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ВСТУП 

 

Практика здобувачів вищої освіти Одеського національного 
університету імені І. І. Мечникова є невід’ємною складовою освітньо-
професійних і освітньо-наукових програм підготовки фахівців. Вона 
спрямована на формування загальних і фахових компетентностей 
здобувачів вищої освіти, закріплення теоретичних знань, отриманих за 
час навчання, набуття і вдосконалення практичних навичок і умінь за 
відповідною спеціальністю. Практика для студентів напряму 
підготовки 053 Психологія та 231 «Соціальна робота» спрямована на 
на формування загальних і фахових компетентностей здобувачів вищої 
освіти, закріплення теоретичних знань, отриманих за час навчання, 
набуття і удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною 
спеціальністю. 

Виробнича практика студентів, як правило, проводиться на 
підприємствах, в установах, організаціях різних видів економічної 
діяльності, у т. ч. освітніх, різних форм власності, а також на кафедрах, 
лабораторіях університету. 

Практика передбачає отримання здобувачами вищої освіти 
достатнього обсягу практичних знань і навичок роботи. Практика 
побудована за принципом поступового поглиблення знань та умінь 
професійної діяльності психолога відповідно до теоретичних 
дисциплін, які вивчаються студентами. Практика здобувачів вищої 
освіти передбачає безперервність та послідовність її проведення при 
одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань 
відповідно до різного освітнього ступеня. Найголовнішим критерієм 
ефективності проходження навчальної та виробничої практики з 
психології є здатність студентів вирішувати професійні проблеми. 
Психологічна практика студентів сприяє збагаченню індивідуального 
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досвіду, змінює рівень свідомості й характер потреб, впливає на вибір 
цінностей, ставлення до соціальних норм.  

Строки проведення практик визначені у навчальному плані. Види 
та обсяги практик визначаються освітньо-професійними і освітньо-
науковими програмами підготовки фахівців, що відображається 
відповідно в навчальних планах, робочих навчальних планах і 
графіках освітнього процесу. 

Метою виробничої практики є розвиток здатності виявляти 
професійну ідентичність та діяти згідно з цінностями соціальної 
роботи; закріплення технологій соціальної роботи з різними 
категоріями отримувачів соціальних послуг; набуття вмінь 
застосування методичного інструментарію до умов діяльності фахівців 
соціальних служб; формування у студентів світогляду як певного типу 
життєвої філософії; оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними 
методами, формами організації у галузі їх майбутньої професії; 
формування у них на базі отриманих у закладі вищої освіти знань, 
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під 
час конкретної роботи; виховання потреби систематично поновлювати 
свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.  

Завдання виробничої практики: 
- засвоєння умінь ведення організаційно-управлінської, науково-

педагогічної, практичної, дослідницько-аналітичної, посередницької, 
комунікативної діяльності в рамках спеціальності; 

- відпрацьовування навичок професійної діяльності фахівця 
соціальної роботи: постановка мети соціальної роботи із клієнтом; 
визначення методів й інструментарію, технологій соціальної роботи 
стосовно до конкретного випадку; реалізація програми допомоги; 

- інтеграція знань в області технологій соціальної роботи й 
соціального керування; поглиблення й розширення знань про роботу 
бази практики в цілому, зокрема, фахівців із соціальної роботи; 
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- оволодіння сучасними діагностичними, консультативними, 
соціально-реабілітаційними технологіями колективної, групової, 
індивідуальної роботи з різними категоріями клієнтів (дітьми, зокрема: 
дітьми-сиротами; з девіантними формами поведінки; дітьми групи 
ризику тощо); 

- удосконалювання особистісних і професійних якостей у процесі 
практичної діяльності, формування професійної компетентності й 
цивільної позиції фахівця соціальної роботи; 

- створення умов для формування власного стилю діяльності 
майбутніх фахівців, творчого, дослідницького підходу до професійної 
діяльності на основі професійної рефлексії; 

