику на магістра-практиканта від керівництва бази 

практики. 

У щоденнику студент фіксує зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики і вказує тривалість виконання того чи іншого виду 

роботи. 
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Правила ведення й оформлення щоденника 

1. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в 

щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного плану 

проходження практики. 

2. Щонайменше раз на тиждень студент повинен подавати 

щоденник керівникам практики від фахової кафедри та організації, які 

перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й 

підписують записи, що зробив студент. 

3. Після закінчення практики щоденник подається керівникам 

практики від фахової кафедри та організації. 

4. Оформлений щоденник студент повинен захистити перед 

комісією кафедри соціальних наук та соціальної роботи. 

5. Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

План ведення щоденника: 

• дата, час; 

• мета і завдання; 

• план роботи на день; 

• зміст роботи; 

• досягнуті результати; 

• зауваження та пропозиції практиканта, оцінка власної діяльності; 

• зауваження та пропозиції керівника практики. 

Студент здає письмовий звіт про пройдену практику з обов'язковою 

оцінкою керівника практики. Оцінка за практику виставляється за 

п'ятибальною шкалою. 

 

Відгук з бази практики 

Відгук з бази практики складає її керівник за підписом керівника 

установи, де відбувалася практика. 
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Відгук керівника практики від бази практики повинен відображати 

ділові та моральні якості, виявлені студентом при проходженні практики, та 

оцінку його діяльності. 

Відгук складається за результатами діяльності практиканта, його 

ставлення до виконання завдань і містить пропозиції та зауваження щодо 

певних аспектів роботи практиканта. 

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

 Форма звітності студента за практику – це подання письмового звіту, 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником бази практики. 

 Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими 

навчальним закладом (щоденник, характеристика та ін.), подається на 

рецензування керівнику практики від навчального закладу. 

 Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, 

список використаної літератури тощо. Оформлюється звіт за вимогами, що 

визначені у програмі практики. 

 Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем 

кафедри. До складу комісії входять керівник практики від навчального 

закладу, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики. 

 Комісія приймає залік (або диференційований залік) у студентів на 

базах практики в останні дні її проходження або у вищому навчальному 

закладі на протязі перших десяти днів наступного семестру, який 

починається після практики. Захист практики, яка проходить улітку – на 

протязі перших 10 днів вересня. 

 Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

вважається таким, що не виконав вимоги навчального плану. 
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 Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, 

то навчальним закладом надається можливість студенту пройти практику 

повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, 

але за власний рахунок, надається і студенту який на підсумковому заліку 

отримав негативну оцінку. 

 Висновок керівника практики від фахової кафедри має містити 

інформацію про рівень засвоєних студентом 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. 

Після закінчення практики проводиться підсумкова конференція, на 

якій студенти індивідуально захищають звіти з практики перед комісією, 

призначеною завідувачем випускної кафедри або директором навчального 

підрозділу. Під час захисту звіту студенти мають охарактеризувати виконану 

роботу на базі практики, запропонувати свої пропозиції щодо її вдоскона-

лення та обґрунтувати їх доцільність. 

Критерії оцінювання практики: 

• успішність виконання програми практики та індивідуальних 

завдань керівників; 

• дотримання професійної етики, правил внутрішнього розпорядку 

бази 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; 

• сформованість професійних умінь і якостей особистості 

спеціаліста; 

• організованість, впевненість, інтерес до роботи. 
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Критерії оцінювання результатів практики студентів згідно вимог 

модульно-рейтингової і кредитно-модульної системи: 

➢ ступінь виконання студентами завдань практики;  

➢ якість знань, проявлених під час практики та їх відображення у 

звітній документації;  

➢ рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів 

як майбутніх фахівців.  

За шкалою 

ECTS 
За шкалою університету 

За національною 

шкалою 

диф. залік 

A 90 – 100 (відмінно) 

1.1.1.1 5

 

(відмінно) 

B 85 – 89 (дуже добре) 
4 (добре) 

C 75 – 84 (добре) 

D 70 – 74 (задовільно) 
3 (задовільно) 

E 60 – 69 (достатньо) 

FX 
35 – 59 (незадовільно – з можливістю 

повторного складання) 
2 (незадовільно) 

F 
1 – 34 (незадовільно – з обов’язковим 

повторним курсом) 

 

Студент допускається до складання диференційованого заліку з 

асистентської практики у разі виконання програми практики в повному 

обсязі.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів асистентської практики: 

Оцінка «відмінно» - всі завдання практики виконано в повному обсязі, 

виявлено вміння студента застосовувати і творчо використовувати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями діяльності органів виконавчої 

влади. Продемонстрована активність та ініціативність у виконанні доручень 
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керівника від бази практики. Звіт подано у встановлений термін, який 

містить  всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта 

зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету, завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «відмінно». 

