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навчальної практики (з фаху) та виробничої практики (з фаху) для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 Соціальні та 

поведінкові науки, спеціальності 054 Соціологія освітньої програми Соціологія 
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освіти під час проходження практики, структура зміст й вимоги до організації 

та проходження практики, оформлення звітних матеріалів.  
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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Одним із засобів успішної підготовки здобувачів вищої освіти до 

професійної діяльності в сфері соціології є практика, яка є невід'ємною 

складовою частиною процесу підготовки фахівців у ЗВО. Навчальна практика 

(з фаху) є ключовим і технологічно важливим компонентом ефективної фахової 

діяльності соціолога. 

Специфіка професійної діяльності соціолога, яка потребує вміння 

застосовувати теоретичні знання на практиці, професійної компетентності та 

високої відповідальності, визначає особливу важливість формування фахових 

умінь і навичок, а також певних професійно значущих Soft Skills навичок в 

процесі навчання майбутніх соціологів. 

Практика (з фаху) здобувачів вищої освіти є важливим етапом їх 

професійної підготовки. Вона спрямована на закріплення знань і умінь, 

отриманих здобувачами в процесі навчання зі спеціальності, оволодіння 

навичками рішення соціально-професійних задач, участі в науково-дослідній 

діяльності з аналізу та прогнозування соціальних процесів і відносин, засвоєння 

інноваційних методик і способів організації соціологічних досліджень. 

Суть практики – удосконалити професійні вміння та навички здобувачів на 

основі залучення до практичної діяльності та якісніше закріпити теоретичні 

знання. Навчальна практика є одним з видів навчального процесу і спрямована 

на розвиток умінь застосовувати на практиці отримані теоретичні знання, 

навички самостійного проведення соціологічних досліджень з подальшою 

обробкою результатів за допомогою програмного забезпечення.  

Навчальна практика (з фаху) проходить на базі практики: Центру 

соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького. Виробнича 

практика (з фаху) проходить на відповідних базах практики. Базами практик 

можуть бути (незалежно від форми власності): підприємства, організації, 

установи, соціальні центри, маркетингові служби, громадські організації, центр 

соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького. Виробнича 

практика (з фаху) є обов’язковою складовою процесу підготовки здобувачів 



першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 054 Соціологія. Дана програма практики базується на 

«Положенні про практичну підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми 

ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького» ухваленого на засіданні Вченої 

ради Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького від 21.09.2021 року і введено у дію наказом ректора №38/01-05 

від 21.09.2021 року. 

 

МЕТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

- оволодіння системою знань зі спеціальності, набуття первинних 

професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін, 

знайомство зі специфікою майбутньої професії, включає виконання комплексу 

дослідницьких робіт спрямованих на розвиток здібностей застосовувати 

системні знання на практиці, виховання потреби в самовдосконаленні (для ІІІ 

курсу);  

- здобуття вмінь, навичок дослідницької/проєктної роботи та досвіду 

проведення соціологічного дослідження, що включає весь комплекс 

дослідницьких/проєктних робіт: підготовку програми соціологічного 

дослідження, розробку інструментаріїв збору соціологічної інформації, 

проведення соціологічного дослідження, здійснення аналізу за його 

результатами, підготовкою Звіту та його презентацією (для ІV курсу (бакалавр) 

та для І курсу (магістратури)).  

 

 

 

 

 

 



Опис практичної підготовки 

Таблиця 1 

Назва практики 

(відповідно до ОП) 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Семестр Кількість 

годин 

Кількість 

тижнів 

Вид 

контролю 

Навчальна практика  

(з фаху) 

4 6 120 4 д/залік 

Виробнича практика  

(з фаху) 

6 8 240 4 д/залік 

Виробнича практика  

(з фаху) 

9 2 270 6 д/залік 

 

ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА ПРОГРАМНИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ, ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ЗДОБУВАЧЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Навчальної: 

ЗК 1 Вміння обґрунтовувати власну позицію; 

ЗК 3 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях 

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології 

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК 8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК11 Здатність працювати в команді. 

ЗК17 Навички міжособистісної взаємодії. 

СК 4 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.   

СК 6 Здатність використання базових комп’ютерних програм обробки 

емпіричних даних, отриманих в ході проведення соціологічного 

дослідження;  

СК 8 Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики 

соціолога.  

СК 9 Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій.  

СК 10 Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну 

інформацію з використанням соціологічних методів.   



СК 11 Здатність мати цілісне уявлення про політичні передумови 

формування інформаційного суспільства;  

СК 13 Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для 

фахівців та нефахівців   

СК 14 Здатність розпізнавати, розуміти та оцінювати ефективність 

використання різних комп’ютерних програм обробки соціологічної інформації 

 

Виробничої: 

ЗК 1 Вміння обґрунтовувати власну позицію;  

ЗК 3 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях  

ЗК 5. Здатність використовувати інформаційні та  

комунікаційні технології  

ЗК 7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.     

ЗК 8 Здатність генерувати нові ідеї (креативність).   

ЗК11 Здатність працювати в команді.  

ЗК13 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).   

ЗК17 Навички міжособистісної взаємодії.  

 

СК 2 Здатність  вільно орієнтуватися у базових та альтернативних типах 

вибіркових соціологічних досліджень;  

СК 3 Здатність  підготовки соціологічної інформації для обробки за 

допомогою комп’ютерних програм, особливості формування та 

функціонування соціологічних архівів;   

СК 4 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації.   

СК 6 Здатність використання базових комп’ютерних програм обробки 

емпіричних даних, отриманих в ході проведення соціологічного дослідження;  

СК 8 Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики 

соціолога.  



СК 9 Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій.  

СК 10 Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну 

інформацію з використанням соціологічних методів.   

СК 11 Здатність мати цілісне уявлення про політичні передумови 

формування інформаційного суспільства;  

СК 13 Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для 

фахівців та нефахівців   

СК 14 Здатність розпізнавати, розуміти та оцінювати ефективність 

використання різних комп’ютерних програм обробки соціологічної інформації;  

СК 15 Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити 

соціологічне дослідження   

СК 16 Здатність організовувати процес управління структурними 

підрозділами підприємства 

 

Для здобувачів вищої освіти (магістр): 

СК01. Здатність аналізувати соціальні явища і процеси.  

CК03. Здатність проєктувати і виконувати соціологічні дослідження, 

розробляти й обґрунтовувати їхню методологію.  

СК04. Здатність збирати та аналізувати емпіричні дані з використанням 

сучасних методів соціологічних досліджень.  

СК05. Здатність обговорювати результати соціологічних досліджень та 

проєктів українською та іноземною мовами.  

СК06. Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики 

соціолога та керуватися загальнолюдськими цінностями.  

СК07. Здатність розробляти та оцінювати соціальні проекти і програми.  

СК08. Здатність співпрацювати з європейськими та євроатлантичними 

інституціями.  

СК 9. Здатність аналізувати факти та явища, які впливають на формування 

міського середовища 



СК 10. Здатність використовувати крос-секційні та моніторингові 

дослідження у вивченні суспільних змін 

Під час участі здобувачів у реалізації проєктів (під час проходження 

виробничої практик) формувати навички проєктної компетності:  дослідної 

(вміння працювати з інформацією, проводити пошук, відбір, ставити завдання і 

цілі, складати план, структурувати, робити висновки); мультимедійної (вміння 

використовувати кілька каналів сприйняття інформації в проекті, працювати з 

мультимедійними засобами, створювати презентації); інтегративної 

(усвідомлення інтеграційних зв'язків між дисциплінами, здатність синтезувати 

знання в проектах); когнітивної (вміння організувати самостійну пізнавальну 

діяльність, проводити аналіз і синтез інформації, наявність аналітичного 

мислення, інтелектуальна лабільність); креативної (наявність креативного 

мислення, прагнення до творчого пошуку, оригінальності). 

