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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. Виробнича практика (з 

фаху) є ключовим і технологічно важливим компонентом ефективної фахової 

діяльності соціолога. 

Виробнича практика (з фаху) загальною тривалістю шість тижнів (9 

кредитів) 

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. 

Виробнича  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 виробничої практики – удосконалити професійні вміння та навички 

здобувачів на основі залучення до практичної діяльності та якісніше закріпити 

теоретичні знання. Виробнича 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.  

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 
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організації, центр соціологічних досліджень МДПУ імені Богдана 

Хмельницького. 

Виробнича практика (з фаху) є обов’язковою складовою процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня 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.  

1. Метою виробничої практики є 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.  

Процес проходження виробничої практики передбачає вирішення 

здобувачами наступних завдань: 

• закріплення знань з програмування соціологічного дослідження та 

актуалізація теоретичних знань з розробки елементів програми та 

інструментарію соціологічного дослідження соціальних явищ і процесів; 

• закріплення та апробація знань з методології та методів збору 

соціологічної інформації та розвиток навичок творчого, самостійного 

осмислення соціальних процесів і явищ, обґрунтування способів їх вирішення; 

• практичне застосування соціологічних методів збору, обробки і аналізу 

інформації для діагностики соціальних проблем; 

• розвиток навичок теоретичного обґрунтування вживаних методів і 

підходів до вирішення соціальних проблем; 
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• розвиток навичок творчого, самостійного мислення, навчання методам 

і способам його реалізації в професійній діяльності; 

• формування умінь постановки і теоретичного пояснення соціальних 

проблем;  

• подальший розвиток навичок збору, систематизації, обробки, аналізу 

матеріалів, одержаних в ході конкретно-соціологічного дослідження, 

правильного їх підбору для верифікації пояснень суспільних проблем і явищ; 

• освоєння навичок Soft Skills і умінь професійного, міжособистісного 

спілкування, підтримка відповідних відносин у команді;  

• розробка конкретних пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення в 

сферах, які досліджуються; 

• самостійне вивчення наукових, науково-практичних статистичних та 

інших інформаційних джерел, гуманітарного, соціокультурного і соціологічного 

напрямку, пов’язаних із характером професійної діяльності з метою 

удосконалення загальної теоретичної і практичної підготовки; 

• самоаналіз результатів практики і якості виконаних професійних 

функцій, самооцінка рівня досягнутої кваліфікації і компетентності з метою 

співвідношення власного рівня підготовки і здібностей для виконання функцій 

за фахом. 

• формування навичок проєктної компетентності. 

2. Перелік програмних компетентностей, які набуваються під час 

практики:  

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.  
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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). 

 

3. Заплановані програмні результати навчання:  

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 
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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. 

 

4. Бази проходження виробничої практики. 

 

Виробничу практику здобувачі 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 

та 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». 

5. Зміст практики 

5.1. Опис виробничої практики. Виробнича практика (з фаху) 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 
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Розробка організаційно-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 

Розробка SWOT-аналізу  

Підготовка звіту  

Презентація результатів дослідження 

Тривалість і терміни проведення практики визначаються відповідно до 

навчального плану та графіку навчального процесу рівня вищої освіти 

"Бакалавр" факультету  інформатики, математики та економіки 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. Практика проводиться на 4 курсі 270 годин, (9 кредитів) формою 

підсумкового контролю є захист; триває 6 тижні.  

Під час проходження практики у межах проєктної діяльності її терміни 

переносяться відповідно періоду реалізації проєкту у позанавчальний час. 

Здобувач повинен дотримуватися календарного плану-графіка проведення 

виробничої практики (Див. Додаток 1). 

По закінченню практики здобувачі подають звіти про проходження 

практики керівникам на кафедру соціології та філософії. Захист результатів 

проходження практики відбувається на засіданні кафедри не пізніше у термін, 

вказаний у Наказі ректора про «Положення про практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького».   

У відповідності до мети виробничої практики та згідно із календарним 

планом-графіком (Див. Додаток 1) під час проведення практики здобувачі вищої 

освіти мають: 
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- ознайомитися зі  специфікою роботи обраної організації-бази практики;  

- розвивати навички і вміння інформаційно-аналітичної, проєктної, 

дослідницької, діагностичної та консалтингової діяльності для вирішення 

актуальних проблем функціонування суспільства в сучасних умовах; 

- набути навички Soft Skills, організації роботи та безпосередньої праці в 

колективі під час організації та проведення емпіричного соціологічного 

дослідження; 

- ознайомитись зі способами організації дослідницької діяльності, методами 

та  результатами досліджень бази практики; 

- набути вміння адаптації теоретичних положень, методичного 

інструментарію, фактичного матеріалу для розробки програми власного 

дослідження та аналізу даних, необхідних для підготовки й виконання курсових 

й дипломних роботи; 

- закріпити вміння з написання Звітів за результатами проведеної роботи, а 

також формулювання висновків. 

Керівництво практикою покладається на викладачів, які призначаються 

кафедрою відповідно до навчального навантаження. Керівник від кафедри 

здійснює постійний контроль виконання здобувачами, що проходять практику, 

всіх завдань практики.  

У процесі проходження виробничої практики обов’язковим є залучення 

здобувачів до всіх видів дослідницьких/проєктних робіт та виконання всіх 

завдань, передбачених робочою програмою практики. 

Результати проходження практики оформлюються у підсумкових звітах 

здобувачів, що подаються на кафедру. Захист результатів практики відбувається 

на засіданні кафедри соціології та філософії чи публічній презентації Замовнику. 

Виробнича практика зараховується здобувачам, які успішно виконали її 

програму, вчасно подали звітну документацію і успішно захистили результати 

практики на засіданні кафедри. 

Місце виробничої практики у навчальному плані підготовки 

здобувачів. Виробнича практика проходить в узгодженні з навчальним планом 
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підготовки здобувачів рівня вищої освіти бакалавр, спеціальності 054 

Соціологія. Здобувачам були прослухані наступні навчальні дисципліни з 

нормативної частини циклу професійної підготовки:  

- Програмування соціологічного дослідження (3 -4 семестр); 

- Методи збору соціологічної інформації (5-6 семестр); 

- Методологія соціологічних досліджень (5 та 6 семестр); 

- Математичні методи в соціології (5 семестр); 

- Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації (6 семестр); 

- Організація та методи вибіркового дослідження (5 семестр). 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Програмування соціологічного 

дослідження». 

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- підготовка методологічного, методичного та процедурного розділу 

програми дослідження; 

- складання робочого плану соціологічного дослідження; 

- формулювання проблеми, об’єкту, предмету, мети, завдань 

емпіричного соціологічного дослідження; 

- здійснення теоретичної інтерпретації та операціоналізації основних 

понять дослідження; 

- здійснення попереднього системного аналізу об’єкту дослідження; 

- формулювання дослідницьких гіпотез; 

- обґрунтування вибору методу збору інформації. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Методи збору соціологічної 

інформації».  

