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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

1.1. Місце практик у професійній підготовці здобувачів вищої 

освіти 

Освітня програма підготовки бакалавра забезпечує здобуття базової 

вищої освіти соціального працівника та кваліфікацію бакалавра соціальної 

роботи на базі повної загальної середньої освіти чи освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і спрямована на реалізацію 

мети діяльності майбутнього соціального працівника у соціальній сфері.  

Зазначена програма передбачає теоретико-практичну підготовку 

бакалавра з обов’язкових навчальних дисциплін загальної і професійної 

підготовки. 

 

1.2. Мета і завдання практичної підготовки 

Мета професійно-практичної підготовки фахівців спеціальності 

«Соціальна робота»: організація й надання допомоги різним соціальним 

суб’єктам щодо їх інтеграції в суспільство, сприяння їхньому розвиткові, 

вихованню, освіті, професійному становленню; реалізація діагностичної, 

прогностичної, посередницької, корекційно-реабілітаційної, охоронно-

захисної, превентивної, соціально-економічної, культурно-дозвіллєвої, 

просвітницької функцій у професійній діяльності. 

Основні завдання професійно-практичної підготовки фахівця зі 

спеціальності 231 Соціальна робота: 

– сформувати спеціальні компетентності, достатні для виконання 

професійних завдань та обов’язків інноваційного характеру, що 

передбачені для первинних посад у певному виді професійної діяльності 

(соціальний працівник, соціальний педагог); 

– проектування соціальної діяльності у різних мікросоціумах; 

– вивчення соціальних проблем клієнтів, визначення пріоритетних і 

перспективних напрямів роботи; 

– розробка програм діагностування суб’єктів соціальної роботи; 

– здійснення посередницької функції у ході розв’язання соціальних 

(соціально-педагогічних) проблем; 

– прогнозування різних напрямів діяльності; 

– моделювання етичних норм комунікативної діяльності. 

 

1.3. Компетентності здобувачів вищої освіти 

Загальні компетентності 

1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

2. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово у 

професійній діяльності. 
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4. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 

5. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати 

обґрунтовані рішення. 

6. Навички міжособистісної взаємодії. 

7. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

8. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

1. Здатність оцінювати соціально-політичні процеси, пов’язані з 

соціальним розвитком держави, аналізувати існуючу нормативно-

правову базу стосовно соціальної роботи та соціального 

забезпечення. 

2. Здатність до аналізу психічних властивостей, станів і процесів, 

процесів становлення, розвитку та соціалізації особистості, 

розвитку соціальної групи і громади. 

3. Здатність до діяльності з попередження соціальних ризиків, 

складних життєвих обставин, запобігання та вирішення соціальних 

конфліктів. 

4. Здатність до розуміння організації та функціонування системи 

соціального захисту і соціальних служб. 

5. Здатність вивчати соціальну проблему за допомогою методів 

дослідження в умовах конкретної ситуації, оцінювати проблеми, 

потреби, специфічні особливості та ресурси клієнтів, розробляти 

шляхи подолання проблем і знаходити ефективні методи їх 

вирішення. 

6. Здатність взаємодіяти з клієнтами, представниками різних 

професійних груп та громад на основі дотримання етичних 

принципів та стандартів соціальної роботи. 

7. Здатність до надання соціальної та соціально-педагогічної допомоги 

й підтримки клієнтам із врахуванням їх індивідуальних потреб, 

вікових відмінностей, гендерних, етнічних та інших особливостей. 

8. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення 

соціального добробуту і соціального захисту осіб, здійснення 

соціальної і соціально-педагогічної допомоги та підтримки тим, хто 

перебуває у складних життєвих обставинах. 
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2. ВИДИ ТА ТЕРМІНИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИК 
 

№ 

з/п 

Вид і назва практики Термін 

проведення 

(курс,  

семестр) 

Тривалість 

проведення 

(тижні, 

кредити 

ECTS) 