 

Заплановані програмні результати навчання: 

Навчальна практика 

РН06. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження.    

РН07. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 

кількісних та якісних методів.   

РН08. Ефективно виконувати різні ролі (зокрема організатора, 

комунікатора, критика, генератора ідей, виконавця тощо) у команді в процесі 

вирішення фахових задач.    

РН012. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності 

соціолога  

РН014. Описувати та застосовувати базові критерії науковості та об`єкту 

дослідження. Формулювати дослідницькі запитання та конкретизовувати мету 

дослідження.  

РН017. Розробляти дизайн та інструментарій для досліджень базового 

рівня складності.  

 



Виробнича практика (IV курсу): 

РН01. Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, 

дослідницькій та інших сферах професійної діяльності.    

РН02. Виявляти здатність до критичного мислення та аргументації 

власної позиції  

РН06. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження.    

РН07. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 

кількісних та якісних методів.   

РН012. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності 

соціолога  

РН014. Описувати та застосовувати базові критерії науковості та об’єкту 

дослідження. Формулювати дослідницькі запитання та конкретизовувати мету 

дослідження.  

РН017. Розробляти дизайн  та інструментарій для досліджень базового 

рівня складності. 

 

Для здобувачів вищої освіти (магістр): 

ПР02. Здійснювати діагностику та інтерпретацію соціальних проблем 

українського суспільства та світової спільноти, причини їхнього виникнення та 

наслідки.  

ПР03. Розробляти і реалізовувати соціальні та міждисциплінарні проєкти з 

урахуванням соціальних, економічних, правових, екологічних та інших аспектів 

суспільного життя.  

ПР04. Застосовувати наукові знання, соціологічні та статистичні методи, 

цифрові технології, спеціалізоване програмне забезпечення для розв’язування 

складних задач соціології та суміжних галузей знань.  

ПР05. Здійснювати пошук, аналізувати та оцінювати необхідну 

інформацію в науковій літературі, банках даних та інших джерелах.  

ПР06. Вільно спілкуватись усно і письмово українською мовою та однією з 

іноземних мов при обговоренні професійних питань, досліджень та інновацій у 



сфері соціології та суміжних наук у тому числі в контексті співпраці з 

європейськими та євроатлантичними інституціями.  

ПР07. Вирішувати етичні дилеми відповідно до норм професійної етики 

соціолога та загальнолюдських цінностей.  

ПР09. Планувати і виконувати наукові дослідження у сфері соціології, 

аналізувати результати, обґрунтовувати висновки.  

РН 10. Здатність аналізувати соціально значущі проблеми та процеси з 

метою прийняття відповідних рішень для соціального проєктування та 

прогнозування розвитку міста. 

РН 11. Використовувати головні методи аналізу регіональних та місцевих 

проблем та технології їх вирішення, які необхідні в дослідницькій діяльності 

соціолога, в його роботі в муніципальних, громадських та політичних 

інститутах, в консалтингових та ін. структурах. 

РН 12. Розробляти схеми і методики аналізу (моніторингу) системи 

міського управління, ситуації міста тощо; формулювати місію і стратегічні 

пріоритети розвитку міста. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

Виробнича практика проводиться згідно Положення про організацію 

освітнього процесу Мелітопольського державного педагогічного університету 

імені Богдана Хмельницького  

https://drive.google.com/file/d/1HWL9vuhcizztkaC6wgF-

zXhr43uGR1W0/view,  

Положення про бально-накопичувану систему оцінювання результатів 

навчання здобувачів вищої освіти Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького 

 https://drive.google.com/file/d/1BDRNtAJupqmHkldtICJTkvL-

LNTIjWRX/view   

https://drive.google.com/file/d/1HWL9vuhcizztkaC6wgF-zXhr43uGR1W0/view
https://drive.google.com/file/d/1HWL9vuhcizztkaC6wgF-zXhr43uGR1W0/view
https://drive.google.com/file/d/1BDRNtAJupqmHkldtICJTkvL-LNTIjWRX/view
https://drive.google.com/file/d/1BDRNtAJupqmHkldtICJTkvL-LNTIjWRX/view


та Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького  

https://drive.google.com/file/d/1QCa95v-CKgN1H634SknHr31ySX7-

Kt5g/view.  

Підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під 

організаційно-методичним керівництвом викладачів кафедри соціології. 

Здобувач вищої освіти має показати вміння самостійно організовувати й 

планувати роботу, рівень оволодіння основами теоретичних і практичних 

знань із фундаментальних соціологічних дисциплін, а також рівень оволодіння 

студентами технологіями роботи сучасного соціолога. 

Основна спрямованість практики (з фаху) здобувачів вищої освіти – 

виявити вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, ставити та 

вирішувати практично-орієнтовані фахові завдання. Виконуючи завдання 

практики здобувачі вищої освіти оволодіють уміннями та основним 

навичками проведення соціологічного дослідження.  

Отже, практика (з фаху) з поступовим розширенням спектру практичних 

завдань і включенням різних професійно-важливих соціологічних технологій 

забезпечує отримання здобувачами вищої освіти умінь та навичок практичної 

й прикладної роботи соціолога. 

Здобувачі вищої освіти-практиканти: 

1) одержують від керівника практики Університету направлення на 

проходження практики; 

2) одержують від особи, відповідальної за практики на 

факультеті/керівника практик від кафедри, методичні матеріали (методичні 

вказівки, програму, звіт-щоденник, індивідуальне завдання, форми звітної 

документації тощо) та консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів, ознайомлюються з робочою програмою практики; 

3) до початку практики проходять інструктажі з охорони праці і техніки 

безпеки, про порядок проходження практики; 

https://drive.google.com/file/d/1QCa95v-CKgN1H634SknHr31ySX7-Kt5g/view
https://drive.google.com/file/d/1QCa95v-CKgN1H634SknHr31ySX7-Kt5g/view


4) своєчасно прибувають на базу практики; 

5) у повному обсязі виконують всі завдання, передбачені робочою 

програмою практики; 

6) дотримуються правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

7) своєчасно готують, відповідно до вимог робочої програми практики, 

звітну документацію, у визначений термін надають її керівнику практики від 

кафедри та складають залік; 

8) беруть участь в установчій та підсумковій конференціях з практики. 

Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за погодженням з кафедрою, 

обирати для себе місце проходження практики. В цьому випадку здобувачі 

вищої освіти-практиканти не пізніше ніж за чотири тижні до початку практики 

надають клопотання від адміністрації організації, підприємства, установи будь-

яких форм власності. 

Здобувачі вищої освіти заочної форми навчання, які працюють за фахом 

майбутньої спеціальності, можуть проходити виробничу практику за основним 

місцем роботи за умови надання довідки та характеристики з місця роботи, 

ксерокопії трудової книжки до заочно-дистанційного відділу. 

Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час проходження 

практики на тиждень складає 30 годин (6 годин на добу). 

Принципи організації практики 

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази 

практики, етичних принципів професійної діяльності соціолога, усвідомлювати 

межі власної компетентності. 

Підведення підсумків практики 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

виконання програми та індивідуальних завдань. 