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- проектування інструментарію дослідження (опитувальники, аналіз 

документів, тощо); 

- оцінка якості дослідницького інструментарію; 



 12 

- вибір адекватного методу збору інформації в залежності від мети, 

завдань дослідження, дослідницької стратегії та наявних ресурсів; 

- планування процедури соціологічного дослідження на етапі збору 

інформації; 

- орієнтація в типових помилках, що виникають на етапі збору 

соціологічної інформації. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Методологія соціологічних 

досліджень».  

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- описувати та застосовувати базові критерії науковості;  

- формулювати дослідницькі запитання та конкретизувати мету 

дослідження;  

- розробляти дизайн  та інструментарій для досліджень базового рівня 

складності;  

- порівнювати переваги й обмеження різних методів збору 

соціологічної інформації;  

- здійснювати аналіз і синтез, представлення й інтерпретацію числової 

і нечислової соціологічної інформації;  

- узагальнювати та зіставляти результати різних досліджень. 

Обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження; 

- користуватися ключовими відкритими базами/банками соціальних 

даних.  

Зв'язок виробничої практики із дисципліною "Математичні методи в 

соціології".  

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння: 

- описувати та застосовувати базові критерії науковості та 

обґрунтування методів обробки соціологічної інформації; 
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- будувати інструментарій вимірювання для емпіричного 

соціологічного дослідження; 

- визначати способи перевірки гіпотез конкретного дослідження на 

основі аналізу емпіричних даних; 

- готувати дані емпіричного соціологічного дослідження для 

комп’ютерного аналізу (опис структури даних, введення даних, корекція даних, 

перетворення даних та обчислення додаткових змінних, відбір даних для аналізу 

за різними критеріями тощо); 

- вміти аналізувати якість вибірки та здійснювати за необхідності 

ремонтування вибірки; 

- визначати застосовність відповідних методів аналізу до даних 

конкретного емпіричного соціологічного дослідження; 

- здійснювати аналіз даних засобами комп’ютерних програм 

статистичного аналізу; 

- інтерпретувати результати комп’ютерного аналізу та робити 

обґрунтовані висновки, необхідні для емпіричного соціологічного дослідження. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Методи комп’ютерної 

обробки соціологічних даних». 

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- програмувати та планувати аналітичні процедури в соціології; 

- організовувати процедури обробки соціологічних даних; 

- ідентифікувати типи шкал для вимірювання соціальних змінних та 

формувати паспорти (шаблони) обробки даних; 

- виконувати аналіз однієї змінної за допомогою таблиць частот і 

відсотків та відповідних описових статистик; 

- виконувати аналіз розподілу двох дискретних змінних за допомогою 

двовимірних таблиць частот та відсотків; 

- обчислювати та інтерпретувати коефіцієнти зв’язку між двома 

змінними, виміряними за шкалами різних типів; 
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- будувати довірчі інтервали для основних статистичних показників 

- перевіряти базові статистичні гіпотези для основних статистичних 

показників. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Організація та методи 

вибіркового дослідження».  

Під час проходження виробничої практики здобувачі зможуть проявити та 

закріпити такі здобуті вміння:  

- обґрунтувати найбільш доцільні підходи до конструювання вибірки 

соціологічного дослідження;  

- формувати репрезентативну вибіркову сукупність у дослідженнях 

базового рівня складності та розраховувати її обсяг; 

- формувати вибірку з урахуванням наукової проблеми, визначення 

об’єкта і предмета дослідження, його мети і завдань, стратегічного плану, вибору 

основного методу збору даних; 

- проводити оцінку репрезентативності вибірки; 

- здійснювати ремонтування вибірки шляхом зважування. 

Обов’язки керівника практики від кафедри  

Викладач, який здійснює керівництво практикою на кафедрі відповідає за 

організацію та проведення установчих зборів та захисту результатів практики на 

кафедрі. 

На початку практики викладач, який здійснює керівництво практикою на 

кафедрі здійснює інструктаж здобувачів-практикантів, надає їм необхідні 

документи, методичну допомогу та інформує здобувачів про систему звітності 

та критеріїв оцінки практики. 

Впродовж практики викладач, який здійснює керівництво практикою на 

кафедрі надає здобувачам-практикантам необхідні матеріали та провидить 

консультації щодо організації та проведення соціологічного дослідження. 

Викладач, який здійснює керівництво практикою на кафедрі здійснює 

контроль за проходженням практики здобувачами та перевірку відповідності 

наданої звітної документації прийнятим нормативним стандартам. 
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Обов’язки здобувачів 

У встановлений час з’явитись на установчі збори з питань організації 

практики. Дотримуються правил охорони праці та техніки безпеки. 

Своєчасно одержати від керівника практики всю необхідну інформацію 

щодо порядку та термінів проходження виробничої практики, вимог до 

оформлення звітної документації та правил захисту результатів практики. 

У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 

і вказівками викладача-керівника. 

Вчасно заповнювати необхідні документи практики. 

Своєчасно та у відповідності до нормативних вимог подати звітні документи 

на кафедру та захистити їх. 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових досліджень: 

Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003. 192 с.   

2. Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної інформації 

Навчально-методичний посібник. – Мелітополь: ФОП  Однорог Т.В., 2020. – 412 

с.   

3. Опрос общественного мнения/ Под ред. Н.В. Паниной.- К.: 

Институтсоциологии НАН Украины, 2003.- 84 с. 

4. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження /Н.В.Паніна. – К.: 

Інститут соціології НАН України, 2007. – 320 с. 

5. Практикум з соціології: навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл./за ред. 

В.М.Пічі. – 2-ге вид вид.,стер. – Львів:Магнолія плюс, 2008. – 368 с. 

6. Рабочая книга социолога/ 2-е издание, переработанное и дополненное.- М.: 

«Наука», 1983.- 475 с. 

7. Социологическое  исследование и его программирование. Практикум 

/М.В. Цюхай - Гродно, ГрГУ,  2015. - 75 с. 

8. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и 

методысоциологическихисследований: Учеб.пособие.- К.: МАУП, 2000.304 с. 

9. Технология социологического исследования (курс лекцій) / Н.В.Панина. – 

2-е изд. – К.: Інститут социологии НАН Украины, 2001.- 277 с. 

10. Технологія прикладних соціологічних досліджень. Навчально-

методичний посібник.- К.: Інститут соціології НАН України, 2003.124 с. 

11. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Розділ ІУ. Організація і 

проведення конкретно-соціологічних досліджень.- Львів: Кальварія, 2004.- 544 

с. 

