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Мета роботи Навчально-практичного центру 

з соціальної педагогіки і соціальної роботи “Соціальне 

становлення особистості”

 співпраця з державними і 
недержавними соціальними 
установами усіх рівнів і типів 
підпорядкування м. Полтави та 
Полтавської області, які є базою 
проведення семінарсько-
практичних, лабораторних занять 
з навчальних дисциплін, що 
відповідають основному напряму і 
завданням перелічених структур   



Основні завдання Центру

 організація поглибленої практичної 
підготовки майбутніх соціальних 
працівників та соціальних педагогів;

 ознайомлення студентів з особливостями 
практичної професійної діяльності 
державних і недержавних установ м. 
Полтави з можливістю подальшого 
працевлаштування за фахом;

 організація профорієнтаційної роботи зі 

спеціальності 231 Соціальна робота.



В рамках роботи Центру студенти спеціальності 231 

Соціальна робота проходять навчально-практичну 

підготовку у відділах Центру, які утворені на базах 

державних і недержавних установ м. Полтави:

 Полтавський міський центр соціальної реабілітації дітей-
інвалідів до 18 років;

 Полтавський обласний благодійний фонд «Громадське 
здоров’я»;

 Центр дружній до підлітків «Альтаїр»;

 Реабілітаційний центр «Вихід є!»;

 Благодійний фонд «Світло надії»;

 Молодіжний центр "Lighthouse" ;

 Центр допомоги вагітним;

 Обласний молодіжний центр;

 Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки імені 
Софії Русової;

 Центр пробації;

 Полтавський обласний, районний та міський центри 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.



Протягом 2018-2020 р.р. Центром були 

організовані такі види діяльності студентів 

спеціальності 231 Соціальна робота:

 Вивчення основ 
соціально-
педагогічної 
роботи з дітьми з 
особливими 
потребами - у 
Міському центрі 
реабілітації дітей з 
інвалідністю.



Обласний молодіжний центр
 Ознайомлення з 

особливостями 
молодіжної соціальної 
політики, реалізації 
соціальних проектів і 
програм на рівні міста 
та Полтавської

області



Обласний молодіжний центр



Проєкт «Кава з поліцейським»



Участь в організації та проведенні заходу 

«Хода пам’яті”, присвяченого до  

Європейського Дня боротьби з торгівлею 

людьми



 З ініціативи доцента кафедри спеціальної освіти і соціальної роботи Березан В.І. та 
підтримки начальника відділу Гендерний ресурсний центр. Налагодження 
міжнародного співробітництва комунальної установи «Обласний молодіжний центр» 
Полтавської обласної ради Панченко Н.В. у рамках вивчення курсу "Інноваційні 
методи у соціальній сфері" на базі Молодіжного центру 20 та 21 листопада 2019 
року були проведені заняття з інноваційних форм і методів соціальної профілактики 
і менторства у соціальній роботі зі студентами ІV курсу освітнього рівня "бакалавр" 
спеціальності 231 Соціальна робота.

 Заняття проходили у неформальній обстановці, що дало можливість студентам 
краще розкрити себе і засвоїти нові знання й отримати практичний досвід.

 Крім цього з Наталією Панченко (як стейкхолдером освітніх програм зі 
спеціальності "Соціальна робота") обговорено сучасні проблеми фахової підготовки 
майбутнього соціального працівника (соціального педагога) першого і другого 
освітнього рівнів.



Обласний молодіжний центр

 Підготовка у 
Школі 
вожатого

 Школі 
волонтера

 Школі 
аніматора



Особливості роботи соціального педагога в 

освітніх закладах – у Центрі освіти та 

соціально-педагогічної підтримки імені Софії 

Русової.



Студенти тренувалися у застосуванні методів 

модифікації людської поведінки (переконання, 

навіювання, аргументація…)



З учнями старшої школи майбутні соціальні працівники провели 

профілактичну бесіду на тему: «Профілактика торгівлі 

людьми». Студентами організовано дискусію, перегляд, 

обговорення фільму «Людина – не товар» та надана учням 

необхідна інформація, яка дозволить уникнути зазначеної 

проблеми. 



Зміст профілактичної та корекційної роботи з 

умовно засудженими підлітками студенти 

опановують у «Центрі пробації» в Полтавській 

області





Основи соціальної роботи з підготовки 

молоді до майбутнього батьківства - у 

«Центрі допомоги вагітним»



Вивчення технологій соціальної адаптації 

та особливості її організації  - у Центрі 

соціальної адаптації Благодійної організації 

«Світло надії»



Методику профілактичної роботи з особами, 

схильними до девіацій, - у Молодіжному центрі 

"Lighthouse"



Студенти на базі Молодіжного центру 

"Lighthouse« проходять тренінгове 

навчання



ПОБФ «Громадське здоров’я»

 Співпраця Центру з «Громадським 
здоров’ям» -

 Участь у низці проєктів, у т.ч. 
міжнародних:

