




ВСТУП 

 

Одним із найважливіших критеріїв ефективності роботи вищого навчального 

закладу у справі підготовки магістрів для професійної діяльності у галузі соціальної 

роботи є те, наскільки успішно студенти вузу можуть вирішувати у практичній діяльності 

найрізноманітніші завдання. Це залежить від того, наскільки глибоко вони оволоділи 

знаннями у відповідних галузях науки, уміннями і навичками застосування цих знань на 

практиці. 

Переддипломна практика студентів спеціальності  “Соціальна робота” є частиною 

навчального процесу, невіддільною складовою цілісної підготовки фахівців. Проводиться 

з метою закріпити та поглибити теоретичні знання. Вона є важливим етапом підготовки 

фахівців до майбутньої спеціальності та набуття досвіду самостійної роботи.  

Проходження практики кожним студентом обов’язкове, як і вивчення теоретичних 

дисциплін навчального плану. 

Специфіка підготовки магістрів соціальної роботи потребує якомога ґрунтовнішої 

практичної підготовки. Переддипломна практика проводиться з відривом від процесу 

навчання і передбачає самостійну роботу студентів-практикантів у соціальних закладах за 

спеціалізацією, підготовку до написання дипломної роботи. У період практики  більш 

інтенсивно відбувається процес формування професійних умінь і навичок. Цьому 

сприяють умови, максимально наближені до майбутньої професійної діяльності, активне 

включання студентів-практикантів у роботу конкретної соціальної служби як помічників 

соціального працівника. Фактично, практика являє собою організацію самостійної 

практичної діяльності, спрямованої на  вирішення конкретних професійних завдань. Крім 

того, практична діяльність надає змогу для збору та аналізу первинної інформації – 

емпіричного джерела магістерської науково-дослідницької роботи. 

Важливими принципами організації практики є: зв’язок з життям; відповідальність 

змісту і організації вимогам, які пред’являються до фаху соціального працівника; зв’язок з 

вивченням теоретичних курсів; комплексний характер, який передбачає реалізацію в 

процесі практики різноманітних функцій соціального працівника та ін. 

В процесі практики встановлюються зв’язки між соціальним закладом і вузом, що, 

з одного боку, допомагає впровадженню нових елементів у діяльності соціальних 

закладів, а з іншого – сприяє вдосконаленню навчальних планів і програм практики 

підготовки спеціалістів. 

Особливістю переддипломної практики є цілеспрямоване, поглиблене дослідження 

на практиці проблем формування  соціальної  політики, актуальних питань сучасної  

соціальної  роботи, застосування інноваційних  методів вирішення питань соціального 

захисту населення, методів соціального прогнозування та  проектування, сучасних 

технологій організаційного  консультування  та кадрового  менеджменту. 

Основним учбовим документом, що забезпечує проведення практики студентам, 

що здобувають ступінь магістра за спеціальністю  231  «Соціальна робота» є навчальна 

програма переддипломної практики, яка складена на підставі «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України». Вона забезпечує комплексний 

підхід до організації і проведення переддипломної практики соціальних працівників. 

 Теоретичною базою переддипломної практики є комплекс дисциплін підготовки 

магістрів спеціальності 231, які наведені у навчальному плані. 

Можливими місцями проходження переддипломної практики студентами 2 курсу 

другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 231 – соціальна робота є: 

- Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

населення, які є базою для формування навичок соціальної роботи з людьми 

похилого віку, особами з обмеженими можливостями та дітьми – інвалідами; 

- Департамент управління праці та соціального захисту населення, які 

виступають базою для формування навичок адміністративної роботи у галузі 
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соціальної роботи з мігрантами, особами без певного місця мешкання, 

чорнобильцями та ветеранами праці; 

- Благодійний фонд «Білий ангел, який дозволить сформувати навички взаємодії 

з людьми з обмеженими можливостями та дозволить ознайомитися з формами 

соціальної роботи з такими категоріями людей; 

- Благодійний фонд «Жива надія» - сформує навички соціально-психологічної 

роботи з дітьми-сиротами,  напів-сиротами та особами з обмеженими 

можливостями; 

- Благодійний фонд «Добрий самарянин» дозволить сформувати навички 

організації та надання волонтерської допомоги багатодітним сім᾽ям, особами, 

які вийшли з місць позбавлення волі, самотнім людям похилого віку, дітям 

вулиці та іншим; 

- Благодійний фонд «Шлях до дому» є місцем проходження виробничої практики 

в роботі з дітьми-вулиці та внутрішніми переселенцями. 