12. Ядов В.А. Стратегия социлогического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности/В.А.Ядов.- 3-е изд.,испр.- .: 

Омега-Л, 2009. – 567 с. 
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ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Звіт з виробничої практики захищається у комісії, призначеній 

завідувачем кафедри соціології та філософії. До складу комісії можуть входити 

керівник практик Університету і керівник від бази практики.  

 Оцінка за виробничу практику 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.  

 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. 

Всі завдання, які виконує здобувач-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.  

Оцінка роботи практиканта на виробничій практиці (з фаху) включає бали 

за такі види робіт: 
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п

/п 

Види робіт Кількість балів Хто оцінює 

і

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 

І

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/транскрибуван

ня/контент-аналіз/щільний опис. 

Підготовка підсумкового документу (Звіту) 

Мінімум – 25 балів 

Максимум – 40 балів 

Керівник від 

кафедри, 

Керівник бази 

практики 

І

ІІІ 

-рівень оволодіння практичними уміннями 

і навиками за спеціальністю: письмовий 

звіт про проходження практики 

Мінімум – 6 балів 

Максимум – 20 балів  

Керівник від 

кафедри 

I

ІV 

-захист результатів практики на засіданні 

кафедри соціології  

Мінімум – 15 балів 

Максимум – 30 балів 

Члени кафедри 

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. 
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Результати практичної діяльності здобувачів 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) 

Вимоги до звіту. Звіт за результатами виробничої практики (з фаху) 

оформляється згідно плану-графіку (Див. Додаток 1), заповненого щоденника 

практики, в якому зазначаються всі види робіт, які виконували здобувачі під час 

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

2) та індивідуального щоденника здобувача-практиканта, який містить більш 

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

здобувача на практиці (Див. Додаток 3). 

Після закінчення терміну практики здобувачі звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності здобувача про 

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

виконання здобувачем 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»). 
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Додаток 1.План-графік проходження виробничої практики  

 

Етапи робіт: 

Пн 
/дата 

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  

 
                         

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 здобувачі 

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

                          

Всі здобувачі 

Презентація результатів 
дослідження 

                          
Керівники 

 



 

 

Додаток 2 

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 

 
Установчі збори. Знайомство з і специфікою 

роботи бази практики. 

 

 
Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

 
Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

 

Розробка організаційно-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/ 

квантифікація 

 

 Презентація результатів дослідження  
 

 

 

 

Керівник практики _____________        _________________________________ 
   (підпис)    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
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Додаток 3 

Зразок  індивідуального щоденника 

 виробничої практики здобувача 

 

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 

 
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  

 

Підпис практиканта __________________ 

 

Підпис керівника практики________________ 
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Додаток 4 

ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ___________________________________________ 

 

 

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Здобувача(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. 
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Додаток 5 

ЗРАЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ЗВІТ 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені  

Богдана Хмельницького 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ  

Здобувача (ки)   

Факультет: інформатики, математики та економіки 

Кафедра: соціології та філософії 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Освітньо-професійна програма: Соціологія муніципальної політики 

Вид практики: виробнича практика 

База практики:  

Курс магістратура 

Група  

Керівник бази практики:  

Період проходження практики:  

 

Календарний графік проходження навчальної практики 

№ 

з/п 

 

Стислий опис виконаних на практиці робіт 

  Тижні 

проходження 

практики 

Відмітк

и про 

викона

ння 1 2 3 4 5 6 

 Установчі збори. Знайомство зі специфікою роботи 

бази практики. Ознайомлення здобувачів з завданнями 

та змістом виробничої практики, методикою 

майбутньої роботи, порядком ведення щоденника, 

робочих спостережень і нотатків, збору й обробки 

матеріалів тощо. 

+       

 Розробка методологічної та методичної частини 

Програми соціологічного дослідження. Розробка 

організаційно-процедурною частини, ведення 

щоденника та нотатків, збір й обробка матеріалів тощо 

+ +      

 Обговорення і затвердження Програми соціологічного 

дослідження. Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+ +      

 Проведення пілотажного (пробного) дослідження 

спрямованого на опанування методики збору 

первинних даних. Розробка організаційно-

процедурною частини, ведення щоденника та нотатків, 

збір й обробка матеріалів тощо 

+ +      
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 Розробка інструментарію комп’ютерної обробки 

результатів пілотажного (пробного) дослідження. 

Розробка організаційно-процедурною частини, 

ведення щоденника та нотатків, збір й обробка 

матеріалів тощо 

+  +     

 Обробка результатів пілотажного (пробного) 

дослідження. Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+  +     

 Організація і проведення анкетного опитування. 

Розробка організаційно-процедурною частини, 

ведення щоденника та нотатків, збір й обробка 

матеріалів тощо 

+  + +    

 Формування масивів одно й двовимірних розподілів 

(таблиць)/ Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+  +  +   

 Підготовка звіту за результатами анкетного 

опитування. Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+     +  

 

Керівник бази практики____________________________________ 

 

НОТАТКИ…. 
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Додаток 6 

Характеристика 

керівника бази практики 

на роботу здобувача вищої освіти 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 
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Додаток 7 

ПРОТОКОЛ 

Про проведення Виробничої практики здобувачів вищої освіти ІV року 

навчання ступеня вищої освіти Бакалавр за спеціальністю 054 Соціологія 

освітньо-професійної програми Соціологія факультету інформатики, математики 

та економіки Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького. 

 

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

2. Кількість здобувачів згідно наказу: __ осіб. 

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

4. Кількість здобувачів, 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)  
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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
 

Кафедра соціології та філософії 

  

"Затверджую" 

Завідувач кафедри 

19 вересня 2022 р. 

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

(З ФАХУ) 
 

для здобувачів вищої освіти 

 

Ступінь вищої освіти          бакалавр  

Галузь знань                        05 Соціальні та поведінкові науки  

Спеціальність                      054 Соціологія  

 

Освітня програма                 Соціологія  
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Мелітополь, 2022 р.
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Розробники: Афанасьєва Л.В., зав кафедрою, доц., канд. філософ. наук; Букрєєва І.В., доц., 

канд. філософ. наук; Глебова Н.І., доц., док. соц. наук; Глинська Л.Ф. доц., канд. філософ. 

наук; Орлов А.В., доц., канд. філос. наук, директор Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Центр стратегічного розвитку територій», Семікін М.О., ст. викл, канд. 

філос. наук, керуючий справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради 

Запорізької області 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Робоча програма виробничої практики (з фаху) складена відповідно до освітньої- 

програми підготовки Соціологія першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 
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Зміст 

 

1. Мета виробничої практики 

2. Перелік програмних компетентностей, які набуваються під час 

виробничої практики 

3. Заплановані програмні результати навчання. 

4. Бази проходження виробничої практики. 

5. Зміст практики. 

6. Перелік навчально-методичної літератури. 

7. Форми і методи контролю. 

8. Вимоги до Звіту. 

9. Критерії оцінювання.  