Бази проведення практик 

1. Навчальна практика зі 

спеціальності 

IІ курс,  

ІV семестр  

2 тижні, 

3 кредити 

Державні та недержавні 

соціальні установи, громадські, 

благодійні організації 

соціального спрямування 

2. Виробнича волонтерська 

практика 

IІ курс,  

ІV семестр  

2 тижні, 

3 кредити 

Державні та недержавні 

соціальні установи, громадські, 

благодійні організації 

соціального спрямування, 

заклади освіти 

3. Виробнича практика зі 

спеціальності 

IV курс,  

VІІ семестр  

6 тижнів, 

9 кредитів 

Державні та недержавні 

соціальні установи, громадські, 

благодійні організації 

соціального спрямування 

 

 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИК ЗА ВИДАМИ 
 

 

3.1.1. Навчальна практика зі спеціальності 

 

3.1.2. Мета і завдання практики  

Метою навчальної практики зі спеціальності є ознайомлення студентів 

з основним змістом роботи установ та закладів системи соціальної роботи, з 

напрямками їх діяльності, проблемами становлення та розвитку на етапі 

сьогодення, а також з особливостями професійної діяльності спеціалістів 

різних профілів, які працюють в цих установах (організаціях), що є базами 

практики; з сучасними (інноваційними) методами, технологіями, формами 

організації праці в галузі їх майбутньої професійної діяльності; виховання 

потреби систематично поповнювати свої знання і творчо їх застосовувати в 

практичній діяльності. 

Завдання:  

 розвивати інтерес до майбутньої професії соціального працівника; 

 формувати та вдосконалювати фахові уміння, необхідні для 

застосування різних форм і методів соціальної роботи; 

 поглибити, інтегрувати, закріпити теоретичні знання, одержані 

студентом під час вивчення дисциплін професійної підготовки, навчити 

свідомому застосуванню цих знань у соціальній роботі з клієнтами; 
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 формувати у студентів уміння спостерігати й аналізувати соціальну 

роботу у закладах й установах системи соціальної роботи, проводити її з 

урахуванням вікових та індивідуальних особливостей клієнтів; 

 навчити студентів працювати з документацією 

 розвивати та вдосконалювати особистісні якості, необхідні 

соціальному працівникові в його професійній діяльності. 

 

3.1.3. Зміст діяльності здобувачів вищої освіти 

Навчальна практика зі спеціальності містить 3 змістові модулі: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СОЦІАЛЬНИХ ІНСТИТУЦІЙ» 

Мета: закріплення студентами теоретичних знань та формування і 

розвиток практичних умінь і навичок, притаманних соціальному працівнику 

в установах та організаціях соціального спрямування. 

Завдання:  

 вивчити тему «Ознайомлення із соціальною установою та особливостями 

професійної діяльності соціального працівника»;  

 підготуватися до відповідей на теоретичні питання теми; 

 виконати практичні завдання: 

1. Ознайомитися із закладом, у якому проходить практика. У бесіді з 

представниками адміністрації виявити загальні відомості про заклад, 

його структуру, основні напрями діяльності, про склад спеціалістів, їх 

обов’язки, проблеми закладу. Навести запис бесіди у щоденнику, 

зафіксувати запитання і відповіді. 

2. Ознайомитися з напрямами безпосередньо соціальної роботи, за 

якими працює заклад, змістом та особливостями діяльності. 

Конкретизувати документи й акти, що регламентують діяльність 

закладу. 

3. Зробити аналітичний огляд-звіт про систему соціальної роботи в 

закладі, де проходить практику студент. 

4. Ознайомитися з конкретним фахівцем, який здійснює соціально-

педагогічну діяльністю або діяльність із надання соціальної допомоги, 

надання соціального захисту, і групами дітей, з якими він працює у 

даному закладі. Визначити: посадові обов’язки соціального 

працівника; його функціональні обов’язки; правові основи організації 

діяльності соціального працівника; сфери застосування праці 

соціального працівника. 

5. Здійснити аналіз професійної діяльності соціального працівника 

закладу за схемою. 

6. Вивчити особливості ділового етикету соціального працівника. 

Розробити основні правила етикету соціального працівника для 

даного типу закладу й оформити в щоденнику. 



 

 8 

7. Ознайомитися з системою документообігу закладу. Загальний 

документообіг: паперовий та електронний. Визначити переваги й 

недоліки електронного документообігу (за критеріями оперативності, 

інтегрованості, ресурсних можливостей, статистичного аналізу). 

