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Опис дисципліни
Переддипломна практика спрямована на набуття студентами практичних навиків у роботі,
закріплення та поглиблення ними теоретичних знань у царині соціальної допомоги і соціального захисту
населення; опанування навиками практичної роботи стосовно самостійного вирішення питань, пов’язаних
з організацією діяльності установ та організацій соціальної сфери; ознайомлення з організаційними
формами і можливостями соціальної роботи; усвідомлення відповідальності і вимог, які ставляться до
професії соціального працівника, реалістичного підходу до майбутньої професійної діяльності.
Науково-дослідна складова переддипломної практики є обов’язковим компонентом освітньонаукової програми та має на меті набуття студентом навичок і вмінь практичного застосування сучасних
методів та форм наукового дослідження.
Результатом проходження практики здобувачів вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої
освіти є отримання спеціальних компетентностей та програмних результатів, передбачених ОНП
«Соціальна робота та соціальна політика».
Структура курсу
1. Тренінг
2. Ознайомлення із структурою соціальної служби на регіональному рівні (область, місто, район),
специфіка роботи конкретного соціального закладу. Інструктаж з техніки безпеки.
3. Визначення основних завдань і напрямків діяльності соціального закладу, ознайомлення з
функціональними посадовими обов’язками її працівників.
4. Вивчення нормативно-правової бази діяльності соціального закладу.
5. Аналіз роботи соціальної служби за основними напрямками діяльності за останні 2-3 роки.
6. Виконання конкретної ділянки роботи під керівництвом практичного соціального працівника.
7. Виконання індивідуального завдання керівника практики від випускової кафедри
8. Оформлення та захист звіту.
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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 керівником практики.
Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Модуль 1 -завдання

30

Модуль 2 - індивідуальна письмова робота (звіт)

30

Захист звітів про практику

40

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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