Звіт з практики приймається і оцінюється науково-педагогічним 

працівником-керівником практики від кафедри. Звіт з практики захищається у 

комісії, призначеній завідувачем кафедри соціології та філософії, у вигляді 



конференції. Оцінка з практики виставляється здобувачам вищої освіти 

відповідно до діючої системи оцінювання в Університеті та на підставі 

перевірки відповідної звітної документації; характеристики науково-

педагогічного працівника-керівника практик від кафедри, керівника практики з 

боку закладу, підприємства, установи, організації; презентації результатів 

проходження  практики під час захисту звіту; відповідей на запитання членів 

комісії з прийому заліку з практики. 

Оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання видів 

діяльності здобувачів вищої освіти на практиці. Формою підсумкового 

контролю є диференційований залік.  

 

V. БАЗИ ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Навчальна практика (з фаху) проходить на базі практики: Центру 

соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана Хмельницького. Виробничу 

практику здобувачі ІV курсу та І курсу (магістратура) проходять на базі Центру 

соціологічних досліджень Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького та позауніверситетських базах 

практики – у провідних організаціях, що займаються соціологічною діяльністю, 

і з якими кафедра соціології має відповідні Договори: структурні підрозділи 

при державних адміністраціях (міста, області); громадські організації та 

об'єднання, Агенції регіонального і місцевого розвитку, структурні підрозділи 

приватних та державних компаній з маркетингу, кадрового забезпечення, 

стратегічного планування та прогнозування, та в рамках реалізації окремих 

проєктів, які мають у своїй структурі дослідницькі компоненти, тобто установи, 

підприємства, організації, які мають належні умови для проведення практики та 

проводять соціологічні дослідження чи здійснюють розробки за напрямками, 

що відповідають тематиці та змісту освітньо-професійної програми. 

Для забезпечення практики здобувачі закріплюються за кафедрою 

соціології із призначенням їм наукових керівників відповідно із спеціалізацією, 

навчальним навантаженням та наказом про «Положення про практичну 



підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра 

у Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького». 

 

ЗМІСТ І ПІДСУМКИ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

БЛОК 1.НАВЧАЛЬНА ПРАКТИКА (З ФАХУ) ІІІ КУРС 

1.1. Зміст практики.  

Навчальна практика за фахом включає виконання наступних видів робіт: 

1. Знайомство з і специфікою роботи Центру соціологічних досліджень 

МДПУ ім. Б. Хмельницького. 

2. Розробка методологічної частини Програми соціологічного дослідження. 

3. Розробка методичної частини Програми соціологічного дослідження. 

4. Розробка процедурної частини Програми соціологічного дослідження. 

5. Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження. 

6. Розробка дизайну анкети.  

7. Обговорення і затвердження дизайну анкети 

8. Проведення пілотажного (пробного) дослідження спрямованого на 

опанування методики збору первинних даних. 

9. Підготовка підсумкового документу (Звіту). 

1.2. Форми і методи контролю. 

Звіт з навчальної практики за фахом приймається і оцінюється  науково-

педагогічним працівником-керівником практики від кафедри. 

Оцінка за навчальну практику (залік) вноситься в заліково-екзаменаційну 

відомість та в залікову книжку або в журнал обліку роботи академічної групи 

(модуль) за підписом науково-педагогічного працівника-керівника практики від 

кафедри. Результат заліку здобувача вищої освіти за практику враховується при 

визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами 

підсумкового контролю. 

1.3. Вимоги до звіту. 

Звіт за результатами навчальної практики за фахом оформляється згідно 

плану-графіку (Див. Додаток 1), заповненого щоденника практики, в якому 

зазначаються всі види робіт, які виконували здобувачі вищої освіти під час 

проходження навчальної практики, дати та відмітку керівника про їх виконання 

(Див. Додаток 2) та індивідуального щоденника студента-практиканта, який 

містить більш детальну інформацію про форми, часові межі і виконання робіт 

окремо кожного студента на практиці (Див. Додаток 3). 

Після закінчення терміну практики здобувачі звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про 

проходження практики – письмовий звіт. У звіті мають бути відомості про 

виконання студентом усіх розділів програми практики, список використаної 

літератури тощо: (Див. Додаток 4 «Звітні матеріали про проходження 

виробничої практики, Див. Додаток 5 «Індивідуальний звіт проходження 

виробничої практики»). 



1.4. Критерії оцінювання. Оцінка роботи практиканта на навчальній 

практиці включає бали за такі види робіт: 
п/п Види робіт Кількість балів Хто оцінює 

І -організаційна робота: ознайомлення зі специфікою 

роботи бази практики, аналізом ведення 

документації; опрацювання інформаційних джерел 

та статистичних даних з обраної теми дослідження. 

Мінімум – 4 бали 

Максимум – 10 балів 

Керівник 

практики 

ІІ - змістовність та якість виконання науково-

практичних завдань: 

Розробкапрограмисоціологічногодослідження:метод

ологічноїчастини, методичної, процедурної частини 

Програми соціологічного дослідження; розробка 

дизайну анкети; проведення пілотажного (пробного) 

дослідження спрямованого на опанування методики 

збору первинних даних. Підготовка підсумкового 

документу (Звіту) 

Мінімум – 25 балів 

Максимум – 40 балів 

Керівник 

практики 

ІІІ -рівень оволодіння практичними уміннями і 

навиками за спеціальністю 

-письмовий звіт про проходження практики 

Мінімум – 6 балів 

Максимум – 20 балів 

Керівник 

практики 

ІV -захист результатів практики на засіданні кафедри 

соціології 

Мінімум – 15 балів 

Максимум – 30 балів 

Члени 

кафедри 

 

Всі завдання, які виконує студент-практикант, підлягають 

диференційованій оцінці з боку викладача, який здійснює керівництво 

практикою від кафедри на підставі перевірки відповідної звітної документації; 

характеристики науково-педагогічного працівника-керівника практик від 

кафедри, керівника практики з боку підприємства, установи, організації; 

презентації результатів проходження практики під час захисту звіту; відповідей 

на запитання членів комісії з прийому заліку з практики. Оцінки вносяться в 

заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку за підписом науково-

педагогічного працівника, керівника практики від кафедри і членів комісії.  

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики з поважної 

причини, надається право проходження практики повторно при виконанні 

умов, визначених Університетом. Здобувачу вищої освіти, який на 

підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може бути надано 

можливість повторного проходження практики, але з підвищенням оцінки не 

більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження практики надає 

ректор своїм наказом на підставі службової директора інституту, декана 

факультету за погодженням  із керівником практик Університету. 

Результати практичної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою, враховуючи бали за всі різновиди робіт, а також за звіт з практики та 

його захист на кафедрах. 

Шкала оцінювання 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 



90-100 відмінно 5 A відмінно 

82-89 добре 4 B добре (дуже добре) 

74-81 C (добре) 

64-73 задовільно 3 

 

D (задовільно) 

60-63 E задовільно (достатньо) 

35-59 не задовільно 2 FX (не задовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 не задовільно 2 F (не задовільно з обов’язковим 

повторним проходженням практики) 

1.5. Підведення підсумків. 

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, підсумкових 

конференціях здобувачів вищої освіти з практики, а загальні підсумки – на 

вчених радах Університету та інституту/факультетів не менше одного разу 

протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. Здобувачу 

вищої освіти, який на підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може 

бути надано можливість повторного проходження практики, але з підвищенням 

оцінки не більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження 

практики надає ректор своїм наказом на підставі службової директора 

інституту, декана факультету за погодженням із керівником практик 

Університету. 