− закріплення та використання практичних знань з 
психодіагностики та психологічного консультування; 

− розвиток особистісних професійних здібностей, виховання 
почуття поваги до професії психолога, персональної 
відповідальності, засвоєння моделі спеціаліста, формування навичок 
спілкування психолога з людьми різного віку та представниками 
різних верств населення, вивчення індивідуальних вікових 
особливостей;  

– засвоєння етики професійної діяльності психолога;  
– вироблення у студентів творчого, дослідницького підходу до 

професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів 
своє праці, формування потреби в самоосвіті; 

– виконання передбачених програмою та індивідуальними 
планами завдань щодо спостереження і аналізу психологічної 
діагностики і психологічних консультацій, які проводить фахівець-
психолог, а також підбір необхідного матеріалу, проектування та 
самостійне проведення психодіагностики і консультацій на задану 
тему.  

Метою виробничої практики є збір емпіричного матеріалу для 
здійснення аналітичної та проєктної частини кваліфікаційної роботи, 
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підвищення рівня професійної підготовки фахівців з соціальної роботи 
через вивчення студентами-практикантами сучасних форм організації 
роботи у сфері їх майбутньої професії, розвиток здатності до 
виконання професійних завдань у конкретних сферах соціальної 
роботи, підвищення рівня компетентності в менеджменті 
невиробничої сфери. 

 
Завдання практики: 

- ознайомлення студентів-практикантів з діяльністю організації, 
її статусом, специфікою надання соціальних послуг, правовими 
аспектами її діяльності, технологією керівництва, пріоритетними 
напрямами діяльності; 

- вивчення прав та обов’язків головних керівників, керівників 
відділів організації, фахівців з соціальної роботи, психологічної 
служби організації; 

- формування уявлення про роботу менеджера невиробничої 
сфери на підставі вивчення управлінських задач та на рівні головного 
керівника і керівників різних ланок; 

- розвиток здатності аналізувати особливості соціальних систем, 
розуміти складність завдань з підвищення ефективності цих систем та 
їх складових, вдосконалювати і розробляти програми їх реалізації; 

- розвиток здатності розуміння методології системних 
досліджень, методів дослідження та аналізу соціальних об'єктів та 
процесів, їх складності, багатофункціональності під час розв’язання 
прикладних і наукових завдань в галузі професійної діяльності; 

- виконання конкретних завдань, спрямованих на оволодіння 
уміннями і навичками фахівця з соціальної роботи конкретної 
установи; 

- розвиток здатності застосувати методи менеджменту для 
управління діяльністю персоналу і організації командної взаємодії, 
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підвищувати мотивацію персоналу і розробляти стратегічні 
мотиваційні програми; 

- збір емпіричного матеріалу для здійснення аналітичної частини 
кваліфікаційної роботи; 

- розробка практичних рекомендацій або створення соціального 
проєкту за обраною темою кваліфікаційної роботи. 

Під час виробничих практик студенти повинні опанувати систему 
вмінь і набути навички щодо вирішення типових завдань відповідно до 
посад, які може обіймати випускник закладу вищої освіти, основним 
видом діяльності якого є соціальна робота, з виконанням окремих 
завдань психологічної діяльності. 
 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Виробнича практика проводиться на базах практики, які 
відповідають певним вимогам. 

 Об’єктами практики можуть бути соціально-психологічні 
служби освітніх закладів (загальноосвітні школи, школи-інтернати, 
дитячі будинки); соціальні служби, спеціалізовані соціальні заклади 
(дитячі будинки сімейного типу, соціальні притулки, реабілітаційні 
центри, хоспіси, пансіонати геріатричного типу); територіальні центри 
соціального обслуговування одиноких та непрацездатних громадян; 
управління соціального захисту; управління праці і соціальної 
політики; управління у справах сім’ї, дітей та молоді; служби у справах 
неповнолітніх; спеціалізовані заклади пенітенціарної системи; 
громадські організації, благодійні фонди.  