10. Документи: 

Додаток 1. План-графік проходження виробничої практики  

Додаток 2 Зразок щоденника виробничої практики  

Додаток 3 Зразок індивідуального щоденника виробничої практики  

Додаток 4 Зразок звіту проходження виробничої практики 

Додаток 5. Зразок індивідуального звіту проходження виробничої 

практики 

Додаток 6 Зразок характеристики керівника бази практики на роботу 

здобувача  

Додаток 7 Зразок Протоколу. 

Додаток 8 «Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти 

за освітніми ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького» 

https://mdpu.org.ua/wp-content/uploads/2022/02/Polozhennya-pro-praktichnu-

pidgotovku-zdobuvachiv-vishhoyi-osviti-za-osvitnimi-stupenyami-bakalavra-i-

magistra-u-Melitopolskomu-derzhavnomu-pedagogichnomu-universiteti-imeni-

Bogdana-Hmeln.pdf 
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Виробнича практика (з фаху) є обов’язковою складовою процесу 

підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня 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.  

1. Метою виробничої практики є 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 та підготовкою Звіту та його 

презентацією.  

Процес проходження виробничої практики передбачає вирішення 

здобувачами наступних завдань: 

• закріплення знань з програмування соціологічного дослідження та 

актуалізація теоретичних знань з розробки елементів програми та 

інструментарію соціологічного дослідження соціальних явищ і процесів; 

• закріплення та апробація знань з методології та методів збору 

соціологічної інформації та розвиток навичок творчого, самостійного 

осмислення соціальних процесів і явищ, обґрунтування способів їх вирішення; 

• практичне застосування соціологічних методів збору, обробки і 

аналізу інформації для діагностики соціальних проблем; 

• розвиток навичок теоретичного обґрунтування вживаних методів і 

підходів до вирішення соціальних проблем; 

• розвиток навичок творчого, самостійного мислення, навчання 

методам і способам його реалізації в професійній діяльності; 
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• формування умінь постановки і теоретичного пояснення соціальних 

проблем;  

• подальший розвиток навичок збору, систематизації, обробки, аналізу 

матеріалів, одержаних в ході конкретно-соціологічного дослідження, 

правильного їх підбору для верифікації пояснень суспільних проблем і явищ; 

• освоєння навичок Soft Skills і умінь професійного, міжособистісного 

спілкування, підтримка відповідних відносин у команді;  

• розробка конкретних пропозицій і рекомендацій щодо поліпшення в 

сферах, які досліджуються; 

• самостійне вивчення наукових, науково-практичних статистичних та 

інших інформаційних джерел, гуманітарного, соціокультурного і 

соціологічного напрямку, пов’язаних із характером професійної діяльності з 

метою удосконалення загальної теоретичної і практичної підготовки; 

• самоаналіз результатів практики і якості виконаних професійних 

функцій, самооцінка рівня досягнутої кваліфікації і компетентності з метою 

співвідношення власного рівня підготовки і здібностей для виконання функцій 

за фахом. 

• формування навичок проєктної компетентності. 

 

2. Перелік програмних компетентностей, які набуваються під час 

практики:  

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 5 Здатність визначати організаційну та економічну структури 

підприємства/організацій, статус його виробничих підрозділів 

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. 
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СК 9 Здатність застосувати соціологічний дослідницький інструментарій. 

СК 10 Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію 

з використанням соціологічних методів.  

СК 13 Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для 

фахівців та нефахівців  

СК 15 Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити 

соціологічне дослідження  

СК 18 Здатність формувати альтернативні стратегії розвитку підприємства, 

організації, установи.   

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). 

 

5. Заплановані програмні результати навчання:  

РН04. Вміти використовувати інформаційно-комунікаційні технології у 

процесі пошуку, збору та аналізу соціологічної інформації.  

РН06. Вміти розробляти програму соціологічного дослідження.   

РН07. Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 

кількісних та якісних методів.  

РН09. Застосовувати знання з маркетингу,  стратегічного управління для 

розробки стратегій організації та її реалізації. 

РН012. Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності 

соціолога.  

РН013. Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати 

самостійні висновки за результатами досліджень і аналізу професійної 

літератури.   

РН014. Описувати та застосовувати базові критерії науковості та обєкту 

дослідження. Формулювати дослідницькі запитання та конкретизувати мету 

дослідження. 

РН016. Презентувати результати власних досліджень для фахівців і 

нефахівців.  

РН017. Розробляти дизайн  та інструментарій для досліджень базового 

рівня складності  

 

6. Бази проходження виробничої практики. 
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Виробничу практику здобувачі ІV курсу 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 

та 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». 

5. Зміст практики 

5.1. Опис виробничої практики. Виробнича практика (з фаху) 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 організаційно-процедурної частини Програми соціологічного 

дослідження. 

Обговорення і затвердження Програми соціологічного дослідження 

Розробка дизайну анкети /гайду/сценарію 

Обговорення і затвердження дизайну анкети/ гайду/сценарію 
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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 

Підготовка звіту  

Презентація результатів дослідження 

Тривалість і терміни проведення практики визначаються відповідно до 

навчального плану та графіку навчального процесу рівня вищої освіти 

"Бакалавр" факультету  інформатики, математики та економіки 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 

Хмельницького. Практика проводиться на 1курсі 270 годин, (9 кредитів) формою 

підсумкового контролю є захист; триває 6 тижні.  

Під час проходження практики у межах проєктної діяльності її терміни 

переносяться відповідно періоду реалізації проєкту у позанавчальний час. 

Здобувач повинен дотримуватися календарного плану-графіка 

проведення виробничої практики (Див. Додаток 1). 

По закінченню практики здобувачі подають звіти про проходження 

практики керівникам на кафедру соціології та філософії. Захист результатів 

проходження практики відбувається на засіданні кафедри не пізніше у термін, 

вказаний у Наказі ректора про «Положення про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького».   

У відповідності до мети виробничої практики та згідно із календарним 

планом-графіком (Див. Додаток 1) під час проведення практики здобувачі 

вищої освіти мають: 

- ознайомитися зі  специфікою роботи обраної організації-бази практики;  

- розвивати навички і вміння інформаційно-аналітичної, проєктної, 

дослідницької, діагностичної та консалтингової діяльності для вирішення 
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актуальних проблем функціонування суспільства в сучасних умовах; 

- набути навички Soft Skills, організації роботи та безпосередньої праці в 

колективі під час організації та проведення емпіричного соціологічного 

дослідження; 

- ознайомитися зі способами організації дослідницької діяльності, 

методами та  результатами досліджень бази практики; 

- набути вміння адаптації теоретичних положень, методичного 

інструментарію, фактичного матеріалу для розробки програми власного 

дослідження та аналізу даних, необхідних для підготовки й виконання 

курсових й дипломних роботи; 

- закріпити вміння з написання Звітів за результатами проведеної роботи, 

а також формулювання висновків. 

