Силабус курсу
Переддипломна практика
Ступінь вищої освіти – магістр
Галузь знань – 23 Соціальна робота
Спеціальність – 231 Соціальна робота
Освітньо-професійна програма «Соціальна робота»
Рік навчання: ІІ, Семестр: ІІІ
Кількість кредитів: 15 Мова викладання: українська
Контактна інформація

Кафедра психології та соціальної роботи

Адреса: м. Тернопіль б-р. Т. Шевченка, 9
Кабінет: 44 Телефон: 19-211#

Опис дисципліни
Основною метою переддипломної практики є закріплення і поглиблення теоретичних фахових
знань здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, опанування методів науково-дослідної
роботи, професійних прийомів і навичок діяльності, набуття професійних компетентностей для
подальшого їх використання у реальних виробничих умовах, виховання потреби систематично
поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх у практичній діяльності.
Практика побудована за принципом поступового поглиблення знань та умінь професійної
діяльності соціального працівника відповідно до профілюючих дисциплін, які вивчаються студентами,
оволодіння практичними навичками та уміннями організаторської роботи зі спеціальності 231
Соціальна робота, збирання фактичного, нормативного та статистичного матеріалів для виконання
кваліфікаційної роботи, проведення їх аналізу і обробки на ПК.
Фахова практика відповідає адаптаційним, розвивальним, навчальним та виховним завданням
підготовки майбутніх соціальних працівників.
Структура курсу
1. Тренінг.
2. Ознайомлення із структурою та специфікою роботи конкретної установи сфери соціального
забезпечення. Інструктаж з техніки безпеки.
3. Визначення основних завдань і напрямів діяльності установи, ознайомлення з
функціональними посадовими обов’язками її працівників.
4. Вивчення нормативно-правової бази діяльності установи.
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 від випускової
кафедри.
8. Оформлення та захист звіту.
Пререквізити
Успішне вивчення дисциплін, передбачених навчальним планом ОПП зі спеціальності 231 Соціальна
робота.
Постреквізити
Можливість здійснення подальшої роботи за спеціальністю.
Програмні результати навчання
1. Розв’язувати складні задачі і проблеми, що потребують оновлення й інтеграції знань в умовах
неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог.
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2. Застосовувати іноземні джерела при виконанні завдань науково-дослідної та прикладної
діяльності, висловлюватися іноземною мовою, як усно, так і письмово.
3. Показувати глибинне знання та системне розуміння теоретичних концепцій, як із галузі соціальної
роботи, так і з інших галузей соціогуманітарних наук.
4. Самостійно й автономно знаходити інформацію необхідну для професійного зростання,
опановувати її, засвоювати та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та якості.
5. Застосовувати загальне та спеціалізоване програмне забезпечення для вирішення професійних
задач та здійснення наукового дослідження.
6. Виконувати рефлексивні практики в контексті цінностей соціальної роботи, відповідальності, у тому
числі для запобігання професійного вигорання.
7. Організовувати спільну діяльність фахівців різних галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх
підготовку до виконання завдань соціальної роботи, ініціювати командоутворення та координувати
командну роботу.
8. Демонструвати ініціативу, самостійність, оригінальність, генерувати нові ідеї для розв’язання
завдань професійної діяльності.
9. Розробляти соціальні проекти на високопрофесійному рівні.
10. Самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, професійні взаємини з широким колом
людей, представниками різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести конструктивні
переговори, результативні бесіди, дискусії, толерантно ставитися до альтернативних думок.
11. Демонструвати позитивне ставлення до власної професії та відповідати своєю поведінкою етичним
принципам і стандартам соціальної роботи.
12. Розробляти, апробувати та втілювати соціальні проекти і технології.
13. Упроваджувати результати наукового пошуку в практичну діяльність.
14. Застосовувати міжнародний досвід в галузі соціальної роботи щодо управління та організації
соціального захисту населення та вирішення наявних проблем у соціальній сфері.
15. Аналізувати і систематизувати набутий досвід з метою підготовки аналітичних довідок, звітів щодо
стану соціального і гуманітарного розвитку території, регіону, міста, населеного пункту та їх презентації.
16. Розробляти практичні рекомендації органам державного управління та місцевого самоврядування з
проблем вдосконалення соціального обслуговування населення та їх презентації.
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Політика оцінювання
- Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без
поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 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 адміністрацією факультету та керівником практики.

Оцінювання
Остаточна оцінка за курс 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
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Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS
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