БЛОК 2. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (З ФАХУ) ІV КУРС 

 

2.1. Виробнича практика за фахом включає виконання наступних видів 

робіт: 

Установчі збори. Знайомство з і специфікою роботи бази практики 

Розробка методологічної частини Програми соціологічного дослідження 

Розробка методичної частини Програми соціологічного дослідження 

Розробка процедурної частини Програми соціологічного дослідження 

Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження 

Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію 

Обговорення і затвердження дизайну анкети/ гайду/сценарію 

Проведення пілотажного (пробного) дослідження спрямованого на 

опанування методики збору первинних даних 

Розробка інструментарію комп’ютерної обробки результатів 

пілотажного (пробного) дослідження 

Обробка результатів пілотажного (пробного) дослідження/ 

стенаграфування 

Формування масивів одно й двовимірних розподілів 

(таблиць)/транскрибування/ щільний опис/контент-аналіз 

Презентація результатів дослідження 

2.2. Форми і методи контролю. 

Звіт з виробничої практики захищається у комісії, призначеній завідувачем 

кафедри соціології. До складу комісії можуть входити керівник практик 

Університету і керівник від бази практики.  



Оцінка за виробничу практику (диференційований залік) вноситься в 

заліково-екзаменаційну відомість за підписом науково-педагогічним 

працівником-керівника практики від кафедри і членів комісії та в залікову 

книжку за підписом науково-педагогічного працівника-керівника практики від 

кафедри. Результат заліку здобувача вищої освіти за практику враховується при 

визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами 

підсумкового контролю. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, 

підсумкових конференціях здобувачів вищої освіти з практики, а загальні 

підсумки – на вчених радах Університету та інституту/факультетів не менше 

одного разу протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. 

Здобувачу вищої освіти, який на підсумковому заліку отримав незадовільну 

оцінку, може бути надано можливість повторного проходження практики, але з 

підвищенням оцінки не більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне 

проходження практики надає ректор своїм наказом на підставі службової 

директора інституту, декана факультету за погодженням  із керівником практик 

Університету. 

2.3. Вимоги до звіту. 

Звіт за результатами виробничої практики за фахом оформляється згідно 

плану-графіку (Див. Додаток 6), заповненого щоденника практики, в якому  

зазначаються всі види робіт, які виконували студенти під час виробничої 

практики, дати та відмітку керівника про їх виконання (Див. Додаток 7) та 

індивідуального щоденника студента-практиканта, який містить більш детальну 

інформацію про форми, часові межі і виконання робіт окремо кожного студента 

на практиці (Див. Додаток 8). 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про 

проходження практики – письмовий звіт. У звіті мають бути відомості про 

виконання студентом усіх розділів програми практики, список використаної 

літератури тощо: (Див. Додаток 9 «Звітні матеріали про проходження 

виробничої практики, Див. Додаток 10 «Індивідуальний звіт проходження 

виробничої практики») 

2.4. Критерії оцінювання. 

Оцінка роботи практиканта на виробничій практиці за фахом включає бали 

за такі види робіт: 
п/п Види робіт Кількість балів Хто оцінює 

І -організаційна робота: ознайомлення зі 

специфікою роботи бази практики, 

аналізом ведення документації; 

опрацювання інформаційних джерел та 

статистичних даних з обраної теми 

дослідження. 

Мінімум – 4 бали 

Максимум – 10 балів 

Керівник від 

кафедри, 

Керівник бази 

практики 

ІІ - змістовність та якість виконання  

науково-практичних завдань: розробка 

програми соціологічного дослідження; 

підготовка методичних документів для 

Мінімум – 25 балів 

Максимум – 40 балів 

Керівник від 

кафедри, 

Керівник бази 

практики 



польового етапу дослідження/ підготовка 

паспорту для введення даних у програму 

SPSS/, підготовка гайду, сценарію.  

Підготовка методичних документів для 

контролю польового етапу опитування 

(інструкція інтев’юера, модератора, 

маршрутний лист) Проведення 

інструктажу із збору первинної 

соціологічної інформації/ Проведення 

інструктажу із введення даних у програму 

SPSS/стенаграфування/транскрибування. 

Проведення контролю польового етапу 

опитування. Проведення обробки даних 

(одновимірні та двовимірні 

розподіли/стенаграфування/транскрибуван

ня/контент-аналіз/щільний опис. 

Підготовка підсумкового документу 

(Звіту) 

ІІІ -рівень оволодіння практичними уміннями 

і навиками за спеціальністю: письмовий 

звіт про проходження практики 

Мінімум – 6 балів 

Максимум – 20 балів  

Керівник від 

кафедри 

IV -захист результатів практики на засіданні 

кафедри соціології  

Мінімум – 15 балів 

Максимум – 30 балів 

Члени кафедри 

 

Всі завдання, які виконує студент-практикант, підлягають 

диференційованій оцінці з боку викладача, який здійснює керівництво 

практикою від кафедри на підставі перевірки відповідної звітної документації; 

характеристики науково-педагогічного працівника-керівника практик від 

кафедри, керівника практики з боку підприємства, установи, організації; 

презентації результатів проходження практики під час захисту звіту; відповідей 

на запитання членів комісії з прийому заліку з практики. Оцінки вносяться в 

заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку за підписом науково-

педагогічного працівника, керівника практики від кафедри і членів комісії.  

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики з поважної 

причини, надається право проходження практики повторно при виконанні 

умов, визначених Університетом. Здобувачу вищої освіти, який на 

підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може бути надано 

можливість повторного проходження практики, але з підвищенням оцінки не 

більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження практики надає 

ректор своїм наказом на підставі службової директора інституту, декана 

факультету за погодженням  із керівником практик Університету. 

Результати практичної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою, враховуючи бали за всі різновиди робіт, а також за звіт з практики та 

його захист на кафедрах. 

Шкала оцінювання 

За 100-

бальною 

шкалою 

За національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 



90-100 відмінно 5 A відмінно 

82-89 добре 4 B добре (дуже добре) 

74-81 C (добре) 

64-73 задовільно 3 

 

D (задовільно) 

60-63 E задовільно (достатньо) 

35-59 не задовільно 2 FX (не задовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 не задовільно 2 F (не задовільно з обов’язковим 

повторним проходженням практики) 

2.5. Підведення підсумків. 

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, підсумкових 

конференціях здобувачів вищої освіти з практики, а загальні підсумки – на 

вчених радах Університету та інституту/факультетів не менше одного разу 

протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. Здобувачу 

вищої освіти, який на підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може 

бути надано можливість повторного проходження практики, але з підвищенням 

оцінки не більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження 

практики надає ректор своїм наказом на підставі службової директора 

інституту, декана факультету за погодженням  із керівником практик 

Університету. 

 

БЛОК 3. ВИРОБНИЧА ПРАКТИКА (З ФАХУ) І КУРС 

(МАГІСТРАТУРА). 

3.1. Опис виробничої практики.  

Виробнича практика за фахом включає виконання наступних видів робіт: 

Установчі збори. Знайомство з і специфікою роботи бази практики 

Розробка методологічної частини Програми соціологічного дослідження 

Розробка методичної частини Програми соціологічного дослідження 

Розробка процедурної частини Програми соціологічного дослідження 

Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження 

Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію 

Обговорення і затвердження дизайну анкети/ гайду/сценарію 

Проведення пілотажного (пробного) дослідження спрямованого на 

опанування методики збору первинних даних 

Розробка інструментарію комп’ютерної обробки результатів пілотажного 

(пробного) дослідження 

Обробка результатів пілотажного (пробного) дослідження/ 

стенаграфування 

Формування масивів одно й двовимірних розподілів 

(таблиць)/транскрибування/ щільний опис/контент-аналіз 

Здійснення SWOT-аналізу результатів та розробка науково-обґрунтованих 

рекомендацій щодо розвитку соціальних процесів /об’єкту   

Презентація результатів дослідження 

3.2. Форми і методи контролю. 