Основними обов᾽язками студента під час переддипломної практики є: 

- дотримуватись режиму роботи установи (організації) — бази практики та 

правил техніки безпеки на виробництві; 

- проявляти вихованість, дотримуватись культури спілкування, професійної 

поведінки та етики, ввічливості, професіоналізму; 

- сумлінно виконувати програму практики та індивідуальні завдання; 

- у визначений термін подати керівнику практики такі матеріали: 

 робочий щоденник; 

 звіт про результати виконаних робіт за програмою практики; 

 завірену та підписану керівництвом установи характеристику студента, 

складену за результатами проходження практики і виконаної роботи. 

Керівництво організації створює студентам-практикантам необхідні умови: 

- надає робоче місце; 

- визначає відповідального - викладача практики (або кількох викладачів) з 

числа найбільш досвідчених і компетентних працівників, які є в штаті 

соціального закладу; 

- надає можливість студентам працювати під час практики в ролі дублера-

фахівця (якщо дозволяють умови); 

- допомагає студентам підібрати матеріал для виконання завдань 

переддипломної практики; 

- проводить зі студентами-практикантами інструктаж з охорони праці, техніки 

безпеки і внутрішнього розпорядку роботи даної організації; 

- проводить зі студентами заняття, екскурсії, що знайомлять практикантів з 

новими формами роботи і управління у сфері соціальної роботи. 

Керівник практики від організації: 

- контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового розпорядку 

даної організації і у разі його порушення приймає відповідні заходи; 

- забезпечує професійне консультування студентів у процесі практики, працює з 

групою, а також проводить індивідуальну роботу з студентами; 

- здійснює контроль за веденням щоденника, виконанням індивідуальних завдань, 

підготовку звіту про практику; 

- дає письмовий відгук про роботу студента під час практики та її оцінку, яка є 

підставою для зарахування заліку з практики. 

Керівник практики з боку кафедри зобов’язаний: 

- ознайомити студентів з програмою практики; 

- провести інструктаж про мету і задачі переддипломної практики, техніку 

безпеки; 

- забезпечити студентів щоденниками практики; 
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- здійснювати загальне керівництво організацією і проведенням практики; 

- бути членом комісії, що приймає у студентів залік по практиці. 

 

1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Метою переддипломної практики є підвищення рівня професійної підготовки 

соціальних працівників на підставі вивчення студентами сучасних форм організації 

роботи у сфері їх майбутньої професії, придбання навиків і умінь роботи конкретних 

сферах соціальної роботи, підвищення рівня компетенції в області менеджменту 

невиробничої сфери, збір емпіричного матеріалу для здійснення аналітичної та проектної 

частини дипломної роботи. 

Основні завдання переддипломної практики: 

- загальне ознайомлення з діяльністю організації, технологією її керівництва; 

- вивчення статусу організації, її специфіки, правової основи, видів діяльності; 

- вивчення прав та обов’язків головних керівників і керівників відділів організації;  

- аналіз роботи відділів даної організації, їх напрямків; 

- формування уявлення про роботу менеджера невиробничої сфери на підставі 

вивчення управлінських задач та на рівні головного керівника і керівників різних 

ланок; 

- виконання конкретних завдань по оволодінню уміннями і навичками соціального 

працівника; 

- збір емпіричного матеріалу для здійснення аналітичної частини дипломної роботи; 

- визначення практичних рекомендацій або створення соціального проекту за обраною 

темою магістерської випускної роботи. 

Для вирішення означених завдань студенти повинні знати: 

- основні державні нормативно-правові документи, які регулюють діяльність 

соціальних закладів;  

- основні стратегічні аспекти та принципи формування державної соціальної  політики 

щодо напрямів та шляхів вирішення проблем соціальної роботи; 

- стратегії розвитку організацій, принципи і технології підбору,  психологічної 

підготовки управлінських кадрів, зміни організаційної культури та поведінки; 

- технології  та методи  проведення досліджень, вміти  аналізувати особливості 

соціальних систем,  розуміти  складність завдань з  підвищення ефективності цих 

систем та їх складових, вдосконалювати і розробляти програми їх проведення 

- знати,  розуміти  та використовувати закони  та  методи  міжособистісних 

комунікацій,  норми  толерантності,  ділових  комунікацій  у  професійній  сфері, 

ефективної праці в колективі, адаптивності; 

- знати та  використовувати методологію  системних  досліджень,  методів дослідження 

та аналізу соціальних об'єктів та процесів, розуміти їх складність, їх різноманіття,  

багатофункціональність для  розв’язання  прикладних  і  наукових завдань в галузі 

професійної діяльності. 