8. Визначити кількість і суб’єктність соціальних послуг, що надаються в 

установі (пакети соціальних послуг: базовий, розширений). 

9. Описати коло партнерів, із якими працює заклад. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«ОСНОВИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ОСОБИСТОСТІ» 

Мета: закріплення студентами теоретичних знань та отримання 

можливості їх використання на практиці, пов’язаних з професійною 

діяльністю на посаді соціального працівника. 

Завдання:  

 вивчити тему «Соціально-правовий захист особистості»;  

 підготуватися до відповідей на теоретичні питання теми; 

 виконати практичні завдання: 

1. Розкрити зміст поняття «механізм захисту прав» в умовах закладу, де 

проходить практика. Скринінг (виявлення, інформаційне забезпечення) 

дотримання / недотримання прав неповнолітніх. 

2. З’ясувати мету, завдання, посадові обов’язки юридичного консультанта 

закладу (установи, служби). 

3. Описати порядок звернення неповнолітнього клієнта соціальної 

установи до органів виконавчої влади та їх службовців. З’ясувати роль 

юридичного консультанта закладу (бази практики) в даному процесі. 

4. Укласти пакет нормативних документів, що регламентують реалізацію 

соціально-правового захисту клієнта соціальної служби. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ» 

Мета: ознайомлення з особливостями застосування соціальних 

технологій у державних та недержавних установах соціального спрямування; 

усвідомлення необхідності соціальної підтримки певних категорій та верств 

населення, з’ясування особливостей роботи з індивідами та групами клієнтів, 

формування професійного рівня і готовності до роботи з різними 

соціальними групами. 

Завдання: 

 вивчити теми «Соціальна робота з уразливими категоріями населення», 

«Соціальна робота із дітьми та підлітками з девіантною поведінкою», 

«Методично-прикладні домінанти в соціальній роботі»;  

 підготуватися до відповідей на теоретичні питання зазначених тем; 

 виконати практичні завдання: 

1. Розкрити зміст поняття «сучасна дитяча наркосцена». 
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2. Ознайомитися зі специфікою роботи соціального працівника закладу, 

зокрема з особами, які вживають психоактивні речовини (ПАР). 

Визначити особливості профілактичної та реабілітаційної роботи з 

ними. Дослідження описати і зафіксувати в щоденнику. 

3. Висвітлити основні аспекти проблеми вживання ПАР: динаміка 

поширення ПАР; симптоматика; засоби профілактики. Окреслити 

основні напрямки роботи соціального працівника-лікаря з даною 

категорією осіб. 

4. На підставі проведеного аналізу скласти покроковий алгоритм (план) 

роботи із розв’язання даної проблеми. План відобразити в щоденнику. 

5. На основі бази даних соціального працівника, документації, бесід із 

соціальним працівником, будь-яким іншим фахівцем закладу та в 

процесі спілкування виявити контингент осіб девіантної поведінки. 

Дати характеристику цих осіб (особи, які вживають ПАР, є носіями 

ВІЛ СНІДу, хворими на СНІД, безпритульними, бездомними та ін.). 

Дослідження описати і зафіксувати у щоденнику практики. 

6. Ознайомитися зі специфікою роботи соціального працівника з даною 

категорією осіб на базі проходження практики. Визначити 

особливості профілактичної та реабілітаційної роботи в даному 

закладі. Дослідження описати і зафіксувати в щоденнику. 

7. Розробити план соціальної роботи з клієнтом девіантної поведінки та 

його найближчим оточенням. План відобразити в щоденнику. 

8. На основі бази даних соціального працівника, документації, бесід із 

соціальним працівником, будь-яким іншим фахівцем закладу та в 

процесі спілкування з’ясувати, у чому полягає технологія соціального 

проектування. Визначити джерела соціальної інформації. Виявити і 

схарактеризувати суб’єкт і об’єкт соціального проекту). Дослідження 

описати і зафіксувати у щоденнику практики. 

9. Ознайомитися з прийомами застосування соціально-комунікативних 

технологій і прийомів в PR-комунікаціях (розкрийте цілі PR-

технологій), зокрема в діяльності закладу. 

10. Проаналізувати різновиди супервізії з огляду на особливості взаємодії 

супервізора та супервізованого. З’ясувати специфіку здійснення 

супервізії в закладі проведення навчальної практики зі спеціальності. 