Звіт з виробничої практики захищається у комісії, призначеній 

завідувачем кафедри соціології. До складу комісії можуть входити керівник 

практик від Університету і керівник від бази практики.  

Оцінка за виробничу практику (диференційований залік) вноситься в 

заліково-екзаменаційну відомість за підписом науково-педагогічного 

працівника-керівника практики від кафедри і членів комісії, та в залікову 

книжку за підписом науково-педагогічного працівника-керівника практики від 

кафедри. Результат заліку здобувача вищої освіти за практику враховується при 

визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за результатами 

підсумкового контролю. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, 

підсумкових конференціях здобувачів вищої освіти з практики, а загальні 

підсумки – на вчених радах Університету та факультету не менше одного разу 

протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. Здобувачу 

вищої освіти, який на підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може 

бути надано можливість повторного проходження практики, але з підвищенням 

оцінки не більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження 

практики надає ректор своїм наказом на підставі службової директора 

інституту, декана факультету за погодженням  із керівником практик 

Університету. 

 

3.3. Вимоги до звіту. 

Звіт за результатами виробничої практики за фахом оформляється згідно 

плану-графіку (Див. Додаток 11), заповненого щоденника практики, в якому  

зазначаються всі види робіт, які виконували студенти під час виробничої 

практики, дати та відмітку керівника про їх виконання (Див. Додаток 12) та 

індивідуального щоденника студента-практиканта, який містить більш детальну 

інформацію про форми, часові межі і виконання робіт окремо кожного студента 

на практиці (Див. Додаток 13). 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про 

проходження практики – письмовий звіт. У звіті мають бути відомості про 

виконання студентом усіх розділів програми практики, список використаної 

літератури тощо: (Див. Додаток 14 «Звітні матеріали про проходження 

виробничої практики, Див. Додаток 15 «Індивідуальний звіт проходження 

виробничої практики»). 

3.4. Критерії оцінювання. 

Оцінка роботи практиканта на виробничій практиці за фахом включає бали 

за такі види робіт: 
п/п Види робіт Кількість балів Хто оцінює 

І - організаційна робота: ознайомлення зі 

специфікою роботи бази практики, аналізом 

ведення документації; опрацювання 

інформаційних джерел та статистичних даних з 

обраної теми дослідження. 

Мінімум – 4 бали 

Максимум – 10 балів 

Керівник від 

кафедри, 

Керівник бази 

практики 



ІІ - змістовність та якість виконання  науково-

практичних завдань: розробка програми 

соціологічного дослідження; підготовка 

методичних документів для польового етапу 

дослідження/ підготовка паспорту для введення 

даних у програму SPSS/, підготовка гайду, 

сценарію.  Підготовка методичних документів 

для контролю польового етапу опитування 

(інструкція інтев’юера, модератора, 

маршрутний лист) Проведення інструктажу із 

збору первинної соціологічної інформації/ 

Проведення інструктажу із введення даних у 

програму 

SPSS/стенаграфування/транскрибування. 

Проведення контролю польового етапу 

опитування. Проведення обробки даних 

(одновимірні та двовимірні 

розподіли/стенаграфування/транскрибування/ко

нтент-аналіз/щільний опис. Підготовка 

підсумкового документу (Звіту) 

Мінімум – 25 балів 

Максимум – 40 балів 

Керівник від 

кафедри, 

Керівник бази 

практики 

ІІІ -рівень оволодіння практичними уміннями і 

навиками за спеціальністю: письмовий звіт про 

проходження практики 

Мінімум – 6 балів 

Максимум – 20 балів  

Керівник від 

кафедри 

ІV -захист результатів практики на засіданні 

кафедри соціології  

Мінімум – 15 балів 

Максимум – 30 балів 

Члени кафедри 

Всі завдання, які виконує студент-практикант, підлягають 

диференційованій оцінці з боку викладача, який здійснює керівництво 

практикою від кафедри на підставі перевірки відповідної звітної документації; 

характеристики науково-педагогічного працівника-керівника практик від 

кафедри, керівника практики з боку підприємства, установи, організації; 

презентації результатів проходження практики під час захисту звіту; відповідей 

на запитання членів комісії з прийому заліку з практики. Оцінки вносяться в 

заліково-екзаменаційну відомість та в залікову книжку за підписом науково-

педагогічного працівника, керівника практики від кафедри і членів комісії.  

Здобувачу вищої освіти, який не виконав програму практики з поважної 

причини, надається право проходження практики повторно при виконанні 

умов, визначених Університетом. Здобувачу вищої освіти, який на 

підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може бути надано 

можливість повторного проходження практики, але з підвищенням оцінки не 

більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження практики надає 

ректор своїм наказом на підставі службової директора інституту, декана 

факультету за погодженням  із керівником практик Університету. 

Результати практичної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою, враховуючи бали за всі різновиди робіт, а також за звіт з практики та 

його захист на кафедрах. 

Шкала оцінювання 

За 100-

бальною 

За національною 

шкалою 

 За шкалою ECTS 



шкалою 

90-100 відмінно 5 A відмінно 

82-89 добре 4 B добре (дуже добре) 

74-81 C (добре) 

64-73 задовільно 3 

 

D (задовільно) 

60-63 E задовільно (достатньо) 

35-59 не задовільно 2 FX (не задовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 не задовільно 2 F (не задовільно з обов’язковим 

повторним проходженням практики) 

3.5. Підведення підсумків. 

Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедр, підсумкових 

конференціях здобувачів вищої освіти з практики, а загальні підсумки – на 

вчених радах Університету та інституту/факультетів не менше одного разу 

протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. Здобувачу 

вищої освіти, який на підсумковому заліку отримав незадовільну оцінку, може 

бути надано можливість повторного проходження практики, але з підвищенням 

оцінки не більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне проходження 

практики надає ректор своїм наказом на підставі службової директора 

інституту, декана факультету за погодженням  із керівником практик 

Університету.



ДОДАТОК 1 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТАМИ 3 КУРСУ СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИБАКАЛАВР" 

Етапиробіт: 

п
н 

Вт ср чт пт сб 
н
д 

п
н 

вт ср чт Пт сб нд пн вт ср Чт пт сб нд пн вт ср чт пт 

Відповідальні/ви
конавці 

2
7. 
0
1 

28
. 
01 

29
. 
01 

30
. 
01 

3
1. 
0
1 

01
. 
02 

0
2. 
0
2 

0
3. 
0
2 

04
. 
02 

05
. 
02 

06
. 
02 

07
. 
02 

08
. 
02 

09
. 
02 

10
. 
02 

11
. 
02 

12
. 
02 

13
. 
02 

14
. 
02 

15
. 
02 

16
. 
02 

17
. 
02 

18
. 
02 

19
. 
02 

20
. 
02 

21
. 
02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Знайомство з і специфікою роботи 
Центру соціологічних досліджень МДПУ ім.. 
Б. Хмельницького. 

                          
Керівник поля/ 
групастудентів 

2. Розробка методологічної частини 
Програми соціологічного дослідження. 

                          Керівник поля/ 
групастудентів 

3. Розробка методичної частини Програми 
соціологічного дослідження. 

                          Лабораторія / 
групастудентів 

4. 
РозробкапроцедурноїчастиниПрограмисоці
ологічногодослідження. 