Студенти-практиканти повинні також знати організацію місцевої інфраструктури і 

розвитку соціальних служб, специфіку роботи конкретних соціальних закладів: у системі 

освіти, охорони здоров’я, соціального захисту населення і т.д. 

В процесі виконання завдань переддипломної практики студент повинен оволодіти 

певними  уміннями та навичками:  

 уміння вести організаційно-управлінську, дослідно-аналітичну, науково-

педагогічну і практичну діяльність на різних об’єктах професійної діяльності; 

 чітко визначати суть проблеми клієнта, виробляти відповідний план дій, 

забезпечувати практичну реалізацію плану, давати правильну оцінку результатам 
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виконаної роботи (визначення рівня вирішення проблеми і успішності втручання 

соціального працівника); 

 уміння надавати психологічну характеристику особистості, інтерпретувати 

психологічний стан; володіти прийомами психодіагностики, психологічного 

консультування, соціально-психологічної корекції; 

 уміння формувати і підтримувати професійні відносини, спрямованні на 

надання соціальної допомоги; 

  навички організовувати спільну діяльність з державними і недержавними 

установами у вирішенні питань соціальної допомоги; 

 уміння спрямовувати зусилля клієнта на вирішення його власних проблем; 

 уміння аналізувати джерела кризи та особливості функціонування сучасної 

сім’ї  як  соціального  інституту, розробляти адекватні  форми  профілактики  для 

організації ефективного соціального впливу;  

 уміння  застосувати  методи  менеджменту  для  управління  діяльністю 

персоналу і організації командної взаємодії, підвищувати мотивацію персоналу і 

розробляти стратегічні мотиваційні програми; 

 уміння розробляти та реалізувати соціальні проекти і програми. 

 

 

2. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

 2.1. Організація і керівництво 

 

Офіційною основою для проведення практики студентів є договір, який 

заключається між вузом і підприємством (базою практики). 

Студенти направляються на практику у встановлені строки на відповідні бази 

практики, згідно із спеціальним наказом по вузу, попередньо погодженим із керівниками 

базових підприємств. Практикою студентів керують представники від бази практики та 

кафедри психології та соціальної роботи ОНПУ. 

Під час переддипломної практики студенті забов’язані повністю виконати 

програму практики, вести щоденник, виконати індивідуальні завдання, підготувати звіт по 

практиці. 

Практика зумовлює реалізацію певної послідовності форм взаємодії студентів зі 

спеціалістами в галузі управління. 

На першому етапі – це взаємовідносини типу «лектор-слухач». 

На другому етапі – практична робота студентів у діяльності певного 

структурного підрозділу соціальної служби  під наглядом співробітників та 

керівника відділу. 

На третьому етапі – самостійна робота студентів під час реалізації конкретного 

завдання. 

На четвертому, заключному етапі –  розробка пропозицій з 

удосконалення діяльності структурного підрозділу. 

 

 2.2. Загальні завдання 

Для успішного виконання програми переддипломної практики студент повинен 

виконати загальні та індивідуальні завдання. Загальні завдання є обов’язковими для всіх 

студентів, незалежно від місць проходження практики. 

Перелік загальних завдань. 

1. Визначити та описати категорії клієнтів соціального закладу – бази 

практики, де впроваджується соціальна робота. 
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2. Навести нормативно-правові акти, що регламентують діяльність соціальної 

установи. 

3. Визначити цілі та задачі соціальної роботи, які є типовими для даної 

соціальної установи. 

4. Навести організаційну та функціональну структури соціальної установи. 

5. Визначити методи соціальної роботи, притаманні соціальної установи – бази 

практиці. 

6. Визначити форми соціальної роботи. 

7. Навести схему технологічного процесу соціальної роботи. 

8. Визначити критерії ефективності діяльності соціальної установи. 