Оцінка «дуже добре» - завдання виконані правильно, але недостатньо 

повно. Виявлено вміння студента застосовувати і використовувати 

теоретичні знання, пов’язані з особливостями діяльності органів виконавчої 

влади. Продемонстрована помірна активність у виконанні доручень 

керівника від бази практики. Звіт, поданий у встановлений термін, містить  

всі структурні елементи. У щоденнику студента-практиканта зафіксовано 

зміст роботи протягом усього періоду проходження практики, є 

характеристика, підписи керівника від бази та університету, завірені 

печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка керівника за практику 

від бази – «дуже добре». 

Оцінка «добре» - завдання практики виконано, але неповно, в ході 

виконання завдань керівника від бази практики допускалися незначні 

помилки. Звітна документація оформлена згідно вимог. У щоденнику 

студента-практиканта зафіксовано зміст роботи протягом усього періоду 

проходження практики, є характеристика, підписи керівника від бази та 

університету, завірені печаткою. Характеристика-відгук позитивна, оцінка 

керівника за практику від бази – «добре». 

Оцінка «задовільно» - завдання практики виконано в неповному 

обсязі, в ході виконання завдань допускалися помилки. Звітна документація 

недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник невірно оформлено. 

У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від бази – 

«задовільно». 

Оцінка «достатньо» - завдання виконано з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені неточності. Документація оформлена 
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неповно, з помилками. Щоденник недооформлено. У характеристиці-відгуку 

оцінка керівника за практику від бази – «задовільно». 

Оцінка «незадовільно» - завдання не виконані. Виявлені проблеми 

встановлення контакту, не сформовані вміння виконувати завдання керівника 

від бази практики. Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній 

щоденник, характеристика-відгук. 
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ПРОГРАМА ОРГАНІЗАЦІЇ НАУКОВО – ДОСЛІДНОЇ  

ПРАКТИКИ 

 

Програма проходження науково – дослідної  практики студентами 2-го 

курсу (3 семестр) спеціальності 8.13010201 «Соціальна робота» освітньо-

кваліфікаційного рівня «магістр» розроблена згідно з навчальними планами 

Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, відповідно до 

робочої програми та освітньо – професійної програми підготовки магістрів за 

спеціальністю 8.13010201 «Соціальна робота». 

Мета: набуття магістрами навичок організації та проведення 

експериментально-дослідної роботи (підбір та перевірка методик, створення 

умов для вирішення наукових проблем, проведення діагностувального та 

формувального експерименту, узгодження теоретичного та емпіричного 

розділів роботи). 

Завдання: оволодіння магістрами знаннями, вміннями та навичками 

проводити експериментально-дослідну роботу. 

Предмет: експериментально-дослідна робота соціальних працівників в 

процесі практичної підготовки. 

Зміст практики розкривається в завданнях: 

1. Ознайомлення та теоретичний опис досліджуваної проблематики. 

2. Підбір (розробка) та перевірка діагностувальних методик. 

3. Проведення діагностувального та формувального експерименту. 

4. Узгодження теоретичного та емпіричного розділів роботи. 

5. Підведення підсумків наукового дослідження. 

6. Розробка практичних рекомендацій щодо досліджуваної 

проблематики. 

 

Для набуття студентами під час науково-дослідної та педагогічної 

практики умінь і навичок самостійного розв’язання теоретичних, практичних 

завдань та активізації діяльності студенти повинні виконати індивідуальні 
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завдання. На початку практики кожний студент отримує індивідуальні 

завдання спрямовані на самостійне їх розв’язання, зміст яких 

конкретизується  й уточнюється керівниками практики. 

Виконання індивідуальних завдань активізує творче мислення 

студентів, підвищує їхню ініціативу і здатність самостійно аналізувати та 

узагальнювати підсумки роботи й робить проходження практики більш 

конкретним і цілеспрямованим. 