У результаті проходження практик у студентів повинні бути 
сформовані професійно важливі компетентності – загальні і фахові 
(відповідно до освітньо-професійної програми).  

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування 
елементів наступних компетентностей: 
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053 Психологія 231 Соціальна робота 

ЗК 1. Здатність застосовувати знання у 
практичних ситуаціях 

ЗК 03. Здатність оцінювати та 
забезпечувати якість виконуваних 
робіт 

ЗК 3. Навички використання 
інформаційних і комунікаційних 
технологій 

ЗК 06. Здатність виявляти ініціативу та 
підприємливість. 

ЗК 7. Здатність генерувати нові ідеї 
(креативність) 

ЗК 07. Здатність до адаптації та дії в 
новій ситуації 

СК 4. Здатність самостійно збирати та 
критично опрацьовувати, аналізувати 
та узагальнювати психологічну 
інформацію з різних джерел  

ЗК 09. Навички міжособистісної 
взаємодії 

СК 6. Здатність самостійно планувати, 
організовувати та здійснювати 
психологічне дослідження 

СК 02. Здатність до виявлення  
соціально значимих проблем і  
факторів досягнення соціального 
благополуччя різних груп населення 

СК 12. Здатність до особистісного та 
професійного самовдосконалення, 
навчання та саморозвитку 

СК 04. Здатність до впровадження 
методів і технологій інноваційного  
практикування організації, 
адміністрування та управління в  
системі соціальної роботи 

 СК 11. Здатність виявляти професійну 
ідентичність та діяти згідно з 
цінностями соціальної роботи 
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Очікувані результати навчання 

053 Психологія 231 Соціальна робота 

ПР 2. Вміти організовувати та 
проводити психологічне дослідження 
із застосуванням валідних та надійних 
методів 

ПРН 1.Розв’язувати складні задачі і 
проблеми, що потребують оновлення й 
інтеграції знань в умовах 
неповної/недостатньої інформації та 
суперечливих вимог  

Пр 4. Робити психологічний прогноз 
щодо розвитку особистості, груп, 
організацій 

ПРН 5.Збирати та здійснювати 
кількісний і якісний аналіз емпіричних 
даних  

ПР 5. Розробляти програми 
психологічних інтервенцій (тренінг, 
психотерапія, консультування тощо), 
провадити їх в індивідуальній та 
груповій роботі, оцінювати якість 

ПРН 6. Самостійно й автономно зна-
ходити інформацію, необхідну для 
професійного зростання, опановувати 
її, засвоювати та продукувати нові 
знання, розвивати професійні навички 
та якості  

ПР 6. Розробляти просвітницькі 
матеріали та освітні програми, 
впроваджувати їх, отримувати 
зворотній зв'язок, оцінювати якість 

ПРН 10. Аналізувати соціальний та 
індивідуальний контекст проблем 
особи, сім’ї, соціальної групи, грома-
ди, формулювати мету і завдання 
соціальної роботи, планувати 
втручання в складних і неперед-
бачуваних обставинах відповідно до 
цінностей соціальної роботи  

 ПРН 15. Розробляти критерії та 
показники ефективності професійної 
діяльності, застосовувати їх в 
оцінюванні виконаної роботи, 
пропонувати рекомендації щодо 
забезпечення якості соціальних послуг 
та управлінських рішень 
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студент 

повинен:  

знати: основні психологічні теорії розвитку в зарубіжній і 
вітчизняній психології. Передумови й умови психічного розвитку. 
Взаємозв'язок психічного розвитку, діяльності, спілкування й 
навчання. Вікову періодизацію психічного розвитку. Фундаментальні 
теоретичні основи психології; основні методи діагностичних 
досліджень; загально-психологічні фундаментальні проблеми, 
вирішувані сучасною психологією. Розуміти складність і 
неоднозначність процесів психологічного розвитку людини як 
культурно-історичного суб'єкта, різноманіття його суб'єктивного 
миру, аналізувати сучасні проблеми розвитку психологічної науки. 