Керівництво практикою покладається на викладачів, які призначаються 

кафедрою відповідно до навчального навантаження. Керівник від кафедри 

здійснює постійний контроль виконання здобувачами, що проходять 

практику, всіх завдань практики.  

У процесі проходження виробничої практики обов’язковим є залучення 

здобувачів до всіх видів дослідницьких/проєктних робіт та виконання всіх 

завдань, передбачених робочою програмою практики. 

Результати проходження практики оформлюються у підсумкових звітах 

здобувачів, що подаються на кафедру. Захист результатів практики 

відбувається на засіданні кафедри соціології та філософії чи публічній 

презентації Замовнику. 

Виробнича практика зараховується здобувачам, які успішно виконали її 

програму, вчасно подали звітну документацію і успішно захистили результати 

практики на засіданні кафедри. 

Місце виробничої практики у навчальному плані підготовки 

здобувачів. Виробнича практика проходить в узгодженні з навчальним 

планом підготовки здобувачів рівня вищої освіти магістр, спеціальності 054 
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Соціологія. Здобувачам були прослухані наступні навчальні дисципліни з 

нормативної частини циклу професійної підготовки:  

- Програмування соціологічного дослідження (3 -4 семестр); 

- Методи збору соціологічної інформації (5-6 семестр); 

- Методологія соціологічних досліджень (5 та 6 семестр); 

- Математичні методи в соціології (5 семестр); 

- Методи комп’ютерної обробки соціологічної інформації (6 семестр); 

- Організація та методи вибіркового дослідження (5 семестр). 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Програмування соціологічного 

дослідження». 

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- підготовка методологічного, методичного та процедурного розділу 

програми дослідження; 

- складання робочого плану соціологічного дослідження; 

- формулювання проблеми, об’єкту, предмету, мети, завдань 

емпіричного соціологічного дослідження; 

- здійснення теоретичної інтерпретації та операціоналізації основних 

понять дослідження; 

- здійснення попереднього системного аналізу об’єкту дослідження; 

- формулювання дослідницьких гіпотез; 

- обґрунтування вибору методу збору інформації. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Методи збору 

соціологічної інформації».  

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- проектування інструментарію дослідження (опитувальники, 

аналіз документів, тощо); 

- оцінка якості дослідницького інструментарію; 
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- вибір адекватного методу збору інформації в залежності від мети, 

завдань дослідження, дослідницької стратегії та наявних ресурсів; 

- планування процедури соціологічного дослідження на етапі збору 

інформації; 

- орієнтація в типових помилках, що виникають на етапі збору 

соціологічної інформації. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Методологія соціологічних 

досліджень».  

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- описувати та застосовувати базові критерії науковості;  

- формулювати дослідницькі запитання та конкретизовувати мету 

дослідження;  

- розробляти дизайн  та інструментарій для досліджень базового 

рівня складності;  

- порівнювати переваги й обмеження різних методів збору 

соціологічної інформації;  

- здійснювати аналіз і синтез, представлення й інтерпретацію 

числової і нечислової соціологічної інформації;  

- узагальнювати та зіставляти результати різних досліджень. 

Обґрунтовувати методологію та висновки власного дослідження; 

- користуватися ключовими відкритими базами/банками соціальних 

даних.  

Зв'язок виробничої практики із дисципліною "Математичні методи в 

соціології".  

Під час проходження виробничої практики здобувачі матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння: 

- описувати та застосовувати базові критерії науковості та 

обґрунтування методів обробки соціологічної інформації; 
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- будувати інструментарій вимірювання для емпіричного 

соціологічного дослідження; 

- визначати способи перевірки гіпотез конкретного дослідження на 

основі аналізу емпіричних даних; 

- готувати дані емпіричного соціологічного дослідження для 

комп’ютерного аналізу (опис структури даних, введення даних, корекція 

даних, перетворення даних та обчислення додаткових змінних, відбір даних 

для аналізу за різними критеріями тощо); 

- вміти аналізувати якість вибірки та здійснювати за необхідності 

ремонтування вибірки; 

- визначати застосовність відповідних методів аналізу до даних 

конкретного емпіричного соціологічного дослідження; 

- здійснювати аналіз даних засобами комп’ютерних програм 

статистичного аналізу; 

- інтерпретувати результати комп’ютерного аналізу та робити 

обґрунтовані висновки, необхідні для емпіричного соціологічного 

дослідження. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Методи комп’ютерної 

обробки соціологічних даних». 

Під час проходження виробничої практики здобувачи матимуть змогу 

практично застосувати такі здобуті вміння:  

- програмувати та планувати аналітичні процедури в соціології; 

- організовувати процедури обробки соціологічних даних; 

- ідентифікувати типи шкал для вимірювання соціальних змінних та 

формувати паспорти (шаблони) обробки даних; 

- виконувати аналіз однієї змінної за допомогою таблиць частот і 

відсотків та відповідних описових статистик; 

- виконувати аналіз розподілу двох дискретних змінних за 

допомогою двовимірних таблиць частот та відсотків; 
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- обчислювати та інтерпретувати коефіцієнти зв’язку між двома 

змінними, виміряними за шкалами різних типів; 

- будувати довірчі інтервали для основних статистичних показників 

- перевіряти базові статистичні гіпотези для основних статистичних 

показників. 

Зв'язок виробничої практики із дисципліною «Організація та методи 

вибіркового дослідження».  

Під час проходження виробничої практики здобувачі зможуть проявити 

та закріпити такі здобуті вміння:  

- обґрунтувати найбільш доцільні підходи до конструювання 

вибірки соціологічного дослідження;  

- формувати репрезентативну вибіркову сукупність у дослідженнях 

базового рівня складності та розраховувати її обсяг; 

- формувати вибірку з урахуванням наукової проблеми, визначення 

об’єкта і предмета дослідження, його мети і завдань, стратегічного плану, 

вибору основного методу збору даних; 

- проводити оцінку репрезентативності вибірки; 

- здійснювати ремонтування вибірки шляхом зважування. 

Обов’язки керівника практики від кафедри  

Викладач, який здійснює керівництво практикою на кафедрі відповідає 

за організацію та проведення установчих зборів та захисту результатів 

практики на кафедрі. 

На початку практики викладач, який здійснює керівництво практикою 

на кафедрі здійснює інструктаж здобувачів-практикантів, надає їм необхідні 

документи, методичну допомогу та інформує здобувачів про систему звітності 

та критеріїв оцінки практики. 

Впродовж практики викладач, який здійснює керівництво практикою на 

кафедрі надає здобувачам-практикантам необхідні матеріали та провидить 

консультації щодо організації та проведення соціологічного дослідження. 
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Викладач, який здійснює керівництво практикою на кафедрі здійснює 

контроль за проходженням практики здобувачами та перевірку відповідності 

наданої звітної документації прийнятим нормативним стандартам. 