Індивідуальні завдання студентів до науково-дослідної практики 

повинні мати науково-дослідний характер. Їх зміст встановлюється з 

урахуванням теми магістерської роботи та тематики досліджень, які студенти 

здійснювали протягом навчання в інституті. В результаті цього студенти 

мають змогу використати свої наукові розробки при написанні магістерської 

роботи й водночас значно поглибити свої знання з досліджуваної 

проблематики. 

Етапи проходження практики. 

Програма проходження кожного виду практики передбачає три етапи: 

Завдання етапів:  

Підготовчий. Ознайомлення з програмою практики і вимогами до  

оформлення її результатів. Вирішення організаційних питань  

Робочий. Ознайомлення з умовами проходження практики. Виконання  

програми практики  

Підсумковий. Підготовка звіту про проходження практики. Підбиття  

підсумків практики. Підсумкова конференція  

Науково-дослідна практика — це пошукова робота студентів, яка 

полягає в доборі фактичного матеріалу і його аналітичній обробці для 

написання магістерської роботи. 

Мета науково-дослідної практики — сформувати у студентів навички 

організації та виконання науково-дослідних робіт відповідно до вибраної 

спеціальності, сприяти розвитку творчого мислення, розв’язанню проблем у 

процесі наукових юридичних досліджень. 
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Завдання студентів під час проходження науково-дослідної практики: · 

ознайомитись з актуальними проблемами наукових досліджень; 

• набути навичок збирання та обробки інформації з досліджуваних 

питань; 

• навчитись складати картотеки і оформляти бібліографію зтеми, 

вибраної для дослідження; 

• навчитись складати анотації, писати реферати і здійснювати 

аналітичний огляд різних видів наукової літератури (підручників і 

навчальних посібників, статей з періодичних видань тощо); 

• навчитись науково обґрунтовувати результати наукових досліджень; 

• опанувати методику наукових досліджень і підготовки пропозицій з 

проблеми дослідження; 

• зібрати інформаційний матеріал для написання магістерської роботи; 

• оформити результати дослідження на прикладі наукової доповіді, 

статті, магістерської роботи; 

• скласти звіт про виконання програми науково-дослідної практики. 

Бази науково-дослідної практики. Студенти можуть самостійно, але за 

погодженням з керівником практики від кафедри університету пропонувати і 

добирати для себе місце проходження практики. Пропоноване місце 

проходження практики повинно забезпечувати необхідні умови набуття 

знань та практичних навичок професійної науково-дослідної діяльності, 

сприяти глибшому осмисленню сутності системи підготовки фахівця, знанню 

принципів, методів і форм науково-дослідної діяльності у процесі надання 

соціальних послуг.  На обраному місці проходження практики повинна бути 

можливість користування основною навчально-освітньою інформацією 

(нормативно-правові документи, навчальні програми і плани, навчально-

методична література), яка необхідна для написання звіту про практику,  а 

також може бути використана під час написання магістерської дипломної 

роботи. 
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Із навчально-виховною установою попередньо укладається угода про 

проведення практики за формою, яка діє у Одеському національному 

університеті імені І.І. Мечникова.  

 Ними можуть бути заклади соціальної сфери, середні загальноосвітні 

школи та інші освітньо-виховні заклади (гімназії, ліцеї, коледжі, технікуми), 

а також вищі заклади освіти. 

ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

1. Ознайомлення та теоретичний опис досліджуваної проблематики 

відносно певної категорії клієнтів соціальної роботи. 

2. Підбір (розробка) та перевірка діагностувальних методик. 

3. Проведення діагностувального та формувального експерименту. 

4. Узгодження теоретичного та емпіричного розділів роботи. 

5. Підведення підсумків наукового дослідження. 

6. Розробка практичних рекомендацій щодо досліджуваної 

проблематики. 

 

Індивідуальні завдання до науково-дослідної практики також  

передбачають: 

1. Визначити сучасні пріоритетні напрями наукових досліджень у 

соціальній сфері. 

2. Висвітлити сутність наукового дослідження. 

3. Охарактеризувати актуальність наукової проблеми дослідження. 

4. Обґрунтувати основні методології наукового дослідження. 

5. Визначити об’єкт і предмет наукового дослідження. 

6. Охарактеризувати зміст наукової гіпотези. 

7. Визначити сутність поняття методів і методології наукового 

пізнання. 