вміти: використовувати психодіагностичні методи психології в 
дослідницькій і практичній діяльності (загальної та дитячої 
патопсихології, нейропсихології, психосоматики). В межах 
педагогічної психології вміти визначати рівень особистісного й 
пізнавального розвитку обдарованих дітей. Визначати причини 
поведінки підлітка, яка відхиляється від норми. Визначати вікові й 
життєві кризи й шляхи їхнього подолання. Складати програму 
діагностичного дослідження, наводити її обґрунтування; володіти 
основними методиками діагностики вікової психології; встановлювати 
взаємозв'язки між виявленими в ході психодіагностики феноменами і 
інтерпретувати одержані дані; складати діагностичний висновок за 
даними дослідження; складати документацію дослідження для архіву 
(протоколи дослідження та інше). Об'єктивно використовувати 
клініко-психологічні методики діагностики з урахуванням 
нозологічної і вікової специфіки досліджуваних. Проводити заходи, 
метою яких є збереження психологічного здоров'я працівників та 
профілактика наслідків професійного стресу, пов'язаного з 
виконанням ними службових обов'язків. Проводити психодіагностичні 
заходи з людьми різної вікової та нозологічної специфікою. Вміти 
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оцінювати психоемоційний стан працівників. Мати навички 
підготовки та проведення лекційних і тренінгових занять, спрямованих 
на навчання та формування професійно важливих якостей, 
психологічних знань, умінь і навичок, а також на зниження 
психоемоційної напруги працівників. Вміти виявляти основні клініко-
психологічні прояви порушень всіх складових когнітивних процесів 
(сприйняття, уваги, пам'яті, мислення, інтелекту), особистісних 
дезадаптацій, міжособистісної комунікативної сфери. Застосовувати 
основні методи психодіагностики на практиці. Володіти методикою 
математичної і статистичної обробки даних із застосуванням 
комп'ютера. Вміти проводити психологічне консультування 
працівників організації. Володіння інформацією щодо організації 
роботи установ НАН України, трансформаційних процесів, які 
відбуваються в них. Володіти інформацією щодо структури, 
організації та управління науковими установами, підготовки наукових 
кадрів вищої кваліфікації в Україні. Вміти діагностувати стан розвитку 
особистості школярів та студентів та здійснювати індивідуальний 
підхід в процесі навчання та виховання, приймати оптимальні рішення 
згідно з педагогічними та етичними принципами. Вміти здійснювати 
конструювання лекцій, семінарів, складати контрольні завдання, тести 
для перевірки знань учнів та студентів, проводити на сучасному 
методичному рівні практичні заняття. Вміти розробляти й проводити 
різні за формою навчання заняття найбільш ефективні при вивченні 
відповідних тем і розділів програми, адаптуючи їх до різних рівнів 
підготовки магістрів. Вміти визначати чинники, що призводять до 
виникнення конфліктів у міжособовому спілкуванні, та зменшувати 
рівень їх впливу. Вміти діагностувати власний стан та стан і настрій 
членів колективу, виявляти та зменшувати рівень психологічної 
напруги в колективі. 
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Організація проведення виробничої практики  
 

Виробнича практика студентів-магістрів 2 курсу є завершальним 
етапом навчання і проводиться на випускному курсі з метою 
узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь 
та навичок, оволодіння професійним досвідом та готовності їх до 
самостійної трудової діяльності, а також збору матеріалів для 
підготовки дипломної роботи. 

Виробнича практика магістрів другого року навчання передбачає 
проведення наукових досліджень (творчих розробок) з проблем в 
галузі психології з метою набуття студентами компетенцій 
інноваційного та практичного характеру, використовуючи навички 
науково-дослідної, творчої, консультативної (психотерапевтичної) або 
управлінської діяльності. 