11. Описати методи і технології фандрайзингу, що використовуються в 

даному закладі. 

12. Скласти алгоритм залучення клієнта до співпраці. 

13. Сформулювати критерії, за якими здійснюється оцінювання роботи 

фахівця, загалом закладу. 

14. Відвідати кілька заходів (тренінг, консультація, бесіда тощо). 

Зафіксувати у щоденнику, проаналізувати відвідані заходи. 

 

3.1.4. Перелік звітної документації 
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1. Запис бесіди у щоденнику практики з представниками адміністрації 

про заклад, його структуру, основні напрями діяльності, склад спеціалістів, їх 

обов’язки, проблеми закладу. 

2. Перелік документів й актів, що регламентують діяльність закладу. 

3. Аналітичний огляд-звіт про систему соціальної роботи в закладі, де 

проходить практика. 

4. Опис посадових обов’язків соціального працівника; його 

функціональних обов’язків; правових основ організації діяльності 

соціального працівника; сфер застосування праці соціального працівника. 

5. Аналіз професійної діяльності соціального працівника закладу за 

схемою. 

6. Розроблені самостійно й оформлені в щоденнику практики основні 

правила етикету соціального працівника для даного типу закладу. 

7. Звіт про переваги й недоліки електронного документообігу (за 

критеріями оперативності, інтегрованості, ресурсних можливостей, 

статистичного аналізу). 

8. Звіт про визначення кількості й суб’єктності соціальних послуг, що 

надаються в установі (пакети соціальних послуг: базовий, розширений). 

9. Опис кола партнерів, із якими працює заклад. 

10. Розкритий зміст поняття «механізм захисту прав» в умовах закладу, 

де проходить практика. Скринінг (виявлення, інформаційне забезпечення) 

дотримання / недотримання прав неповнолітніх. 

11. Мета, завдання, посадові обов’язки юридичного консультанта 

закладу (установи, служби), зафіксовані у щоденнику практики. 

12. Опис порядку звернення неповнолітнього клієнта соціальної 

установи до органів виконавчої влади та їх службовців. 

13. Укладений пакет нормативних документів, що регламентують 

реалізацію соціально-правового захисту клієнта соціальної служби. 

14. Розкритий зміст поняття «сучасна дитяча наркосцена». 

15. Опис дослідження у щоденнику практики про специфіку роботи 

соціального працівника закладу, з особами, які вживають психоактивні 

речовини (ПАР), особливості профілактичної та реабілітаційної роботи з 

ними. 

16. Опис основних аспектів проблеми вживання ПАР: динаміка 

поширення ПАР; симптоматика; засоби профілактики; основних напрямків 

роботи соціального працівника-лікаря з даною категорією осіб. Алгоритм 

(план) роботи із розв’язання даної проблеми, відображений у щоденнику 

практики. 

17. Дослідження-характеристика осіб девіантної поведінки (особи, які 

вживають ПАР, є носіями ВІЛ СНІДу, хворими на СНІД, безпритульними, 

бездомними та ін.), зафіксоване у щоденнику практики. 

18. Опис дослідження у щоденнику практики про специфіку роботи 

соціального працівника закладу, з особами девіантної поведінки, особливості 

профілактичної та реабілітаційної роботи з ними. 
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19. План соціальної роботи з клієнтом девіантної поведінки та його 

найближчим оточенням. 

20. Дослідження технології соціального проектування, проведене на 

основі бази даних соціального працівника, документації, бесід із соціальним 

працівником, будь-яким іншим фахівцем закладу та в процесі спілкування. 

21. Цілі PR-технологій в діяльності закладу, де проходить практика. 

22. Специфіка здійснення супервізії в закладі проведення навчальної 

практики зі спеціальності. 

23. Опис методів і технологій фандрайзингу, що використовуються в 

закладі, що є базою практики. 

24. Алгоритм залучення клієнта до співпраці. 

25. Критерії, за якими здійснюється оцінювання роботи фахівця, 

закладу загалом. 

26. Аналіз відвіданих заходів (тренінг, консультація, бесіда тощо). 