Обов’язки здобувачів 

У встановлений час з’явитись на установчі збори з питань організації 

практики. Дотримуються правил охорони праці та техніки безпеки. 

Своєчасно одержати від керівника практики всю необхідну інформацію 

щодо порядку та термінів проходження виробничої практики, вимог до 

оформлення звітної документації та правил захисту результатів практики. 

У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками викладача-керівника. 

Вчасно заповнювати необхідні документи практики. 

Своєчасно та у відповідності до нормативних вимог подати звітні 

документи на кафедру та захистити їх. 

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

13. Крушельницька О.В. Методологія та організація наукових 

досліджень: Навчальний посібник.- К.: Кондор, 2003. 192 с.   

14. Методи збору, аналізу та комп’ютерної обробки соціологічної 

інформації Навчально-методичний посібник. – Мелітополь: ФОП  Однорог 

Т.В., 2020. – 412 с.   

15. Опрос общественного мнения/ Под ред. Н.В. Паниной.- К.: 

Институтсоциологии НАН Украины, 2003.- 84 с. 

16. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження /Н.В.Паніна. 

– К.: Інститут соціології НАН України, 2007. – 320 с. 

17. Практикум з соціології: навч.посіб. для студ.вищ.навч.закл./за ред. 

В.М.Пічі. – 2-ге вид вид.,стер. – Львів:Магнолія плюс, 2008. – 368 с. 

18. Рабочая книга социолога/ 2-е издание, переработанное и 

дополненное.- М.: «Наука», 1983.- 475 с. 

19. Социологическое  исследование и его программирование. 

Практикум /М.В. Цюхай - Гродно, ГрГУ,  2015. - 75 с. 

20. Сурмин Ю.П., Туленков Н.В. Методология и 

методысоциологическихисследований: Учеб.пособие.- К.: МАУП, 2000.304 с. 

21. Технология социологического исследования (курс лекцій) / 

Н.В.Панина. – 2-е изд. – К.: Інститут социологии НАН Украины, 2001.- 277 с. 

22. Технологія прикладних соціологічних досліджень. Навчально-

методичний посібник.- К.: Інститут соціології НАН України, 2003.124 с. 

23. Черниш Н. Соціологія. Курс лекцій. Розділ ІУ. Організація і 
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проведення конкретно-соціологічних досліджень.- Львів: Кальварія, 2004.- 

544 с. 

24. Ядов В.А. Стратегия социлогического исследования. Описание, 

объяснение, понимание социальной реальности/В.А.Ядов.- 3-е изд.,испр.- .: 

Омега-Л, 2009. – 567 с. 

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Звіт з виробничої практики захищається у комісії, призначеній 

завідувачем кафедри соціології та філософії. До складу комісії можуть 

входити керівник практик Університету і керівник від бази практики.  

 Оцінка за виробничу практику 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.  

 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. 

Всі завдання, які виконує здобувач-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 
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підписом науково-педагогічного працівника, керівника практики від кафедри 

і членів комісії.  

Оцінка роботи практиканта на виробничій практиці (з фаху) включає бали 

за такі види робіт: 

п

/п 

Види робіт Кількість балів Хто оцінює 

і

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 

І

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/транскрибуван

ня/контент-аналіз/щільний опис. 

Підготовка підсумкового документу (Звіту) 

Мінімум – 25 балів 

Максимум – 40 балів 

Керівник від 

кафедри, 

Керівник бази 

практики 

І

ІІІ 

-рівень оволодіння практичними уміннями 

і навиками за спеціальністю: письмовий 

звіт про проходження практики 

Мінімум – 6 балів 

Максимум – 20 балів  

Керівник від 

кафедри 

I

ІV 

-захист результатів практики на засіданні 

кафедри соціології  

Мінімум – 15 балів 

Максимум – 30 балів 

Члени кафедри 

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 
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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 здобувачів 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) 

Вимоги до звіту. Звіт за результатами виробничої практики (з фаху) 

оформляється згідно плану-графіку (Див. Додаток 1), заповненого щоденника 

практики, в якому зазначаються всі види робіт, які виконували здобувачі під 

час виробничої практики, дати та відмітку керівника про їх виконання (Див. 

Додаток 2) та індивідуального щоденника здобувача-практиканта, який 

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

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

Після закінчення терміну практики здобувачі звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності здобувача про 

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

виконання здобувачем 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»). 
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Додаток 1.План-графік проходження виробничої практики  

 

Етапи робіт: 

Пн 
/дата 

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  

 
                         

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 здобувачі 

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

                          

Всі здобувачі 

Презентація результатів 
дослідження 

                          
Керівники 
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Додаток 2 

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 

 
Установчі збори. Знайомство з і специфікою 

роботи бази практики. 

 

 
Розробка методологічної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

 
Розробка методичної частини Програми 

соціологічного дослідження 

 

 

Розробка організаційно-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/ 

квантифікація 

 

 Презентація результатів дослідження  
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Керівник практики _____________        

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

батькові) 
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Додаток 3 

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 

 
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  
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Підпис практиканта __________________ 

 

Підпис керівника практики________________ 
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Додаток 4 

ФАКУЛЬТЕТ  

 

КАФЕДРА ___________________________________________ 

 

 

 

ЗВІТНІ МАТЕРІАЛИ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

 

Здобувача(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. 
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Додаток 5 

 

ЗРАЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗВІТУ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ  ЗВІТ 

ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені  

Богдана Хмельницького 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЩОДЕННИК ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ  

Здобувача (ки)   

Факультет: інформатики, математики та економіки 

Кафедра: соціології та філософії 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Спеціальність: 054 Соціологія 

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки 

Освітньо-професійна програма: Соціологія муніципальної 

політики 

Вид практики: виробнича практика 

База практики:  

Курс магістратура 

Група  

Керівник бази практики:  

Період проходження практики:  

 

Календарний графік проходження навчальної практики 

№ 

з/п 

 

Стислий опис виконаних на практиці робіт 

  Тижні 

проходження 

практики 

Відмітк

и про 

викона

ння 1 2 3 4 5 6 

 Установчі збори. Знайомство зі специфікою роботи 

бази практики. Ознайомлення студентів з завданнями 

та змістом виробничої практики, методикою 

майбутньої роботи, порядком ведення щоденника, 

робочих спостережень і нотатків, збору й обробки 

матеріалів тощо. 

+       

 Розробка методологічної та методичної частини 

Програми соціологічного дослідження. Розробка 

організаційно-процедурною частини, ведення 

щоденника та нотатків, збір й обробка матеріалів тощо 

+ +      

 Обговорення і затвердження Програми соціологічного 

дослідження. Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+ +      
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 Проведення пілотажного (пробного) дослідження 

спрямованого на опанування методики збору 

первинних даних. Розробка організаційно-

процедурною частини, ведення щоденника та нотатків, 

збір й обробка матеріалів тощо 

+ +      

 Розробка інструментарію комп’ютерної обробки 

результатів пілотажного (пробного) дослідження. 