Завдання виробничої практики (магістр)  

− удосконалення навичок психологічного діагностування, 
обробки та інтерпретації результатів, формулювання висновків за 
результатами емпіричного дослідження, узагальнених 
рекомендацій стосовно рішення проблеми; 

− опанування комп’ютерними технологіями обробки 
емпіричних даних, у тому числі програмою SPSS; 

− індивідуально-психологічна робота, охорона психічного 
здоров'я усіх учасників в процесі практики; 

− робота з психотравмами та психотравмуючими життєвими 
ситуаціями, формування позитивної життєвої перспективи; 

− розвиток навичок проведення групових та індивідуальних 
консультацій за результатами психологічної діагностики та 
відповідно до особистих запитів; 

− робота з контактними групами (академгрупа, клас у закладах 
освіти); 
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− удосконалення навичок розробки тренінгових програм 
(концептувальних основ тренінгу, структури тренінгових занять); 

− розвиток навичок тренерської діяльності; 
− формування професійної позиції психолога, його світогляду, 

стилю поведінки, активного освоєння професійної етики; 
− розвиток професійної рефлексії і наукової інтуїції. 
Зміст виробничої практики (магістр) 

Проходження виробничої практики передбачає поглиблене і 
комплексне дослідження завдань практики на підприємстві 
(організації), обраного базою практики. 

Головні напрямки діяльності практиканта: 
− відвідувати установу бази практики за установленим графіком, 

попередньо узгодженим з керівниками від бази практики; 
− брати активну участь в емпіричному обстеженні суб’єктів, 

математичній обробці емпіричних даних та інтерпретації отриманих 
результатів; 

− брати активну участь у процедурі психологічної роботи в 
установі бази практики, яка може передбачати: діагностику 
психічного розвитку особистості, оформлення психологічного 
висновку за результатами психологічної діагностики, планування й 
участь у здійсненні подальшої психологічної роботи з суб’єктами 
обстеження; 

− брати активну участь у здійсненні інших видів діяльності 
психолога (тренінгова, консультативна діяльність). 

Конкретний зміст і завдання виробничої практики визначається, 
метою і завданнями магістерської роботи. База проходження практики 
може залежить від об’єкту і предмету дослідження. 

Усі види практики, їх тривалість, обсяг і терміни проведення 
визначаються навчальним планом. 
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Складання висновків та підготовка звіту за матеріалами 

проведеного дослідження та виконаних робіт 

Звіт про проходження практики обсягом 10-15 сторінок формату 
А4 містить конкретний опис виконаної студентом роботи. Звіт має 
містити розділи згідно з робочою програмою, відомості про виконання 
студентом усіх розділів програми практики та індивідуального 
завдання, висновки і пропозиції. 

Текст звіту може містити відповідні розрахунки, пояснення, 
таблиці, схеми, діаграми тощо. Виконання індивідуального плану з 
науково-дослідної роботи відбивається у звіті окремим розділом. 

Індивідуальний звіт містить такі компоненти у зазначеній 

послідовності: 

1. Титульний аркуш;  
2. Зміст (вказуються найменування розділів звіту та номери 

сторінок, що починають розділи); 
3. Вступ. Практикант відображає цілі і задачі, які він вирішував в 

процесі практики, стисло описує контингент; 
4. Основна частина (опис видів робот, що ввійшли до робочої 

програми);  
5. Висновки (стисло й по суті викладається думка про результати 

проходження практики і вносяться пропозиції з поліпшення її 
організації); 

6. Література (приводиться перелік літератури, методичних 
матеріалів, що використовувалися студентом у процесі проходження 
практики); 

7. Додатки. 
Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують 
про виконання програми та індивідуального завдання. 
 Форма звітності здобувача вищої освіти за практику – це подання 
письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником 
бази практики. 
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 Письмовий звіт разом з іншими документами, встановленими 
університетом, зазначеними в робочій програмі практики (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. 
 Загальний звіт з навчального підрозділу по кожному з видів 
практики, який проводився в навчальному році, має бути поданий до 
навчального відділу у встановлений термін, але не пізніше ніж через 2 
тижні після закінчення практики. 
 Звіт захищається здобувачем вищої освіти у комісії, призначеній 
завідувачем кафедри. До складу комісії входять керівник практиками 
спеціальності, викладачі-керівники практики від кафедри та (по 
можливості) керівник від бази практики. Комісія приймає залік (або 
диференційований залік) у здобувачів вищої освіти на базах практики 
в останні дні її проходження або в університеті протягом перших 
десяти днів після закінчення практики. Захист практики, яка проходить 
улітку – протягом перших 10 днів вересня. 