 

 

3.2.1. Виробнича волонтерська практика  

 

3.2.2. Мета і завдання практики  

Метою виробничої волонтерської практики є підготовка студентів 

спеціальності 231 Соціальна робота до волонтерської діяльності в умовах 

роботи соціальних установ та організацій; поглиблення, закріплення й 

інтегрування теоретичних знань, формування умінь і навичок їх застосування 

в практичній діяльності, відпрацювання умінь у галузі волонтерської роботи. 

Завдання:  

 проаналізувати інфраструктуру бази практики; 

 ознайомити студентів з місією, цінностями, історією, програмами та 

службами волонтерської роботи; 

 навчити студентів розуміти мету і завдання, функції діяльності 

волонтерів в організації, дотримуватися укладеного контракту; 

 ознайомити студентів із специфікою волонтерської роботи в умовах 

соціальних установ та організацій, дати опис груп клієнтів; 

 з’ясувати характерологічні особливості студента, його мотивацію 

до волонтерської діяльності, потенційні можливості й обмеження. 

 

3.2.3. Зміст діяльності здобувачів вищої освіти 

Виробнича волонтерська практика містить 3 змістові модулі: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ЕТИКА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

Мета: розвиток, забезпечення та підтримка соціально схвалюваного 

змісту та суті професійної діяльності, формування гуманістично 

зорієнтованого професійного світогляду й відповідної етичної свідомості 

фахівця соціальної сфери. 
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Завдання: 

 скласти професійно-компетентнісний портрет волонтера. 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

Мета: ознайомлення студентів зі значенням технологій соціальної 

роботи у професійній діяльності соціального працівника, формування у 

майбутніх фахівців соціальної роботи уміння щодо використання названих 

технологій у різних сферах професійної діяльності. 

Завдання:  

 скласти інформаційний соціально-профілактичний бюлетень стосовно 

однієї із форм соціальної девіації (за вибором керівника практики з бази 

проходження). 

 розробити власний план роботи Центру (школи) волонтерів. 

 взяти участь у 2-3 волонтерських заходах, проведених установою із 

оформленням прес-релізу до одного з них.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

«ОСНОВИ СЦЕНАРНОЇ РОБОТИ СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА» 

Мета: ознайомлення студентів з основами сценарної роботи 

соціального працівника як прикладною діяльністю; сприяння оволодінню 

ними практичних умінь та навичок використання сценарної роботи як 

технології створення різновидів сценарних розробок соціальної та соціально-

педагогічної тематики з різними групами населення в певних соціальних 

ситуаціях. 

Завдання:  

 організувати та провести благодійний захід з певною групою клієнтів. 

 представити (мультимедійна презентація) проект соціальної реклами, 

узгодженої із напрямами роботи установи. 

 

3.2.4. Перелік звітної документації 

1. Професійно-компетентнісний портрет волонтера. 

2. Інформаційний соціально-профілактичний бюлетень стосовно однієї 

із форм соціальної девіації (за вибором керівника практики з бази 

проходження). 

3. Власний план роботи Центру (школи) волонтерів. 

4. Прес-реліз про участь у волонтерському заході, проведеному 

установою бази практики. 

5. Конспект (сценарій, сценарний план) організованого та проведеного 

благодійного заходу з певною групою клієнтів. 

6. Проект (мультимедійна презентація) соціальної реклами, узгодженої 

із напрямами роботи установи. 
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3.3.1. Виробнича практика зі спеціальності 

 

3.3.2. Мета і завдання практики  

Метою виробничої практики зі спеціальності є поглиблення, 

закріплення й інтегрування теоретичних знань, умінь і навичок в практичній 

діяльності; розвиток та вдосконалення комунікативних, діагностико-

проектувальних, організаційних, аналітичних, контрольно-оцінювальних 

умінь; удосконалення методичного інструментарію фахівця в реальних 

умовах. 