                          
Лабораторія 

5. Обговорення і 
затвердженняПрограмисоціологічногодослі
дження. 

                          
Керівник поля/ 
всігрупистудентів 

6. Розробка дизайну анкети.  
                          Лабораторія, 

бригадири поля 

7. Обговорення і затвердження дизайну 
анкети 

                          Лабораторія / 
всігрупистудентів 

8. Проведенняпілотажного (пробного) 
дослідженняспрямованого на опанування 
методики зборупервиннихданих. 

                          
Лабораторія / 
всігрупистудентів 

9. Підготовка підсумкового документу 
(Звіту). 

                          Лабораторія / 
Керівники/ 
Всігрупистудентів 

 



 

ДОДАТОК 2 

ЗРАЗОК ЩОДЕННИКА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

ЩОДЕННИК НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Здобувачів __ курсу  _______ факультету інформатики, математики та економіки 

за період з «__» _______ 20__ року по «__» _______ 20__ року 

 

Дата Види виконаних робіт 
Відмітки про 

виконання 

27.01-28.01 

1. Знайомство з і специфікою роботи Центру 

соціологічних досліджень МДПУ 

ім Б. Хмельницького. 

 

28.01-03.02 
2. Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження. 

 

30.01-05.02 
3. Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження. 

 

03.02-07.02 
4. Розробка процедурної частини Програми 

соціологічного дослідження. 

 

07.02-10.02 
5. Обговорення і затвердження Програми 

соціологічного дослідження. 

 

05.02-10.02 6. Розробка дизайну анкети.   

10.02 7. Обговорення і затвердження дизайну анкети  

11.02-17.02 

8. Проведення пілотажного (пробного) 

дослідження спрямованого на опанування 

методики збору первинних даних. 

 

17.02-21.02 9. Підготовка підсумкового документу (Звіту).  

 

 

Керівник практики _____________        ______________________________________________ 

   (підпис)  (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 



ДОДАТОК 3 
ЗРАЗОК  ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЩОДЕННИКА 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

Щоденник 

проходження навчальної практики 

здобувача 3 курсу факультету інформатики, математики та економіки 

……………………………………………………………………………… 

(П.І.Б.) 

 

за період з…………………..по……………………………20  року. 

 

Керівник практики  ____________________________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Дата Види виконаних робіт 

Відмітка про 

виконання 

Керівника бази 

практики 

27.01-28.01 

1. Знайомство з і специфікою роботи Центру 

соціологічних досліджень МДПУ 

ім. Б. Хмельницького. 

 

28.01-03.02 
2. Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження. 

 

30.01-05.02 
3. Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження. 

 

03.02-07.02 
4. Розробка процедурної частини Програми 

соціологічного дослідження. 

 

07.02-10.02 
5. Обговорення і затвердження Програми 

соціологічного дослідження. 

 

05.02-10.02 6. Розробка дизайну анкети.   

10.02 7. Обговорення і затвердження дизайну анкети  

11.02-17.02 

8. Проведення пілотажного (пробного) 

дослідження спрямованого на опанування 

методики збору первинних даних. 

 

17.02-21.02 9. Підготовка підсумкового документу (Звіту).  

 

Підпис практиканта __________________ 

 

Підпис керівника практики________________ 



 

Додаток 4 

ФАКУЛЬТЕТ  

КАФЕДРА ___________________________________________ 

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Здобувача ІІІ курсу за спеціальністю 054 Соціологія 

Освітньої-професійної програми Соціологія 

___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)  

____________________________________________________________ 

 

Термін практики з_____________ по______________ 20 __ р.  

 

Керівник практики 

_____________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання керівника) 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Звіт зданий на кафедру _________ 

(дата) 

Захист звіту_______________________ 

(дата) 

 

 

 

ОЦІНКА ЗА ПРАКТИКУ__________________ 

 

 

Мелітополь – 20    р. 



Додаток 5 

Зразок індивідуального звіту проходження практики 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ЗВІТ 

ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

Здобувача __________________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

База практики ______________________________________________________ 

(назва установи, кафедри) 

 

За час практики зроблено:  

(далі надається перелік індивідуальних завдань, опис реалізації яких складає текстовий зміст звіту,  

за напрямами:  

Розробка методологічної частини Програми соціологічного дослідження; 

Розробка методичної частини Програми соціологічного дослідження; 

Розробка процедурної частини Програми соціологічного дослідження; 

Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження. 

Розробка дизайну анкети 

Обговорення і затвердження дизайну анкети 

Проведення пілотажного (пробного) дослідження спрямованого на опанування методики збору 

первинних даних. 

Підготовка підсумкового звіту. 

 

Практикант  ________________________  / _________________ 

Підпис                                                                        ПІП 

Керівник практики __________________  / _________________ 

Підпис 



 ДОДАТОК 6 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

Етапи робіт: 

пн вт ср чт пт сб нд пн вт Ср чт пт Сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт 

Відповідальні/ 
виконавці  

20. 
01 

21. 
01 

22. 
01 

23. 
01 

24. 
01 

25. 
01. 

26. 
01 

27. 
01 

28. 
01 

29. 
01 

30. 
01 

31. 
01 

01. 
02 

02. 
02 

03. 
02 

04. 
02 

05. 
02 

06. 
02 

07. 
02 

08. 
02 

09. 
02 

10. 
02 

11. 
02 

12. 
02 

13. 
02 

14. 
02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Установчі збори. Знайомство з і 
специфікою роботи бази практики. 

                          Керівник кафедри, 
керівник поля/ група 
студентів 

Розробка методологічної 
частиниПрограми соціологічного 
дослідження; 

                          
Керівник поля/ група 
студентів 

Розробка методичної частини 
Програми соціологічного 
дослідження; 

                          
Центр / група 
студентів 

Розробка процедурної частини 
Програми соціологічного 
дослідження; 

                          
Центр 

Обговорення і затвердження 
Програми соціологічного 
дослідження. 

                          
Керівник поля/ всі 
групи студентів 

Розробка дизайну анкети 
/гайду/сценарію 

                          Центр, бригадири 
поля 

Обговорення і затвердження 
дизайну анкети/ гайду/сценарію 

                          Центр / всі групи 
студентів 

Проведення пілотажного 
(пробного) дослідження 
спрямованого на опанування 
методики збору первинних даних. 

                          
Центр, бригадири 
поля 

Розробка інструментарію 
комп’ютерної обробки результатів 
пілотажного (пробного) 
дослідження 

                          

Центр 

Обробка результатів пілотажного 
(пробного) дослідження/ 
стенаграфування 

                          
Всі студенти 

Формування масивів одно й 
двовимірних розподілів 
(таблиць)/транскрибування/ 
щільний опис/контент-аналіз 

                          

Всі студенти 

Презентація результатів 
дослідження 

                          
Керівники 

 



ДОДАТОК 7 
ЗРАЗОК ЩОДЕННИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Здобувачів вищої освіти IV курсу спеціальності соціології 

за період з «__» _______ 20__ року по «__» _______ 20__ року 

 
 

Дата 

 

Види виконаних робіт 

Відмітки 

про 

виконання 

20.01-22.01 
Установчі збори. Знайомство з і специфікою 

роботи бази практики. 

 

22.01-28.01 
Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

23.01-29.01 
Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

24.01-30.01 
Розробка процедурної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

30.01 
Обговорення і затвердження Програми 

соціологічного дослідження 

 

30.01-04.02 Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію  

04.02 
Обговорення і затвердження дизайну 

анкети/ гайду/сценарію 

 

04.02-10.02 

Проведення пілотажного (пробного) 

дослідження спрямованого на опанування 

методики збору первинних даних. 