 

 

2.3. Індивідуальні завдання 

Одним з головних питань практики є виконання індивідуальних завдань, які мають 

за мету допомогу у вирішенні питань аналітичної та проектної частин магістерської 

випускної роботи. Кожний студент повинен отримати та виконати 2 індивідуальних 

завдання і 8 загальних. Індивідуальні завдання розробляються і надаються студенту 

науковим керівником магістерської випускної роботи. Кафедрою психології та соціальної 

роботи складане зразковий список індивідуальних завдань, спрямованих на активізацію 

діяльності та ініціативи студентів і розширення їх кругозору за фахом. Індивідуальне 

завдання, його зміст уточнюється науковим керівником в перший тиждень 

переддипломної практики. Індивідуальні завдання студент виконує самостійно, керуючись 

консультаціями наукового керівника, керівників практики від організації, літературою і 

документацією бази практики. Матеріали індивідуального завдання оформляються 

окремим розділом звіту практики. 

 Зразковий список індивідуальних завдань: 

1. Навести теоретичне обґрунтування практичної діяльності соціальної 

установи – бази практики. Проаналізуйте, застосування яких теорій соціальної роботи 

зможе, на Вашу думку, розвинути діяльність соціальної установи або підвищити 

ефективність її діяльності. 

2. Визначити етичні принципи соціальної роботи, які є основою 

взаємовідносин „соціальний працівник – клієнт” соціального закладу. 

3. Визначити основні цінності соціальної роботи, які є визначаючими в 

соціальній роботі організації – бази практики. 

4. Проаналізуйте мету соціального обслуговання населення на рівні 

суспільства у цілому, на регіональному рівні, на рівні мікрорайону, на рівні цільової 

групи, на рівні індивіда. Надайте оцінку, наскільки мета соціального обслуговання 

враховують соціально-економічну, морально-психологічну, екологічну та політичну 

ситуацію, що склалася у регіоні.   

5. Здійснити аналіз  соціальної  проблеми  і  стану  певної  категорії  клієнтів 

(причин виникнення, тенденцій розвитку, наслідки), розробити моделі і програм 

соціальної роботи. 

6. Проаналізуйте соціально-економічні методи, які використовуються у 

практиці соціального закладу – бази практики. 

7. Проаналізуйте організаційно-розпоряджувальні методи, які 

використовуються у практиці соціального закладу – бази практики. 

8. Проаналізуйте психолого-педагогічні методи і форми роботи, які 

використовуються у практиці соціального закладу – бази практики.  

9. Проаналізуйте соціально-психологічні методи і методики, які 

використовуються в діяльності соціальної установи. 

10. Опишіть фази індивідуальної роботи з клієнтом в  організації, що є базою 

практики. 
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11. Розробити програму залучення добровольців до волонтерського руху у 

межах напрямків діяльності соціальної установи – бази практики. 

12. Опишіть технології клубної або вуличної роботи, які використовуються у 

практиці соціального закладу – бази практики. 

13. Визначити мету та  завдання групової психологічної роботи з людьми 

похилого віку, надати змістовну характеристику занять, визначити критерії ефективності 

впровадження.  

14. Особливості роботи волонтерів на „телефоні довіри”, притаманні  

організації, що є базою практики. 

15. Способи та інструменти залучення волонтерів; керування роботою 

волонтерів; форма і процедури оцінки діяльності волонтерів в соціальній установі, що є  

базою практики. 

16. Навести схему волонтерської діяльності, що орієнтована на роботу з певною 

категорією клієнтів соціальної роботи (алко-, наркозалежними, жінками секс-бізнесу, ВІЛ-

інфекованими та ін.). 

17. Визначте психологічні особливості клієнтів соціальної установи – бази 

практики. Проаналізуйте, які психологічні теорії  доцільно використовувати для 

підвищення ефективність діяльності соціального працівника; наведіть відповідні форми 

роботи. 

18.  Проаналізуйте можливість використовування соціально-психологічного 

тренінгу в організації, де проходить практика; наведіть можливу мету та напрямки 

тренінгу. 

19. Проаналізуйте, у якому ракурсі виступає проблема адаптації у клієнтів – 

цільової групи соціальної установи, де проходить практика. 

20. Постановка та управління цілями соціальної установи, SWOT-аналіз. 

21. Охарактеризуйте технологію та методи соціальної роботи, які 

використовуються у практиці соціального закладу – бази практики.  

22. Навести приклади застосування інноваційних методів в практиці соціальних 

працівників установи-бази практики. 

23. Укласти соціальний портрет клієнтів даної соціальної установи. 

24. Укласти соціальний портрет співробітників соціальної установи – бази 

практики.  