Розробка організаційно-процедурною частини, 

ведення щоденника та нотатків, збір й обробка 

матеріалів тощо 

+  +     

 Обробка результатів пілотажного (пробного) 

дослідження. Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+  +     

 Організація і проведення анкетного опитування. 

Розробка організаційно-процедурною частини, 

ведення щоденника та нотатків, збір й обробка 

матеріалів тощо 

+  + +    

 Формування масивів одно й двовимірних розподілів 

(таблиць)/ Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+  +  +   

 Підготовка звіту за результатами анкетного 

опитування. Розробка організаційно-процедурною 

частини, ведення щоденника та нотатків, збір й 

обробка матеріалів тощо 

+     +  

 

Керівник бази 

практики____________________________________ 

 

НОТАТКИ…. 

  



 

 53 

Додаток 6 

Характеристика 

керівника бази практики 

на роботу здобувача вищої освіти 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 студентом 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 
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Додаток 7 

 

ПРОТОКОЛ 

Про проведення Виробничої практики здобувачів вищої освіти ІV 

року навчання ступеня вищої освіти Бакалавр за спеціальністю 054 

Соціологія освітньо-професійної програми Соціологія факультету 

інформатики, математики та економіки Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. 

 

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

11. Кількість здобувачів згідно наказу: __ осіб. 

12. Кількість здобувачів, які проходили практику: __ осіб. 

13. Кількість здобувачів, які не пройшли практику: __ осіб.  

14. База практики: Центр соціологічних досліджень Мелітопольського 

державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького 

15. Оцінки за практику: 

“відмінно” – __ осіб, 

“добре” – __ осіб, 

“задовільно” – __ особи, 

“незадовільно” – __ осіб, 

“не з'явились” – __ осіб. 

 

16. Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення 

практики: __. 

 

17. Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики: __. 

 

18. Загальна кількість керівників практики: __ осіб. 

 

 

 

Керівник практики:________________ (ПІБ керівника практики по 

факультету)  
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ЗМІСТ 

 

1. Загальні положення 3 

2. Зміст та види практик 6 

3. Організація та керівництво практикою 7 

4. Практика за кордоном 12 

5. Підведення підсумків практики 14 

6. Прикінцеві положення 16 

 Додатки 18 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про практичну підготовку здобувачів вищої освіти у 

Мелітопольському державному педагогічному університеті (далі – Положення) 

визначає загальні положення, зміст та види практик, вимоги до організації та 

керівництва практикою, підведення підсумків з усіх видів практик різних 

спеціальностей, закордонні програми практик (стажувань). Положення 

розроблено відповідно до Конституції України; Закону України «Про вищу 

освіту»; Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18.12.2019 р. № 392 

– ІХ; наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Концепції 

розвитку педагогічної освіти» від 16.07.2018 № 776; наказу Міністерства освіти і 

науки України «Про затвердження Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України» від 08.04.1993 р. № 93 (зі змінами, 

внесеними згідно з Наказом Міносвіти від 20.12.1994 р. № 351); наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу в установах і закладах освіти» від 26.12.217 р. № 1669; 

Постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Національної рамки 

кваліфікацій» від 23.11.2011 р. (зі змінами, внесеними згідно Постанови Кабінету 

міністрів від 25.06.2020 р. № 519); Положення про акредитацію освітніх програм, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, що затверджені 

наказом Міністерства освіти і науки України 11.07.2019 р. № 977; стандартів 

вищої освіти, освітніх програм та навчальних планів; рекомендацій про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, ухвалених 

рішенням Вченої ради Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti
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 24.04.2013 р. (м. Київ), Положення про організацію освітнього процесу в 

Мелітопольському державному педагогічному університеті імені Богдана 

Хмельницького та інших документів, що регламентують освітню діяльність 

Університету. 

1.2. Практична підготовка здобувачів вищої освіти є невід’ємною 

складовою освітнього процесу в Мелітопольському державному педагогічному 

університеті імені Богдана Хмельницького (далі – Університет). Практична 

підготовка осіб, які навчаються в університеті, здійснюється шляхом 

проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях 

згідно з укладеними Університетом договорами або у структурних підрозділах 

університету, що забезпечують практичну підготовку. 

1.3. Практична підготовка здобувачів вищої освіти забезпечується шляхом 

включення до освітніх програм і навчальних планів навчальних та виробничих 

практик. Види і тривалість практичної підготовки визначаються освітньою 

програмою, навчальним планом і повинні відповідати вимогам стандарту вищої 

освіти (за наявності) та вимогам професійного стандарту (за наявності). 

1.4. Навчальні та виробничі практики разом із практико-орієнтованими 

складовими інших освітніх компонентів освітніх програм (лабораторні заняття, 

практичні заняття, індивідуальні практичні заняття, навчальні екскурсії, 

підготовка проєктів тощо), забезпечують наступність і цілісність здобуття 

здобувачами вищої освіти компетентностей, необхідних для подальшої 

професійної діяльності. 

1.5. Для забезпечення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

університет укладає договори із підприємствами, установами та організаціями – 

базами практик. Базами практик можуть бути підприємства, установи та 

організації різної форми власності, які здійснюють діяльність у сфері освіти, 

охорони здоров’я та надання соціальної допомоги, мистецтва і спорту, науки і 

техніки, сільського та лісового господарства тощо і відповідають професійній 

спрямованості діючих в університеті освітніх програм. Керівники баз практик 

(підприємств, установ та організацій) зобов’язані забезпечити створення 

належних умов для проходження здобувачами вищої освіти практики на 

виробництві, дотримання правил і норм охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

1.6. Договори на проведення практик з базами практик укладає ректор 

Університету. У договорах зазначаються обов’язки сторін щодо створення 

необхідних умов для виконання здобувачами вищої освіти програми практики. 

Тривалість дії договору погоджується договірними сторонами (встановлена 

форма договору наведена у додатку 1). Договір про проведення практики 
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 готується у двох примірниках: один – Університету, другий – базі практики та 

реєструється керівником практик Університету. Примірник договору 

Університету зберігається у керівника практик Університету, копія договору 

зберігається на відповідній кафедрі. 

1.7. Договір з базою практики на проведення практики може не 

укладатися, за таких умов: 

- бази практики передбачаються у цільовому договорі з підприємствами, 

закладами, установами, організаціями, за яким здійснюється підготовка 

здобувача вищої освіти; 

- практика проводиться в структурних підрозділах Університету; 

- керівник підприємства, закладу, установи. організації надсилає 

керівництву Університету клопотання про індивідуальне проходження практики 

здобувачем вищої освіти; 

- здобувач вищої освіти уклав договір з підприємствами, закладами, 

установами і організаціями на його працевлаштування і працює за обраним 

фахом. 