 

07.02-10.02 

Розробка інструментарію комп’ютерної 

обробки результатів пілотажного (пробного) 

дослідження 

 

10.02-11.02 
Обробка результатів пілотажного 

(пробного) дослідження/ стенаграфування 

 

11.02-13.02 

Формування масивів одно й двовимірних 

розподілів (таблиць)/транскрибування/ 

щільний опис/контент-аналіз 

 

14.02 Презентація результатів дослідження  

 

 

 

 

Керівник практики _____________        _________________________________ 
   (підпис)    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 



ДОДАТОК 8 

ЗРАЗОК  ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЩОДЕННИКА 

 ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

 

Щоденник 

проходження виробничої практики 

здобувача вищої освіти 4 курсу факультету інформатики, математики та економіки 

……………………………………………………………………………… 

(П.І.Б.) 
 

за період з…………………..по……………………………201_ року. 
 

Керівник практики  _____________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Дата 

 

Види виконаних робіт 

Відмітка про 

виконання 

керівника бази 

практики 

20.01-22.01 
Установчі збори. Знайомство з і 

специфікою роботи бази практики. 

 

22.01-28.01 
Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

23.01-29.01 
Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

24.01-30.01 
Розробка процедурної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

30.01 
Обговорення і затвердження Програми 

соціологічного дослідження 

 

30.01-04.02 Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію  

04.02 
Обговорення і затвердження дизайну 

анкети/ гайду/сценарію 

 

04.02-10.02 

Проведення пілотажного (пробного) 

дослідження спрямованого на опанування 

методики збору первинних даних. 

 

07.02-10.02 

Розробка інструментарію комп’ютерної 

обробки результатів пілотажного 

(пробного) дослідження 

 

10.02-11.02 
Обробка результатів пілотажного 

(пробного) дослідження/ стенаграфування 

 

11.02-13.02 

Формування масивів одно й двовимірних 

розподілів (таблиць)/транскрибування/ 

щільний опис/контент-аналіз 

 

14.02 Презентація результатів дослідження  

 

ПІДПИС ПРАКТИКАНТА __________________ 

 

Підпис керівника практики________________ 



Додаток 9 

ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ___________________________________________ 

 

 

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Студента(ки) ІV курсу за спеціальністю 054 Соціологія 

освітньої-професійної програми Соціології 

___________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові)  

____________________________________________________________ 

 

Термін практики з_____________ по______________ 20 __ р.  

 

Керівник практики від кафедри 

_____________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання керівника)  

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Керівник  бази практики  

______________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання керівника)  

______________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Звіт зданий на кафедру _________ 

                                                (дата) 

Захист звіту_______________________ 

(дата) 

 

 

 

ОЦІНКА ЗА ПРАКТИКУ__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь – 20    р. 

 



Додаток 10 

 

Зразок ІНДИВІДУАЛЬНОГО звіту проходження практики 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ЗВІТ 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Практикант __________________________________________________________ 

     (прізвище, ім’я, по батькові) 

База практики ______________________________________________________ 

(назва установи, кафедри) 

 

За час практики зроблено:  

(далі надається перелік індивідуальних завдань, опис реалізації яких складає текстовий зміст звіту,  

за напрямами:  

Розробка методологічної частини Програми соціологічного дослідження; 

Розробка методичної частини Програми соціологічного дослідження; 

Розробка процедурної частини Програми соціологічного дослідження; 

Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження. 

Розробка дизайну анкети  

Обговорення і затвердження дизайну анкети 

Проведення пілотажного (пробного) дослідження спрямованого на опанування методики збору 

первинних даних. 

Розробка інструментарію комп’ютерної обробки результатів пілотажного (пробного) дослідження 

Обробка результатів пілотажного (пробного) дослідження 

Формування масивів одно й двовимірних розподілів (таблиць) 

Аналіз та інтерпретація отриманих даних 

Підготовка підсумкового звіту. 

 

Практикант  ________________________  / _________________ 

                                         Підпис                                                                        ПІП 

Керівник практики від кафедри   __________________  / _________________ 

                                                                                 Підпис                                                                                     

Керівник бази практики __________________  / _________________ 

                                                                                 Підпис                                                                                     



 

 

Додаток 11 

ПЛАН-ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

Етапи робіт: 

пн вт ср чт пт сб нд пн вт Ср чт пт Сб нд пн вт ср чт пт сб нд пн вт ср чт пт 

Відповідальні/ 
виконавці  

30. 
04 

31. 
04 

1. 
04 

2. 
04 

3. 
04 

4 
04 

5 
04 

6 
04 

7 
04 

8. 
04 

9 
04 

10 
04 

11. 
04 

12. 
04 

13. 
04 

14. 
04 

15. 
04 

16. 
04 

17. 
04 

18. 
04 

19. 
04 

20. 
04 

21. 
04 

22. 
04 

23. 
04 

24. 
04 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Установчі збори. Знайомство з і 
специфікою роботи бази практики. 

                          Керівник кафедри, 
керівник поля/ група 
студентів 

Розробка методологічної частини 
Програми соціологічного 
дослідження; 

                          
Керівник поля/ група 
студентів 

Розробка методичної частини 
Програми соціологічного 
дослідження; 

                          
Центр / група 
студентів 

Розробка процедурної частини 
Програми соціологічного 
дослідження; 

                          
Центр 

Обговорення і затвердження 
Програми соціологічного 
дослідження. 

                          
Керівник поля/ всі 
групи студентів 

Розробка дизайну анкети 
/гайду/сценарію 

                          Центр, бригадири 
поля 

Обговорення і затвердження 
дизайну анкети/ гайду/сценарію 

                          Центр / всі групи 
студентів 

Проведення пілотажного 
(пробного) дослідження 
спрямованого на опанування 
методики збору первинних даних. 

                          
Центр, бригадири 
поля 

Розробка інструментарію 
комп’ютерної обробки результатів 
пілотажного (пробного) 
дослідження 

                          

Центр 

Обробка результатів пілотажного 
(пробного) дослідження/ 
стенаграфування 

                          
Всі студенти 

Формування масивів одно й 
двовимірних розподілів 
(таблиць)/транскрибування/ 
щільний опис/контент-аналіз 

                          

Всі студенти 

 



Етапи робіт: 

пн вт ср чт Пт сб нд пн вт ср чт пт 

Відповідальні/ 
виконавці  

27 
04 

28 
04 

29 
04 

30 
04 

1 
05 

2 
05. 

3 
05 

4 
05 

5. 
05 

6 
05 

7 
05 

8. 
05 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Розробка SWOTаналізу             Керівник кафедри, 
керівник бази 
практик, група 
студентів 

Розробка рекомендацій             Керівник кафедри, 
керівник бази 
практик, група 
студентів 

Підготовка звіту             Керівник кафедри, 
керівник бази 
практик, група 
студентів 

Презентація результатів 
дослідження  

            Керівники, члени 
кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК 12 
ЗРАЗОК ЩОДЕННИКА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Здобувачів рівня вищої освіти «магістр» спеціальності соціології 

за період з «__» _______ 20__ року по «__» _______ 20__ року 

 

 

Дата 

 

Види виконаних робіт 

Відмітки 

про 

виконання 

30.03-1.04 
Установчі збори. Знайомство з і 

специфікою роботи бази практики. 

 

1.04-7.04 
Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

2.04-8.04 
Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

3.04-9.04. 
Розробка процедурної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

9.04. 
Обговорення і затвердження Програми 

соціологічного дослідження. 