25. Укласти перелік основних соціальних проблем клієнтів даної соціальної 

установи, використовуючи метод контент-аналізу. 

26. Розробити інструментарій (анкета, бланк інтерв’ю) щодо проведення  

соціальної діагностики  на індивідуальному рівні клієнтів соціальної установи (вхідна 

співбесіда). 

27. Визначить основні методи соціальної діагностики, що використовуються у 

практиці соціального закладу. 

28. Укласти професіограму соціального працівника даної соціальної установи. 

29. Проаналізуйте антицеденти, які впливають на розвиток емоційного 

вигорання у співробітника даної організації. Наведіть, відповідно з умовами та 

конкретними проявами вигорання, рекомендації по його корекції. 

30. Проаналізуйте зв’язок особистісних особливостей і стратегії поведінки 

робітника з вигоранням. 

31. Запропонуйте, виходячи з особливостей негативних наслідків роботи, 

програму профілактики вигорання у робітників конкретного професійного профілю. 

32. Запропонуйте програму тренінгу як метода корекції та профілактики 

наслідків стресу та вигорання.  

33. Здійснити діагностування соціально-психологічного клімату з 

використанням анкет, тестових методик. 
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34.  Здійснити аналіз сутності та причин конфліктів, визначити міри втручання  

і  розробки доцільної процедури розв`язання.  

35. Визначити практичні рекомендації або розробити соціальний проект за 

обраною темою магістерської випускної роботи для вдосконалення надання соціальної 

допомоги певної категорії клієнтів соціальної роботи або покращення соціального 

менеджменту організації - бази переддипломної практики. 

  

 

2.4. Заняття і екскурсії під час практики 

 

Для успішного виконання програми переддипломної практики керівництво 

організації проводить зі студентами заняття у формі лекцій, бесід, екскурсій. Ці заняття 

спрямовані на знайомство практикантів з новими формами роботи і управління в 

організаціях сфери соціальної роботи. Тематика і план проведення лекцій, бесід 

складаються керівниками практики від організації і доводяться до студентів в перший 

тиждень практики. Таких занять повинно бути не більш 4-5 (по 1,5-2 години). Для 

проведення цих занять залучаються кваліфіковані працівники бази практики. 

З метою отримання студентами найкращих уявлень про базу практики, розширення 

кругозору, ерудиції за фахом керівництво організації пропонує студентам декілька 

екскурсій. 

Екскурсії припускають відвідування відділів і підрозділів соціальної установи з 

метою вивчення специфіки їх роботи і форм управління. 

 

2.5. Навчальні посібники і виробничі матеріали 

Під час переддипломної практики і написання звіту необхідно використовувати 

літературу за фахом, нормативні документи та інші виробничі матеріали залежно від 

профілю виробничої практики. 

До таких джерел відносяться: 

- статут підприємства; 

- нормативно-правові акти, що регулюють діяльність організації; 

- методичні вказівки щодо впровадження форм і методів роботи, що існують у 

організації; 

- проекти соціальної роботи, які здійснювала або здійснює в наступний час 

соціальна установа.  

Окрім літератури і матеріалів за фахом, запропонованих  базою практики, студент 

може вивчити і використати в звіті додаткові джерела: статути, положення, інструкції, 

статті в наукових журналах та інших виданнях. 

 

2.6. Літературні джерела 

1. Карпенко О.Г. Професійна підготовка соціальних працівників в умовах 

університетської освіти: науково-методичний та організаційно-технологічний аспект: 

Монографія / О. Г. Карпенко / за заг. ред. С. Я. Харченко. – Дрогобич: Коло, 2007. – 374 с. 

2. Карпенко О. Г. Організація практики студентів за спеціальністю 040200 

«Соціальна робота» [Текст] : (Мет. рек.) / О. Г Карпенко, Національний педагогічний ун-т 

ім.. М. П. Драгоманова, Інститут соціальної роботи та управління. _ К.: НПУ ім.. М. П. 

Драгоманова, 2005. – 41 с. 

3. Клос Л. Є. Вступ до практичної соціальної роботи (на прикладі вивчення 

досвіду України та Канади) : Навчальний посібник для студ. спец. "Соціальна робота" 

вузів / Лілія Євгенівна Клос,  Наталія Олександрівна Микитенко; В.о. Нац. ун-т "Львівська 

політехніка".– Львів : Вид-во Нац. ун-ту "Львівська політехніка", 2005.– 136 с. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/19872/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/100302/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/8560/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/8560/source:default
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4. Корнещук В.В. Методичні рекомендації до написання випускної 

кваліфікаційної роботи магістра / В. В. Корнещук. – Одеса: видавець Букаєв В.В., 2014. - 

44 с. 

