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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Практика студентів ІІ курсу спеціальності “Соціологія” є не-
віддільною складовою професійної підготовки фахівців і на-
вчального процесу у вищому навчальному закладі. Навчальна 
практика орієнтована на самостійне пізнання студентом соціаль-
них процесів і явищ. Вона забезпечує тісний зв’язок між теоре-
тичною підготовкою майбутніх соціологів та їх практичним про-
фесійним становленням у плані формування вмінь та професійних 
навичок. Саме тому проходження навчальної практики кожним 
студентом обов’язкове, як і вивчення теоретичних дисциплін на-
вчального плану.

Мета навчальної практики:
·	 удосконалити і закріпити теоретичні знання з циклу гума-

нітарної, професійної та практичної підготовки;
·	 сформувати навички практичної роботи у процесі соціоло-

гічного дослідження;
·	 ознайомитися з технологією отримання, обробки, аналізу 

і використання соціологічної інформації.
Завдання практики:
·	 закріплення і практичне використання здобутих теоретич-

них знань з фахових дисциплін;
·	 формування професійної ідентифікації майбутніх студен-

тів та професійної самосвідомості;
·	 накопичення досвіду виконання професійних обов’язків, 

виховання почуття персональної відповідальності;
·	 формування вмінь і навичок діагностичної функції соціолога;
·	 вивчення технологій опитування, інтерв’ювання та анкету-

вання;
·	 ознайомлення з технікою застосування методу аналізу до-

кументів;
·	 ознайомлення із загальною послідовністю обробки, аналізу 

і використання соціологічної інформації;
Після проходження практики студенти повинні
знати:
·	 структуру програми і етапи соціологічного дослідження;
·	 технологію спостереження;
·	 технологію розробки анкет соціологічного дослідження;
·	 технологію структурованого інтерв’ю;
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уміти:
·	 розробляти програму соціологічного дослідження;
·	 обробляти результати емпіричного дослідження;
·	 використовувати результати дослідження для соціологіч-

ного аналізу поточного стану;
·	 знаходити шляхи виправлення помилок на кожному етапі 

соціологічного дослідження.

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ

Навчальна практика організовується на підприємствах, у на-
вчальних закладах усіх рівнів, соціальних цетрах, науково-
дослідних інститутах соціологічного напрямку, центрах зайня-
тості, комерційних організаціях та інших установах, де є 
соціологічна служба, соцологічна лабораторія або відділ соціоло-
гічних, соціальних та маркетингових досліджень, з метою закрі-
плення і поглиблення теоретичних знань. Практика, є важли-
вим етапом підготовки фахівців у межах майбутньої 
спеціальності та досвіду самостійної роботи.

Права і обов’язки студента-практиканта:
·	 ознайомитись з програмою практики і змістом робіт, які до-

ведеться виконувати; пройти на кафедрі інструктаж про по-
рядок її проходження та інструктаж з техніки безпеки, про-
типожежної безпеки, виробничої санітарії (під особистий 
підпис) і попередження нещасних випадків; одержати від 
керівника практики всі необхідні документи (індивідуаль-
ні завдання, методичні рекомендації та ін.);

·	 своєчасно прибути на базу практики;
·	 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені про-

грамою практики, і вказівки керівника практики;
·	 ознайомитись з рекомендованою літературою;
·	 одержати у керівника практики консультацію з організа-

ційних та методичних питань;
·	 взяти участь в інструктивних зборах, які організовує дека-

нат факультету;
·	 узгодити і подати для затвердження керівнику практики 

календарний план роботи та під час практики дотримува-
тись термінів його виконання;

·	 відповідати за виконану роботу;
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·	 до закінчення терміну проходження практики подати на 
кафедру календарний план, щоденні записи навчальної 
практики і звіт про проходження практики;

·	 завчасно підготувати письмовий звіт за результатами прак-
тики і захистити його на засіданні комісії.

Студент має право в разі незадоволення оцінкою чи характе-
ристикою керівника від бази практики звернутись до деканату з 
проханням перевірити звітну документацію або замінити місце 
практики. У разі захворювання чи інших обставин, що перешко-
джають студенту успішно пройти практику, йому надається пра-
во повторно пройти практику без відриву від навчання (за умови 
подання довідки, лікарняного листа).