 

9.04-14.04 Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію  

14.04 
Обговорення і затвердження дизайну 

анкети/ гайду/сценарію 

 

14.04.-20.04 

Проведення пілотажного (пробного) 

дослідження спрямованого на опанування 

методики збору первинних даних. 

 

17.04-20.04 

Розробка інструментарію комп’ютерної 

обробки результатів пілотажного 

(пробного) дослідження 

 

20.04-21.04. 
Обробка результатів пілотажного 

(пробного) дослідження/ стенаграфування 

 

21.04-24.04 

Формування масивів одно й двовимірних 

розподілів (таблиць)/транскрибування/ 

щільний опис/контент-аналіз 

 

27.04-30.04 Розробка SWOTаналізу  

30.04-5.05 Розробка рекомендацій  

30.04-7.05 Підготовка звіту  

8.05 Презентація результатів дослідження  
 

Керівник практики _____________        _________________________________ 
   (підпис)    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 



ДОДАТОК 13 

ЗРАЗОК  ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЩОДЕННИКА 
 ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТА 

Щоденник 

проходження виробничої практики 

студента рівня вищої освіти «магістр» факультету  інформатики, математики та 

економіки 

……………………………………………………………………………… 

(П.І.Б.) 

за період з…………………..по……………………………201_ року. 

Керівник практики  _____________________________ 

(посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

 

Дата 

 

Види виконаних робіт 

Відмітка про 

виконання 

керівника бази 

практики 

30.03-1.04 
Установчі збори. Знайомство з і специфікою роботи 

бази практики. 

 

1.04-7.04 
Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

2.04-8.04 
Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

3.04-9.04. 
Розробка процедурної частини Програми 

соціологічного дослідження; 

 

9.04. 
Обговорення і затвердження Програми 

соціологічного дослідження. 

 

9.04-14.04 Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію  

14.04 
Обговорення і затвердження дизайну анкети/ 

гайду/сценарію 

 

14.04.-20.04 

Проведення пілотажного (пробного) дослідження 

спрямованого на опанування методики збору 

первинних даних. 

 

17.04-20.04 
Розробка інструментарію комп’ютерної обробки 

результатів пілотажного (пробного) дослідження 

 

20.04-21.04. 
Обробка результатів пілотажного (пробного) 

дослідження/ стенаграфування 

 

21.04-24.04 

Формування масивів одно й двовимірних розподілів 

(таблиць)/транскрибування/ щільний опис/контент-

аналіз 

 

27.04-30.04 Розробка SWOTаналізу  

30.04-5.05 Розробка рекомендацій  

30.04-7.05 
Підготовка підсумкового результату дослідження 

(Звіту) 

 

8.05 Презентація результатів дослідження  

ПІДПИС ПРАКТИКАНТА __________________ 

Підпис керівника практики________________ 



Додаток 14 

ФАКУЛЬТЕТ 

 

КАФЕДРА ___________________________________________ 

 

 

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Здобувача рівня вищої освіти «магістр» спеціальності 054 Соціологія 

освітньої-професійної програми Соціологія муніципальної політики 

___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)  

____________________________________________________________ 

 

Термін практики з_____________ по______________ 20 __ р.  

 

Керівник практики від кафедри 

_____________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання керівника) 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Керівник  бази практики 

______________________________________ 

(науковий ступінь, вчене звання керівника) 

______________________________________ 

(прізвище, ім'я, по батькові) 

 

Звіт зданий на кафедру _________ 

(дата) 

Захист звіту_______________________ 

(дата) 

 

 

 

ОЦІНКА ЗА ПРАКТИКУ__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелітополь – 20    р. 

 



Додаток 15 

Зразок ІНДИВІДУАЛЬНОГО 

звіту проходження практики 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ЗВІТ 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Здобувач __________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

База практики ______________________________________________________ 

(назва установи, кафедри) 

 

За час практики зроблено:  

(далі надається перелік індивідуальних завдань, опис реалізації яких складає текстовий зміст 

звіту,  

за напрямами:  

Розробка методологічної частини Програми соціологічного дослідження; 

Розробка методичної частини Програми соціологічного дослідження; 

Розробка процедурної частини Програми соціологічного дослідження; 

Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження. 

Розробка дизайну анкети  

Обговорення і затвердження дизайну анкети 

Проведення пілотажного (пробного) дослідження спрямованого на опанування методики 

збору первинних даних. 

Розробка інструментарію комп’ютерної обробки результатів пілотажного (пробного) 

дослідження 

Обробка результатів пілотажного (пробного) дослідження 

Формування масивів одно й двовимірних розподілів (таблиць) 

Аналіз та інтерпретація отриманих даних 

Розробка SWOTаналізу 

Розробка рекомендацій 

Підготовка підсумкового документу дослідження (Звіту) 

Презентація результатів дослідження 

. 

 

Практикант  ________________________  / _________________ 

                                         Підпис                                                                        ПІП 

Керівник практики від кафедри   __________________  / _________________ 

                                                                                 Підпис                                                                                     

Керівник бази практики __________________  / _________________ 

                                                                                 Підпис                                                                                     

 



 

             Додаток 16 

Характеристика 

керівника бази практики 

на роботу здобувача в рамках виробничої практики 

_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я по батькові) 

 

Основні позиції: 

1. Де проходив практику (в якій організації, установі) 

________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2. Коли проходив практику (з якого і по який час) _______________________ 

3. Під чиїм керівництвом проходив практику (П. І.Б., посада керівників практики на місцях) 

 
4. Ставлення здобувача до практики (інтерес до роботи, ініціатива, старанність, характер 

виконуваних здобувачем робіт, вміння застосовувати теоретичні знання на практиці, рівень 

оволодіння практичними навичками  тощо).  

5 Якість виконаної практичної роботи, ступінь проявленої самостійності у роботі, як 

засвоєно програмний матеріал практики, як оволодів практичними уміннями і навиками за 

спеціальністю  

6. Рівень теоретичної підготовки (чітке розуміння суті обраної наукової проблеми, знання 

відповідного матеріалу, публікацій з обраної проблематики, недоліки в теоретичній 

підготовці практиканта, які виявились під час практики) 

7.Повнота виконання здобувачем програми проходження виробничої практики 

8. Рівень організованості та дисциплінованості, здатність до адаптації в нових умовах, вміння 

працювати в колективі, рівень комунікабельності. 

 

 

Дата , підпис 

_________________________________  

Печатка 

 



Додаток 17 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Про проведення Виробничої (навчальної) практики здобувачів рівня вищої 

освіти бакалавр/магістр за спеціальністю Соціологія освітньої-професійної 

програми Соціологія/Соціологія муніципальної політики факультету інформатики, 

математики та економіки Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Б. Хмельницького 

 

1. Терміни проведення: дата місяць – дата місяць 20__ року. 

2. Кількість студентів згідно наказу: __ осіб. 

3. Кількість студентів, які проходили практику: __ осіб. 

4. Кількість студентів, які не пройшли практику: __ осіб.  

5. База практики: Центр соціологічних досліджень Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

6. Оцінки за практику: 

“відмінно” – __ осіб, 

“добре” – __ осіб, 

“задовільно” – __ особи, 

“незадовільно” – __ осіб, 

“не з'явились” – __ осіб. 

 

7. Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення практики: 

__. 

 

8. Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики: __. 

 

9. Загальна кількість керівників практики: __ осіб. 

 

 

 

 

Керівник практики:________________ (ПІБ керівника практики по факультету)  
 

 

 

 