Захищені звіти про практику здаються на кафедру практичної та 
клінічної психології та соціальних теорій керівником практики.  

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, а 
загальні підсумки практики підбиваються на засіданні вченої ради 
факультету психології та соціальної роботи. 

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.  

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 
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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. 

Підготовка презентації захисту виробничої практики 

Студенти повинні підготувати презентацію, в якій буде 
відображено мету, зміст, всі етапи виробничої практики. Надруковані 
презентації та презентації в електронному варіанті здаються на 
кафедру практичної та клінічної психології та соціальних теорій 
керівником практики. 

 

 

ТИПОВЕ ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ  

З ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ МАГІСТРІВ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 231 «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» 

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 
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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 професійної кар'єри. 

 

 

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. 
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 Звіт захищається студентом у присутності комісії, 
призначеної 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 протягом перших десяти днів наступного 
семестру, який починається після практики. Захист практики, яка 
проходить улітку – впродовж 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 вдосконалення та обґрунтувати 
їх доцільність. 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Навчальні тренінги з набуття практичних навичок роботи фахівця 
з соціальної роботи, спостереження за роботою фахівців на базі 
практики, допомога у роботі з документацією та у практичній 
діяльності. 

 
 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
Методична діяльність    

Після завершення виробничої практики студент подає керівнику 
практиці для перевірки таку документацію: 

1. Щоденник проходження практики, завірений та підписаний 
керівником бази практиці (установи), в якому дана розгорнута 
характеристика про проходження практики та виконаний обсяг 
роботи. 

2. Календарно-тематичний план проходження виробничої 
практики. 

3. Звіт про виконання програми та індивідуального плану 
практики. 

4. Презентацію по проходженню практики. 
5. Психодіагностичні матеріали залежно від завдань 

індивідуального плану та специфіки установи, в якій відбувається 
практика. Протягом усієї виробничої практики студент-практикант 
повинен вести щоденник практиканта. В цьому щоденнику практикант 
зазначає дату, час, місце та вид діяльності, яку він відповідно 
виконував. По закінченні практики студенти представляють звітну 
документацію. На підставі поданих документів керівник практики від 
кафедри проводить оцінку роботи студента. 

Оформлений звіт одночасно з характеристикою та заповненим 
«Щоденником студента по практиці», завіреним керівником практики 
від організації, здається керівникові практики від кафедри на 
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перевірку.  
Форма підсумкового контролю – захист результатів практики із 

диференційованою оцінкою. 
Студент допускається до складання диференційованого заліку з 

виробничої практики у разі виконання програми практики в повному 
обсязі. 

 

Критерії оцінювання практики: 
 ступінь виконання студентами завдань практики; 
o якість знань, проявлених під час практики та їх 
відображення у звітній документації; 
o рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи 
студентів як майбутніх фахівців  

 
РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

№ Види робіт Кількість 

балів 

1 Результат проходження практики (керівник від 
бази практики): Присутність на базі практики за 
індивідуальним планом роботи – 5 БАЛІВ 
Якість виконання завдань за дорученням 
керівника від бази практики – 10 БАЛІВ 

Максимум 20  

2 Ведення документації (щоденник, календарно-
тематичний план, інша документація) 

Максимум 10 

3 Представлення результатів практики та 
оформлення звіту практики студентом 
(оцінюється керівником практики від кафедри): 
наявність і якість теоретичних, методичних та 
практичних матеріалів за змістом 
індивідуального плану проходження практики – 
25 БАЛІВ. Оформлення звіту – 5 БАЛІВ 