Обов’язки керівника практики:
·	 при підготовці до практики ознайомити студентів з програ-

мою практики, ознайомитись з навчально-методичною до-
кументацією і отримати від завідувача кафедри вказівки 
щодо проведення практики;

·	 проконтролювати підготовленість бази та об’єктів практи-
ки і в разі потреби вжити, заходів щодо їх підготовки;

·	 безпосередньо перед початком практики провести з практи-
кантами інструктаж з техніки безпеки, виробничої са-
нітарії та протипожежної безпеки;

·	 систематично контролювати виконання програми практи-
ки студентами згідно з індивідуальними графіками;

·	 давати консультації студентам з організаційних та мето-
дичних питань практики;

·	 контролювати ведення щоденних записів навчальної прак-
тики студентів та написання звіту;

·	 контролювати дотримання правил внутрішнього розпоряд-
ку, встановленого на базі практики;

·	 ознайомити студентів з програмою практики, уточнити їх 
індивідуальні завдання;

·	 перевіряти звіти з практики і проводити їх захист.
·	 здійснювати методичне керування і подавати допомогу сту-

дентам при виконанні відповідних розрахунків;
·	 систематично інформувати кафедру про процес проходжен-

ня навчальної практики;
·	 взяти участь у роботі комісії, призначеної завідувачем ка-

федри, з проведення захисту звітів з практики студентів;
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·	 після закінчення практики скласти короткий письмовий 
звіт про результати практики і захист звітів разом із заува-
женнями і пропозиціями щодо вдосконалення практичної 
підготовки студентів.

Під час проходження практики керівник повинен використо-
вувати різні форми і методи контролю: тестування, складання 
анкет, застосування комунікації — процесу взаємодії двох та 
більше суб’єктів шляхом спілкування та обміну інформацією.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальна практика студентів регламентується відповідни-
ми документами МАУП і передбачає три етапи:

1. Підготовчий
На цьому етапі викладачі кафедри соціології розробляють 

програму виробничої практики. Протягом семестру, що передує 
практиці, студенти ознайомлюються з програмою; на її основі 
розробляють індивідуальні плани роботи, з урахованням специ-
фіки установи — бази практики. Керівник практики перевіряє 
і коригує плани згідно з функціональними обов’язками соціоло-
га, а також згідно з темою дипломної роботи студента.

За тиждень до початку практики кафедра соціології організовує 
установчу конференцію, де визначаються мета, завдання, які пови-
нен реалізувати практикант, і студенти закріплюються за керівни-
ками-викладачами (методистами), які керуватимуть практикою.

2. Основний
Робочий день практиканта визначається правилами трудово-

го розпорядку та режимом роботи установи або організації — 
бази практики.

Кожний студент працює за індивідуальним планом. План ви-
робничої практики необхідно побудувати так, щоб у ньому мак-
симально розкривались функції, які виконує соціолог у прак-
тичній діяльності.

З огляду на зазначені вимоги індивідуальний план студента-
практиканта повинен спрямуватися на формування необ хідних 
соціологу практичних вмінь і навичок, зокрема: соціологічне до-
слідження вибраної групи респондентів, визначення факторів, 
що впливають на поведінку (уподобання, орієнтацію) членів гру-
пи в типових ситуаціях.
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Практика починається з ознайомлення з організацією, керів-
ником, закладом практичної діяльності соціолога.

Безпосереднє вивчення групи респондентів передбачає на-
самперед ознайомлення з документацією, де містяться демогра-
фічні та соціальні параметри цільової групи i характер її діяль-
ності впродовж минулих років. У пропедевтичних бесідах 
з’ясовуються інтереси і цінності членів групи, мотивація та 
норми поведінки її членів.

При проходженні практики студент-практикант cпocтерігає 
за поведінкою респондентів у різних ситуаціях, фіксує їх реакції 
на зовнішні впливи, узагальнює соціально-психологічну інфор-
мацію про респондентів, отриману в результаті анкетування.

Утруднення, що виникають у практиканта впродовж на-
вчальної практики, усуваються завдяки груповим та індивіду-
альним консультаціям з керівником практики від кафедри. Най-
частіше утруднення пов’язані з визначенням завдань взаємодії 
практиканта з групою респондентів, виробленням стратегії робо-
ти з ними. В обов’язки консультанта входить аналіз діяльності 
практиканта на основі аналізу утруднень i недоліків у його прак-
тиці. Консультант допомагає скласти план проходження дослі-
дження i здійснює поточну корекційну роботу на індивідуальних 
консультаціях.

Практикант веде щоденник навчальної практики (див. дод. 2), 
а також вивчає відповідні матеріали.

3. Завершальний
На цьому етапі студент-практикант узагальнює отримані ре-

зультати i складає звіт про проходження практики, що повинен 
містити результати дослідження, відгук керівника практики, за-
стосовувані методики, зразки опитувальних листів і анкет, висно-
вки практиканта в результаті системного спостереження за пове-
дінкою членів групи, результати тестування, експерименту тощо.

ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

Після завершення навчальної практики студент подає керів-
нику для перевірки необхідну документацію:

·	 щоденник проходження практики;
·	 звіт про виконання програми та індивідуального плану 

практики.
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Звіт про проходження практики обсягом 12–15 сторінок фор-
мату А4 повинен містити конкретний опис виконаної студентом 
роботи, відомості про виконання усіх розділів програми практи-
ки та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список 
використаної літератури. Текст звіту може містити відповідні 
розрахунки, пояснення, таблиці, схеми, діаграми тощо. Складе-
ний студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок. 
Аркуші повинні бути зшиті. Перевіряє і затверджує звіт керів-
ник практики як від базового підприємства, так і від кафедри со-
ціології;

·	 рецензію керівника практики від кафедри соціології на ви-
конану роботу практиканта;

·	 результати анкетного опитування або інші результати діа-
гностичного дослідження залежно від індивідуального за-
вдання і специфіки установи — бази практики;

·	 характеристику на студента-практиканта з аналізом вико-
наних видів роботи, написану та завірену керівником уста-
нови — бази практики.

РЕЗУЛЬТАТИ І ЗАХИСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Після закінчення навчальної практики керівник групи (сту-
дента) від базової установи складає звіт про роботу. До звіту до-
даються пропозиції і матеріали, підготовлені студентом(ами)-
практикантом(ами) і прийняті керівництвом для використання 
у практичній діяльності.

Керівництво базової установи практики організовує обгово-
рення результатів роботи студента(ів) і оцінює її за п’ятибальною 
системою. Базовий рівень підготовки студентів оцінюється та-
кож на кафедрі з урахуванням вимог виробництва до професій-
ної кваліфікації.

Основні документи про практику (індивідуальний план, що-
денник, звіти про роботу, пропозиції і матеріали, підготовлені 
студентами і прийняті для використання у практичній діяльнос-
ті бази практики, характеристика на кожного студента) мають 
бути підписані керівником бази практики і завірені печаткою 
установи. Документи передаються викладачу, який керує вироб-
ничою практикою. Захист практики відбувається на засіданні 
кафедри, викладач якої був керівником практики.
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Критерії оцінювання виконання завдань  
навчальної практики

При оцінюванні навчальної практики враховуються ставлен-
ня студента до роботи, відгуки адміністрації, методиста-
консультанта установи — бази практики. Особлива увага приді-
ляється самостійності студента, його вмінню формулювати 
висновки і рекомендації. 

Оцінка Критерії диференціації
“Відмінно” Зміст і оформлення звіту бездоганні. Характеристика 

студента позитивна. Повні й точні відповіді на всі 
запитання членів комісії з програми практики

“Добре” Незначні зауваження щодо змісту і оформлення звіту. 
Характеристика студента позитивна. У відповідях на 
запитання членів комісії з програми практики студент 
припускає окремі неточності, хоча загалом має тверді 
знання

“Задовільно” Недбале оформлення звіту. Переважна більшість питань 
програми практики у звіті висвітлена, однак наявні 
окремі розрахункові та логічні похибки. Характеристика 
студента загалом позитивна. При відповідях на запитання 
членів комісії з програми практики студент почувається 
невпевнено, збивається, припускається помилок, не має 
глибоких знань

“Незадовільно” У звіті висвітлено не всі розділи програми практики 
або звіт підготовлений не самостійно. Характеристика 
студента негативна. На запитання членів комісії студент 
відповідає неправильно 

Студенту, який не виконав програму практики з поважних 
(підтверджених документально) причин, може бути надано пра-
во повторного проходження практики за індивідуальним графі-
ком з фінансуванням усіх витрат, пов’язаних з її організацією та 
проведенням фізичними чи юридичними особами за окремим ко-
шторисом.

Студент, який не виконав програму практики з неповажних 
причин або за результатами її повторного проходження отримав 
незадовільну оцінку комісії, відраховується з інституту.

Зразки оформлення необхідних для проходження практики 
документів наведено в додатках.
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 Додаток 2

Щоденник практики студента
Щоденник розроблений за формою відповідно до Положення 

про практику студентів МАУП, затвердженому наказом Прези-
дента Академії від 17 січня 2005 р. № 04-о і включає такі скла-
дові:

• перша сторінка, де визначено вид практики студента, на-
вчальний підрозділ, курс, група, спеціальність;

• направлення на практику;
• календарний план проходження практики;
• звіт про виконання програми практики;
• висновок керівника практики від підприємства і оцінка 

роботи студента;
• відгук керівника практики від Академії про роботу сту-

дента;
• основні положення практики;
• правила ведення й оформлення щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час уста-

новчої конференції практики (на випускній кафедрі, в навчаль-
ній частині, деканаті).
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Додаток 3

Зразок оформлення титульної сторінки звіту

Міжрегіональна Академія управління персоналом

ЗВІТ

про виконання програми ___________________практики
                             (вид практики)

студента ____________________________________________
            (прізвище, ім’я, по батькові)

групи_______________________________________________

Спеціальність________________________________________

Кваліфікаційний рівень _______________________________

База практики_______________________________________
(повна назва закладу)

Керівник практики 
від бази практики

________________________
        (посада, прізвище, ініціали)

Київ 200_

Керівник практики від 
випускної кафедри

_________________________
           (посада, прізвище, ініціали)

Звіт захищений
“__” ______________200_ р.
________________________

(підпис)
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