5. Ларіонова Н. Б. Практика в системі професійної підготовки студентів 

спеціальностей «Соціальна педагогіка» і «Соціальна робота» : навч. метод посібник для 

студ., організаторів і керівників практики / Наталія Борисівна. Ларіонова; В. о. АПН 

України. Наук.-дослід. центр проблем соц. пед. та соц. роботи, Луган. нац. ун-т ім. Тараса 

Шевченка.– Луганськ : ДЗ ЛНУ ім. Т. Шевченка, 2010.– 68 с. 

6. Никитин В. А. Социальная работа: проблемы теории и подготовки 

специалистов: Учебное пособие / Владислав Алексеевич Никитин; И.о. Моск. психолого-

социал. ин-т.– М. : Москов. психолого-социальный ин-т, 2002.– 236 с. 

7. Практика социальной работы / Под ред. К. Ханвея, Т. Филпота. – Амстердам 

– Київ: Асоціація психіатрів України, 1996. – 240 с. 

8. Файчук О. До питання професійної підготовки майбутніх соціальних 

працівників  / О. Файчук // Витоки педагогічної майстерності, 2012. - №10. - Режим 

доступу: . http://www.nbuv.gov.ua. 

 

 

2.7. Методичні рекомендації 

Переддипломна практика студентів є частиною навчального процесу, але у 

виробничих умовах. Тому дуже важливо поєднувати практичну діяльність  студентів 

протягом практики з навчальними  заняттями, які проводяться в формі лекції та диспутів 

по окремим проблемам виробництва. Для цього при плануванні робочого часу студента 

протягом практики треба проводити лекційні заняття (або екскурсії)  в кінці робочого 

тижня, даючи можливість студентові самостійно виконувати програму практики в перші 

дні тижня. 

Для виконання програм практики студентам необхідно виконати загальні та 

індивідуальні завдання практики. 

 

3. ФОРМИ І МЕТОДИ  КОНТРОЛЮ 

 

При проведенні переддипломної практики кафедра здійснює безперервний 

контроль. Для цього проводиться необхідна робота перед початком практики: оформлення 

наказу ректора на проведення практики, підготовка щоденників та інших документів 

практики, розробка індивідуальних завдань, проведення нарад по практиці, контроль 

проведення практики і підсумкові збори студентів за результатами практики. 

Кафедра призначає керівників практики на кожну базу практики, які здійснюють 

контроль за практикою і вирішують всі питання, пов’язані з виконанням програми 

практики. 

Під час переддипломної практики студентів за межами м. Одеси керівники 

практики від кафедри періодично виїжджають у відрядження (при можливості 

фінансування), або контролюють хід практики заочно (по телефону, листуванням). В 

цьому випадку безперервний контроль за проходженням практики здійснюються 

керівниками практики від виробництва. 

На протязі проведення практики керівники (від організації, кафедри) контролюють 

заповнення студентами щоденників, робочих журналів, хід виконання програм практики й 

індивідуальних завдань, а в кінці практики пишуть у щоденниках відгуки 

(характеристики) за результатами практики, які засвідчуються печаткою організації або 

установи і підписом його керівника. 

По завершені практики студенти захищають підготовлені звіти по практиці (з 

оцінкою їх якості) на спеціальних комісіях, до складу яких включаються керівники 

практикою організації, кафедри, а також провідні спеціалісти організації або установи. 

http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/141278/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/141278/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/139510/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/139510/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/53561/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/8060/source:default
http://catalog.odnb.odessa.ua/opac/index.php?url=/auteurs/view/8060/source:default
http://www.nbuv.gov.ua./
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Комісії оцінюють результати практики диференційно. Одержані при цьому оцінки 

(бали ) зараховуються потім в навчальному процесі для оцінки успішності студентів. 

Загальна організація та контроль за проведенням переддипломної практики в 

апаратах управління здійснює керівник практики від ВНЗ. Виконання програм практик 

здійснюється відповідно до складеного студентом та затвердженого керівником практики 

від університету індивідуальним планом практики, який включає етапність та термін 

виконання завдань практики. 

Індивідуальний план заноситься в щоденник практики студентом і хід його 

виконання контролюється як керівником від вищого навчального закладу, так і 

керівником від управлінської установи. 