Максимум 30 

4 Захист практики Максимум 40 

  Сума 100 
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ЗМІСТ КРИТЕРІЇВ ТА ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ: 

 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЕСТS 
Оцінка за національною 

шкалою 

  

Критерії 

90 - 100 A відмінно зараховано Продемонстрована активність 
та ініціативність у виконанні 
доручень керівника від бази 
практики. Всі завдання 
практики виконано в повному 
обсязі, виявлено вміння 
студента застосовувати і 
творчо використовувати 
теоретичні та практичні 
знання. У щоденнику студента 
зафіксовано зміст роботи 
протягом усього періоду 
проходження практики. Звіт 
про проходження практики 
оформлений у відповідності 
до вимог та має практичне 
значення. Відповідь студента 
на питання членів комісії 
вичерпна та свідчить, що 
студент оволодів практичними 
навичками 
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85-89 B Добре 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добре 
 

Продемонстрована помірна 
активність у виконанні 
доручень керівника від бази 
практики. Завдання практики 
виконані правильно, але 
недостатньо повно. У 
щоденнику студента 
зафіксовано зміст роботи 
протягом усього періоду 
проходження практики. У звіті 
розкрита програма практики, 
але мають місце окремі 
недоліки непринци-пового 
характеру. Студент на захисті 
продемонстрував добрі 
знання, відповів на запитання 
членів комісії  

75-84 С Оцінка керівника від бази 
практики– «добре». Завдання 
практики виконано, але 
неповно, в ході виконання 
завдань наявні незначні 
помилки. Мають місце окремі 
зауваження щодо оформлення 
звіту та щоденника. Допущені 
граматичні та стилістичні 
помилки; мають місце 
неточності у розрахунках при 
проведенні аналізу; на захисті 
студент продемонстрував 
задовільні знання; мають 
місце неповні відповіді на 
запитання членів комісії 
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70-74 D Задовільно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задовільно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оцінка керівника від бази 
практики – «задовільно». В 
ході виконання завдань 
допускалися помилки. 
Щоденник оформлено недба-
ло. Звіт про проходження 
практики оформлений з 
численними помилками або не 
в повному обсязі. На захисті 
студент проявив слабкі знання 
досліджуваного об’єкта, не 
зумів задовільно відповісти на 
поставлені запитання членів 
комісії 

60-69 Е Оцінка керівника від бази 
практики– «задовільно». Зав-
дання виконано з суттєвими 
помилками. Щоденник недо-
оформлено. Звітні документи 
оформлені з помилками. 
Здобувач неспроможний дати 
пояснен-ня до наданих в звіті 
матеріалів, що свідчить про 
низький рівень володіння 
знаннями, уміннями та 
компетенціями  

 

35-59 
 

FХ 
 
Незадовільно 
з можливістю 
повторного 
складання 

 
Не 
зараховано з 
можливістю 
повторного 
складання 

Здобувач порушував індиві-
дуальний графік проходження 
практики. Завдання не 
виконані. Щоденник практики 
не заповнений. Оформлення 
звіту не відповідає вимогам, 
зміст завдань у звіті не 
розкрито. На запитання комісії 
відповіді надати не може 
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0-34 F Незадовільно 
з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

Не 
зараховано з 
обов'язковим 
повторним 
вивченням 
дисципліни 

На базу практики не з’явився. 
Відсутні звітні документи: 
звіт, щоденник з практики та 
характеристика 

 

 

Методичне забезпечення: методична література з проблем 
соціальної роботи як професійної діяльності, методичні рекомендації 
з організації волонтерської практики у закладах соціальної сфери. 
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова  
 

Свідоцтво суб’єкта видавничоі ̈ справи ДК No 4215 від 22.11.2011 р. 
Украі ̈на, 65082, м. Одеса, вул. Єлісаветинська, 12 

Тел. (048) 723-28-39. E-mail: druk@onu.edu.ua 