8. Визначити типологію методів наукового дослідження. 

9. Визначити поняття “метод соціальної роботи”. 
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10. Розкрити взаємозв’язок понять “методи соціальної роботи”, 

“технології соціальної роботи”, “форми соціальної роботи”. Розробити 

структурно-логічну схему цих взаємозв’язків. 

11. Запропонувати визначення та охарактеризувати спеціальні методи 

соціальної роботи. 

12. Охарактеризувати особливості наукових фактів і визначити їх роль 

у науковому дослідженні. 

13. Визначити особливості емпіричного та теоретичного рівнів 

наукового дослідження. 

14. Розкрити сутність наукової теорії та її роль у науковому 

дослідженні. 

15. Визначити теоретичні методи наукового дослідження. 

16. Визначити сутність історичного і логічного методів наукового 

дослідження. 

17. Взяти участь у конкретній науково-дослідній роботі в галузі 

соціальної роботи. 

18. Визначити та охарактеризувати загальні вимоги до підготовки 

наукової роботи. 

19. Проаналізувати стан наукового дослідження вибраної тематики, 

визначити ступінь наукової новизни запропонованого вирішення проблеми. 

20. Визначити наукову та практичну значущість одержаних 

результатів. 

 КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі 

кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, які брали безпосередню 

участь у навчальному процесі студентів практикантів. 

Відповідальний за проходження практики: 

• визначає бази проходження практики для студентів усіх форм 

навчання; 

• перед початком практики контролює підготовленість баз практики; 
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• проводить загальні збори студентів, надає інформацію про попередні 

бази практики, передбачені для її проведення; 

• розподіляє студентів на бази практики; 

• ознайомлює керівника від бази практики з програмою практики й 

узгоджує її проходження; 

• на базі практики представляє студентів і керівника практики і бере 

участь у проведенні інструктажу з охорони праці і техніки безпеки; 

• разом з керівником від бази практики забезпечує високий рівень та 

якість проведення практики згідно з програмою; 

• разом з керівником практики від бази практики проводить установчу 

конференцію та інструктаж про порядок проходження практики; 

• надає методичну допомогу керівникам практики; 

• у складі комісії приймає заліки з практики; 

• складає письмовий звіт про результати практики із зауваженнями і 

пропозиціями щодо поліпшення її організації та проведення практики 

студентів і подає його завідувачу кафедри; 

• організовує та проводить загальні збори чи конференцію 

• за результатами практики. 

Керівник практики від інституту зобов’язаний: 

• разом із відповідальним за практику провести загальні збори студентів, 

ознайомити їх з програмою практики, проінструктувати про порядок 

проходження практики, надати студентам-практикантам необхідні 

документи залежно від виду практики (направлення, робочу програму, 

щоденник практики, індивідуальне завдання, тему курсового чи 

дипломного проекту, методичні рекомендації, тему доповіді на 

конференцію за результатами практики тощо); 

• ознайомити студентів з організаційними документами щодо проведення 

практики та вимогами до їх оформлення; 
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• проінформувати студентів про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі (подання письмового звіту, оформлення виконання 

індивідуальних завдань, підготовка доповіді, виступу тощо); 

• контролювати забезпечення нормальних умов праці й побуту студентів; 

• контролювати виконання студентами-практикантами правил 

внутрішнього трудового розпорядку бази практики; 

• надавати студентам необхідні консультації з питань проходження 

практики та оформлення звіту; 

• аналізувати й оцінювати подану студентами документацію, складену за 

результатами виконання програми практики; 

• у складі комісії приймати заліки з практики; 

• скласти і подати відповідальному за практику письмовий звіт про 

результати проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо 

поліпшення організації та проведення практики студентів. 

Керівник практики використовує такі засоби контролю роботи 

студентів: графік роботи, щоденник, записи про проходження процесу 

практики, інші матеріали. 