Завдання:  

 продемонструвати вміння оцінювати потреби і можливості клієнтів 

і на цій основі приймати рішення по наданню допомоги; 

 проявити вміння допомагати різним категоріям користувачів 

соціальних послуг з використанням індивідуальної, групової та общинної 

форм роботи, надавати необхідну інформацію, спонукати до вирішення 

проблеми своїми силами; 

 вміти враховувати формальну і неформальну мережу допомоги і 

підтримки, наявні ресурси, причому не тільки матеріальні. Відпрацьовувати 

вміння ефективно взаємодіяти з різними організаціями, у т.ч. недержавними; 

 зібрати матеріал для обґрунтування теми курсової роботи, на базі 

практики провести експериментальне дослідження; 

 продемонструвати вміння комплексного застосування 

соціологічних методів для аналізу соціальної ситуації. На основі 

соціологічного дослідження виробити пропозиції по удосконаленню системи 

соціальної та соціально-педагогічної допомоги. 

 

3.3.3. Зміст діяльності здобувачів вищої освіти 

Виробнича практика зі спеціальності містить 2 змістові модулі: 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

«ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ» 

Мета: підготовка студентів до аналізу, розробки та застосування 

технологій соціальної роботи для вирішення професійних завдань. 

Завдання:  

 зробити загальний опис бази практики (соціальну паспортизацію 

закладу), за орієнтовним планом; 

 провести анкетування з клієнтами соціальної установи; 

 зробити характеристику контингенту клієнтів – статистичну картину за 

соціально-демографічними, соціально-психологічними та індивідуально-

особистісними параметрами особистості клієнтів (на основі проведеного 

анкетування з опорою на діагностичне дослідження). Подати аналітичний 

звіт з висновками; 
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 зробити моніторинг потреб і запитів клієнтів, оцінювати їх ресурси, 

означити можливості соціальної установи з надання соціальних послуг. 

Зробити узагальнений аналітичний звіт із висновком; 

 запропонувати проект програми соціальної роботи з особою, групою, 

спільнотою, дотичний до роботи бази практики; 

 виконувати завдання упродовж усього терміну практики, запропонованих 

керівником, фахівцем з бази практики (супервізором). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА  

З ТЕХНОЛОГІЯМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ» 

Мета: підготовка студентів до свідомого використання знань із 

соціальної педагогіки та технологій соціально-педагогічної роботи у 

професійній діяльності, які сприяють успішно вирішувати проблеми клієнтів. 

Завдання:  

 здійснити аналіз професійної діяльності фахівця соціальної роботи в 

установі – базі практики. Скласти його професійний портрет за 

орієнтовною схемою; 

 провести соціально-педагогічну діагностику однієї особи – клієнта 

соціальної установи. Зробити аналітичний висновок з рекомендаціями; 

 провести індивідуальний захід з клієнтом соціальної служби на основі 

обраної методики. Подати конспект заходу з висновком про результати 

проведеної методики; 

 провести груповий захід на актуальну соціальну тематику 

(просвітницького, профілактичного) характеру. Представити конспект 

заходу; 

 розробити й реалізувати інформаційно-просвітницькі форми соціальної 

роботи: соціальна реклама, брошури, листівки, відеоматеріали, 

повідомлення для ЗМІ тощо; 

 виконувати всі завдання, рекомендовані керівництвом бази практики. 

 

3.3.4. Перелік звітної документації 

1. Загальний опис (соціальна паспортизацію закладу) бази практики (за 

орієнтовним планом). 

2. Звіт про анкетування з клієнтами соціальної установи. 

3. Аналітичний звіт-характеристика контингенту клієнтів установи з 

висновками. 

4. Узагальнений аналітичний звіт із висновком про моніторинг потреб і 

запитів клієнтів соціальної установи з надання соціальних послуг. 

5. Проект програми соціальної роботи з особою, групою, спільнотою, 

дотичний до роботи бази практики. 

6. Професійний портрет діяльності фахівця соціальної роботи в 

установі – базі практики (за орієнтовною схемою). 



 

 16 

7. Аналітичний висновок з рекомендаціями про проведену соціально-

педагогічну діагностику однієї особи – клієнта соціальної установи.. 

8. Конспект проведеного індивідуального заходу з клієнтом соціальної 

служби на основі обраної методики з висновком. 

9. Конспект проведеного групового заходу на актуальну соціальну 

тематику (просвітницького, профілактичного) характеру. 

10. Інформаційно-просвітницькі форми соціальної роботи: соціальна 

реклама, брошури, листівки, відеоматеріали, повідомлення для ЗМІ тощо. 

11. Звіт про всі виконані завдання впродовж терміну практики, 

рекомендовані керівництвом бази практики. 

 


