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Силабус освітньої компоненти 

Переддипломна практика 

 
Ступінь вищої освіти – бакалавр 
Галузь знань – 23 Соціальна робота  
Спеціальність – 232 Соціальне забезпечення 
Освітньо-професійна програма – «Соціальне забезпечення» 
 

Рік навчання: IV Семестр: 8 

Кількість кредитів: 9 Мова викладання: українська 

 

Контактна інформація 
 
Кафедра фінансових технологій та банківського бізнесу 
(0352) 475050*10139 

 

 

Опис освітньої компоненти 

Переддипломна практика є невід’ємною складовою частиною процесу 

підготовки фахівців ступеня вищої освіти «бакалавр» за освітньо-професійною 

програмою «Соціальне забезпечення». Вона спрямована на поглиблення 

теоретичних знань і практичних навичок; здобуття вміння збирати та інтегрувати 

докази власної дослідницької позиції, презентувати і відстоювати власну думку; 

використання міждисциплінарного підходу до вирішення поставлених професійних 

завдань у практичній роботі; набуття досвіду самостійного прийняття управлінських 

рішень у практичних ситуаціях; оволодіння студентами сучасними методами та 

формами організації в галузі їх майбутньої професії.  

Мета: закріплення теоретичних знань студентів, одержаних під час навчання в 

університеті та набуття практичних навиків роботи у процесі проходження практики.  
 

 

Структура освітньої компоненти 

1. Тренінг. 

2. Ознайомлення із структурою та специфікою роботи конкретної установи 

соціального захисту населення. Інструктаж з техніки безпеки. 

3. Визначення основних завдань і напрямів діяльності установи, 

ознайомлення з функціональними посадовими обов’язками його працівників. 

4. Вивчення нормативно-правової бази діяльності установи та програмного 

забезпечення, яке застосовується у процесі роботи. 

5. Аналіз показників діяльності установи за основними напрямками за 

останні 2-3 роки. 

6. Виконання конкретної ділянки роботи під керівництвом практичного 

працівника установи. 

7. Виконання індивідуального завдання керівника переддипломної практики 
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від випускової кафедри. 

8. Оформлення та захист звіту. 

 

Пререквізити  

Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП 

«Соціальне забезпечення».  

Постреквізити  

Можливість здійснення подальшої роботи за спеціальністю.  

 

 

Інформація про освітню компоненту 
Ступінь вищої освіти Бакалавр 

Галузь знань 23 Соціальна робота 

Спеціальність  232 Соціальне забезпечення 

Курс (рік навчання) 4 

Семестр  8 

Рік викладання 2022/2023 н. р. 

Нормативна/вибіркова Нормативна  

Загальна кількість год. / кредитів 270 / 9 

 

 

Рекомендовані джерела інформації 
1. Бюджетний кодекс України : Закон від 08.07.2010 р. №2456-VI (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17. 

2. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії : Закон України від 

5.10.2000 р. №2017-III (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14. 

3. Про соціальні послуги : Закон України від 17.01.2019 р. №2671-VIII (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19. 

4. Про страхування : Закон України від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР (зі змінами та доповненнями). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/85/96-вр#Text. 

5. Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні : Закон України від 

21.03.1991 р. № 875-XII (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text. 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування : 

Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

7. Про пенсійне забезпечення : Закон України від 5.11.1991 р. №1788-XII (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12. 

8. Про недержавне пенсійне забезпечення : Закон України від 09.07.2003 р. №1057-IV (зі 

змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15. 

9. Про зайнятість населення : Закон України від 05.07.2012 р. №5067-VI (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17. 

10. Про прожитковий мінімум : Закон України від 15.07.1999 р. №966-XIV (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14. 

11. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття : Закон 

України від 02.03.2000 р. № 1533-III (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2017-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1788-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1057-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/966-14
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14. 

12. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування : Закон України від 23.09.1999 р. 

№1105-XIV (зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14. 

13. Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 

території України : Закон України від 15.04.2014 р. № 1207-VII (зі змінами та доповненнями). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1207-18. 

14. Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей : Закон України від 

02.06.2005 р. № 2623-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text. 

15. Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з 

інвалідністю : Закон України від 18.05.2004 р. № 1727-IV (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1727-15#Text. 

16. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям : Закон України від 

01.06.2000 р. № 1768-III (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1768-14#Text. 

17. Про державну допомогу сім’ям з дітьми : Закон України від 21.11.1992 р. № 2811-XII (зі 

змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2811-12#Text. 

18. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей : Закон України 

від 20.12.1991 р. № 2011-XII (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2011-12#Text. 

19. Про затвердження Положення про Пенсійний фонд України : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23 липня 2014 р. № 280. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280-2014-

%D0%BF#Text. 

20. Про затвердження Положення про Державну службу зайнятості : Наказ Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та с/г України від 16.12.2020 р. № 2663. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1305-20#Text. 
 

 

Політика оцінювання 
Політика щодо дедлайнів та перескладання: Звіти про практику, які здаються із 

порушенням визначених навчальним планом термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу 

оцінку. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може бути надано право 

проходження практики повторно при виконанні умов, визначених університетом. 

Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 
Політика щодо відвідування: Відвідування баз практики є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) практика може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником практики. 
 

 

Підсумкове оцінювання 

 
Остаточна оцінка за переддипломну практику розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Модуль 1 – завдання (тренінг) 30 

Модуль 2 – індивідуальна письмова робота (звіт) 30 

Модуль 3 – захист звіту про практику 40 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1533-14
https://zakon.rada.gov.ua/go/1105-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1105-14
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Шкала оцінювання студентів: 

ЕСТS Бали Зміст 

А 90-100 відмінно 

В 85-89 добре 

С 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

Е 60-64 достатньо 

FХ 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