Керівники практики від бази практики (висококваліфіковані фахівці) 

зобов’язані: 

• у співробітництві з керівником практики від навчального закладу 

організувати проходження практики студентів (згідно з календарним 

планом); 

• створити необхідні умови для виконання студентами програм практики 

(не допускати використання практикантів на посадах і роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності); 

• провести інструктаж практикантів щодо охорони праці та техніки безпеки 

і створити студентам умови безпечної праці на кожному робочому місці; 

• здійснити методичне керівництво щодо виконання студентами програми 

практики та індивідуального завдання, надати їм всебічну допомогу; 
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• надати студентам-практикантам можливість користуватись кабінетами, 

бібліотекою, технічною та іншою документацією, необхідною для 

виконання програми практики; 

• забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів; 

• про всі порушення (трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку) 

повідомляти навчальний заклад; 

• контролювати ведення щоденників, підготовку звітів; 

• після закінчення практики дати оцінку-відгук виконаним студентами 

роботам, перевірити та затвердити звіти студентів. 

У відгуку мають бути відображені результати виконання студентом 

програми практики та індивідуальних завдань, виявленим знання та 

організаторські здібності, участь у виконанні конкретних робіт, якість 

підготовленого звіту й виставлена підсумкова оцінка за практику. 

Студенти інституту при проходженні практики зобов’язані: 

• до початку практики ознайомитись із програмою практики, одержати від 

керівника практики всі необхідні документи (направлення, робочу 

програму практики, індивідуальні завдання, методичні рекомендації, теми 

доповіді чи виступу на конференції, тему магістерської роботи тощо); 

• одержати консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 

• своєчасно прибути на базу практики; 

• у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики; 

• дотримуватись режиму роботи установи (бази практики), правил охорони 

праці, техніки безпеки; 

• систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень подавати 

його на перевірку керівнику від бази практики. Індивідуальні завдання 

виконувати упродовж всієї практики і наприкінці оформити разом із 

звітом. Звіт повинен мати систематичний виклад вивчених і виконаних 

робіт із схемами, графіками, таблицями (відповідно до програми 

практики) тощо; 
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• своєчасно скласти звіт з практики. 

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. 

Керівники практики перевіряють організацію роботи практикантів, 

процес виконання програми, ставлення до виконання завдань, правил 

внутрішнього трудового розпорядку. 

Контроль здійснюється за допомогою планових (поточних) співбесід, 

безпосереднього спостереження, аналізу звітної документації, підсумкової 

конференції. 

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ 

До звітної документації з практики належить: 

• письмовий звіт про проходження практики; 

• щоденник; 

• відгук з бази практики. 

Звітну документацію студент-практикант подає керівникові практики 

від кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки не пізніш як за два 

тижні до дня захисту практики (конференції). 

Звіт про проходження практики. 

Звіт підписують і затверджують керівник практики від кафедри 

соціальної роботи та бази практики. Звіт повинен містити відомості про 

виконання всіх розділів програми та індивідуальних завдань, висновки та 

пропозиції. 

Звіт студенти захищають на засіданні фахової кафедри у присутності 

керівників практики та викладачів зі спеціальних дисциплін. Звіт має бути 

оформлений на стандартних аркушах паперу формату А4 згідно із 

загальними вимогами до творчої роботи студентів (обсяг — 15–25 аркушів) і 

містити: 

• титульну сторінку; 



 
47 

 

• вступ; 

• зміст звіту; 

• розкриття змісту практичної діяльності за розділами програми практики; 

• висновки і пропозиції; 

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

Правила ведення й оформлення щоденника 

1. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в 

щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного плану 

проходження практики. 

2. Щонайменше раз на тиждень студент зобов’язаний подавати 

щоденник на перегляд керівникам практики від фахової кафедри та 

підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові зауваження, 

додаткові завдання й підписують записи, що зробив студент. 

3. Після закінчення практики щоденник подається керівникам практики 

від фахової кафедри і підприємства. 

4. Оформлений щоденник студент повинен захистити перед комісією 

кафедри соціальної роботи. 

5. Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

План ведення щоденника: 

• дата, час; 

• мета і завдання; 

• план роботи на день; 

• зміст роботи; 

• досягнуті результати; 

• зауваження та пропозиції практиканта, оцінка власної діяльності; 

• зауваження та пропозиції керівника практики. 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

Захист звітів про проходження асистентської практики відбувається у 

5-денний термін після завершення самої практики. На захисті присутні три 

члени комісії, обов’язково -  керівник  практики від кафедри і відповідальний 
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за проходження практики  студентами ІІПО. Обговорення результатів 

захисту практики та процесу проходження практики відбувається в 2-

тижневий термін після її захисту на засіданні колективу кафедри або на 

розширеному засіданні кафедри спільно з представниками навчального 

закладу, де відбувалася практика 
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