Контроль за якістю проходження студентом переддипломної практики проводиться 

керівником від ВНЗ на загальновідомих принципах навчання в університеті згідно з всією 

програмою практики, а контроль керівником практики від управлінської установи 

передбачає щотижневу перевірку щоденника щодо виконання студентом програми 

практики. За результатами проходження практики керівником практики від бази 

(управлінської установи) складається характеристика-відгук на студента. 

 

4. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 
 

 Заключним документом переддипломної практики є звіт, підготовлений 

студентом за програмою практики. Звіти по практиці разом зі щоденниками (повністю 

оформленими) подаються на кафедру. Звіти складаються з урахуванням вимог ЄСКД. 

 Звіт об'ємом приблизно 10-15 сторінок друкованого тексту повинен 

повністю відповідати програмі практики і включати матеріали по виконанню загальних та 

індивідуальних завдань. 

Звіти повинні мати таку структуру: 

- титульна сторінка ( підписується керівниками практики від підприємства і 

кафедри, і засвідчується печаткою підприємства); 

- зміст; 

- вступ; 

- опис закладу  ( організації, установи), що впроваджує соц роботу; 

- індивідуальні завдання; 

- зміст звіту ( оформляється відповідно до пунктів загальних та 

індивідуальних завдань); 

- оцінка набутого досвіду та можливі пропозиції щодо поліпшення організації 

діяльності даної установи ( закладу ); 

- висновки; 

- перелік використаних джерел; 

- додатки; 

 Звіт друкується на комп’ютері на аркушах формату А4. Для друку 

використовується шрифт Times New Roman, 14 пт., міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва 

– 25 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – по 20 мм. Весь звіт зшивається для навчального 

користування. 

 

 

5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
 

 Завершальним етапом переддипломної практики є підведення підсумків, які 

проводяться на кафедрі після повернення студентів з практики за участю наукового 

керівника магістерської випускної роботи, керівників переддипломної практики від 

кафедри. При цьому аналізуються наслідки практики взагалі і по окремим базам, 

визначається якість виконання окремих індивідуальних завдань за період практики 
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(особливо проблемного характеру), визначаються недоліки і позитивні моменти практики, 

проводиться обмін думками студентів і викладачів про хід практики. За підсумками 

практики кафедра складає звіт. Результати складених звітів по практиці на комісіях 

заносяться до екзаменаційних відомостей. 

 Студенти, які не виконали програму практики і одержали негативні відгуки 

з бази практики або негативні оцінки при захисті звіту, відраховуються з навчального 

закладу. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ ЗГІДНО 

ВИМОГ МОДУЛЬНО-РЕЙТІНГОВОЇ І КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ: 

 ступінь виконання студентами завдань практики;  

 якість теоретичних 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 

іспит 

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 переддипломної 

практики у разі виконання програми практики в повному обсязі.  

Зміст критеріїв оцінювання результатів переддипломної практики: 

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

вміння студента застосовувати і творчо використовувати теоретичні знання, пов’язані з 

особливостями і засобами управлінської діяльності. Продемонстрована активність та 

ініціативність у виконанні управлінських завдань та взаємодії з керівництвом, 

співробітниками та відвідувачами установи. Звіт подано у встановлений термін, який 

містить усі 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». 
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Оцінка «дуже добре» – завдання виконані правильно, але недостатньо повно. 

Виявлено вміння студента застосовувати теоретичні знання, пов’язані з особливостями і 

засобами управлінської діяльності. Продемонстрована активність та ініціативність у 

виконанні управлінських завдань та взаємодії з керівництвом, співробітниками та 

відвідувачами установи. Звіт подано у встановлений термін, який містить усі 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 допускалися незначні помилки. Виявлено вміння застосовувати теоретичні 

знання, пов’язані з особливостями і засобами управлінської діяльності. 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. Виявлялися проблеми у взаємодії з 

керівництвом, співробітниками або відвідувачами установи. 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 неповно, з помилками. 

Щоденник недоооформлено. У характеристиці-відгуку оцінка керівника за практику від 

бази – «задовільно». 

Оцінка «незадовільно» - завдання невиконані. Виявлені проблеми встановлення 

контакту, не сформовані вміння проводити відповідні види управлінської діяльності. 

Звітна документація оформлена з помилками. Відсутній щоденник, характеристика-відгук. 
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