 «Bridging the Gaps» («Права та здоров’я 
уразливих груп населення: заповнюючи 
прогалини»

 «Dance4Life» («Танцюй заради життя»), 
програмах "Journey4Life" («Подорож заради 
життя»)

 «#NOT_OTKOS»







Спільно з Центром дружнім до підлітків «Альтаїр» проведення  

конкурсу візуальних та публіцистичних матеріалів «Безпечна 

весна» на тему збереження репродуктивного здоровя серед 

учнівської молоді Полтавської області



У Навчально-практичному центрі із соціальної педагогіки та 

соціальної роботи проведено інформаційно-просвітницький пікнік 

"Соціальна робота - простір добра" для учнів старших класів ЗОШ м. 

Полтави в рамках реалізації програми "Journey4Life" (Подорож заради 

життя) Міжнародного проєкту "Dance4Life"



Інтерактивна зустріч з учнями "Соціальна робота і твої 

можливості" на базі Навчально-практичного центру із соціальної 

педагогіки і соціальної роботи кафедри спеціальної освіти і 

соціальної роботи в рамках реалізації програми "Journey4Life" 

(Подорож заради життя) Міжнародного проєкту "Dance4Life"



Тренінгове навчання

 На базі Навчально-практичного центру 
«Соціальне становлення особистості» за ініціативи 
та участі ПОБФ «Громадське здоров’я» для 
майбутніх соціальних працівників і юристів 
проведено семінар-тренінг «Надання послуг 
підліткам груп ризику з дотриманням їх прав». 
Тренінг включав 6 сесій, зокрема стосовно 
підліткових відхилень поведінки, вживання 
психоактивних речовин неповнолітніми, 
юридичного вирішення підліткових конфліктів, 
прав дитини, проблем кібербулінгу, онлайн-
грумінгу, сексингу в Інтернет-просторі, а також 
інструментів скринінгу порушень прав дітей.





Психологічні підходи до соціальної роботи  

опановують у Реабілітаційному центрі 

«Вихід є!»



Участь студентів у соціальному  проєкті "Ялинка 

Янголів" з підтримки дітей сиріт, дітей з 

особливими потребами та дітей, батьки яких 

загинули у зоні бойових дій.



Участь студентів у просвітницько-профілактичних квестах, 

іграх, соціальних активностях для учнівської молоді шкіл, 

училищ, коледжів «Від знання до безпеки» (м.Полтава, с.Опішня, 

смт.Карлівка. м.Горішні Плавні, м.Зіньків), для вихованців 

Кременчуцької виховної колонії.





Студенти взяли участь в організації квесту для учнівської 

молоді з девіантною поведінкою «Знай, дій, вмій», 

модеруючи локацію «Майстерня здоров’я: профілактика 

ВІЛ, ВГС, ТБ»



Фестиваль професій «Профіленд»



Профорієнтаційна діяльність Центру:



Студентами були проведені бесіди-презентації на тему: «Міжнародні та 

вітчизняні перспективи соціальної роботи як професії» у загальноосвітній 

школі м. Полтави № 7 ім. Т.Г. Шевченка та Полтавській гімназії №14, у 

Михайлівській загальноосвітній школі Машівського району Полтавської 

області, у Полтавській спеціалізованій школі-інтернаті №2 І-ІІІ ступенів 

«Центр освіти та соціально-педагогічної підтримки» імені Софії Русової 

Полтавської обласної ради та ін.



Студентки групи СР-38 Житло Марія та Денисенко Діана провели 

профілактичну лекцію та профорієнтаційну роботу серед учнів 

Стасівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. М. 

Башкирцевої



Студентки групи СР-38 Бурмінова Вероніка та Вовнянко Надія 

спільно з соціальним працівником Молодіжного центру "Lighthouse" 

провели профілактичну лекцію та профорієнтаційну роботу серед 

учнів загальноосвітньої школи №20 м.Полтави



Студентки групи СР-12 Пилипенко Дар’я, Петрушка Єлизавета та 

Семигинівська Марія спільно з соціальними працівниками 

Молодіжного центру "Lighthouse" провели профілактичну лекцію 

та профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл №№ 9,15, 19



Студенти групи СР-38 Наконечна Анна, Маліченко Валерія та 

Гвоздьова Ульяна спільно з соціальними працівниками 

Молодіжного центру "Lighthouse" провели профілактичну лекцію 

та профорієнтаційну роботу серед учнів Професійно-технічного 

училища №23 імені Героя Радянського Союзу Бірюзова.



Студенти групи СР-48 Олексюк Ольга та Ільченко Ярослав спільно 

з соціальними працівниками Молодіжного центру "Lighthouse" 

провели профілактичну лекцію та профорієнтаційну роботу серед 

учнів Полтавського професійного ліцею транспорту



Святкуємо День соціального 

працівника 



Проведено креативний флеш-моб 

«Я люблю соціальну роботу»! 