У цих випадках за погодженням гаранта освітньої програми, завідувача 

відповідної кафедри, керівника практик Університету формується наказ, базами 

практики в якому визначаються відповідні підприємства, організації, заклади, 

установи, структурні підрозділи Університету. 

1.8. Підприємства, організації, установи, заклади, які є базовими, повинні 

відповідати таким вимогам: наявність структур, що відповідають освітнім 

програмам, за якими здійснюється підготовка фахівців; наявність кваліфікованих 

керівників практик здобувачів вищої освіти; можливість надання здобувачам 

вищої освіти права користування бібліотекою, лабораторіями, технічною та 

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики, а також 

забезпечення інформаційного та консультативного супроводу. 

1.9. Практична підготовка здобувачів вищої освіти з особливими освітніми 

потребами забезпечується доступними формами та технологіями, що враховують 

обмеження життєдіяльності, зумовлені їх станом здоров’я відповідно до освітньої 

програми. Умови проходження практики здобувачами вищої освіти з особливими 

освітніми потребами визначаються відповідною кафедрою індивідуально для 

кожного здобувача з урахуванням його стану здоров’я за погодженням гаранта 

освітньої програми, керівника практик Університету та зазначаються у наказі 

ректора про організацію та проведення практики здобувачів вищої освіти. 

1.10. Норми часу для керівників практик від кафедр визначаються 

Положенням про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників 

Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана 
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 Хмельницького. 
 

2. ЗМІСТ ТА ВИДИ ПРАКТИК 

2.1. Перелік та послідовність усіх видів практики, запланованих програмних 

компетентностей і результатів навчання; види практики, їх тривалість і терміни 

проведення зазначаються в освітніх програмах і навчальних планах у 

відповідності з вимогами стандарту вищої освіти (за наявності) та вимогами 

професійного стандарту (за наявності). 

Дотримання актуальності змісту практик, відповідності останнім 

тенденціям розвитку певної сфери професійної діяльності забезпечується через 

процедури перегляду і оновлення освітніх програм відповідно до Положення про 

освітню програму підготовки здобувачів вищої освіти у Мелітопольському 

державному педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

Робоча програма практики ґрунтується на змісті відповідної освітньої 

програми і є основним навчально-методичним документом, який регламентує 

мету практики; перелік програмних компетентностей, які набуваються під час 

практики; заплановані програмні результати навчання; бази проходження 

практики; зміст практики; індивідуальні завдання, екскурсії під час практики 

(за наявності); форми і методи контролю; вимоги щодо оформлення звітної 

документації про проходження практики; критерії оцінювання; підведення 

підсумків; перелік навчально-методичної літератури. 

Робоча програма практики обговорюється на засіданні відповідної кафедри 

(міжкафедральному засіданні), погоджується з гарантом освітньої програми і 

затверджується завідувачем кафедри (при міжкафедральному засіданні - 

завідувачами кафедр). Форма робочої програми практики наведена в додатку 2. 

Процедура та терміни розробки, перегляду та оновлення робочої програми 

практики відбувається відповідно до Положення про освітню програму 

підготовки здобувачів вищої освіти у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького, Методичних 

рекомендацій до розроблення та оформлення робочої програми освітнього 

компоненту (навчальної дисципліни, практики) Мелітопольського державного 

педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Відповідальність за 

розробку та затвердження робочої програми практики покладається на 

завідувачів відповідних кафедр та керівників практики від кафедри (кафедр). 

Робочі програми практик розміщуються на сайті освітніх дистанційних 

технологій і сторінках кафедр офіційного сайту університету та в паперовому 

вигляді зберігаються на відповідних кафедрах Університету. 
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2.3. Видами практик в Університеті залежно від конкретної освітньої 

програми підготовки здобувачів вищої освіти є: 

- навчальна (педагогічна, з фаху); 

- виробнича (педагогічна, викладацька, з фаху). 

Навчальні практики проводяться з відривом або без відриву від 

теоретичного навчання та мають на меті – ознайомити здобувачів вищої освіти зі 

специфікою майбутньої професії, сформувати первинні професійні уміння, 

навички, компетентності із дисциплін загальної та фахової підготовки. 

Виробничі практики проводяться з відривом або без відриву від 

теоретичного навчання та спрямовані на закріплення, поглиблення та 

вдосконалення теоретичних знань та практичних умінь, отриманих здобувачами 

вищої освіти в процесі фахової підготовки, ознайомлення безпосередньо в 

установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом, оволодіння 

професійним досвідом, формування готовності до фахової діяльності. 

Наскрізним компонентом усіх видів практичної підготовки є набуття 

здобувачами соціальних навичок, зокрема: комунікації, системного мислення, 

емоційного інтелекту, творчості, лідерства, роботи в команді, тайм- 

менеджменту, відповідальності, вміння розв’язувати конфліктні ситуації, 

володіння інформаційно-комунікаційними та цифровими технологіями тощо. 

2.4. Відповідно до освітньої програми навчальна практика може бути 

окремим компонентом або входити до складу інтегрованого освітнього 

компоненту (дисципліни). 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

3.1. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в 

Університеті здійснює перший проректор Університету. 

3.1.1. Відповідальними за загальну організацію, проведення і підведення 

підсумків практики на факультетах/в інституті/заочному відділі є директор 

інституту/декани факультетів/керівник практик Університету/проректор із 

заочної форми навчання. 

3.1.2. Безпосереднє керівництво і виконання програми практики 

здобувачами вищої освіти забезпечують відповідні кафедри разом із гарантами 

освітніх програм та керівниками від баз практики. 
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До безпосереднього керівництва виробничою практикою залучаються 

досвідчені науково-педагогічні працівники Університету та кваліфіковані 

спеціалісти бази практики. 

3.2. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики, є: 

1) розробка робочих програм практик здобувачів вищої освіти, навчально-

методичних матеріалів та форм звітної документації з практики, складання 

тематики індивідуальних завдань на період проведення практики; 

2) визначення баз практик; 

3) укладання договорів на проведення практик між Університетом та 

базами практик; 

4) розподіл здобувачів вищої освіти за базами практик; 

5) призначення керівників практики від кафедр; 

6) направлення здобувачів вищої освіти на бази практик; 

7) моніторинг якості проходження практики здобувачами вищої освіти; 

8) підготовка форм звітної документації за результатами проходження 

практики; 

9) оцінювання результатів проходження практики. 

Наказом ректора про організацію та проведення практики здобувачів вищої 

освіти визначається: 

1) термін проведення та база практики; 

2) склад академічних груп здобувачів вищої освіти; керівники практик 

від кафедри; 

3) посадові особи, на яких покладено загальну організацію практики та 

контроль за її проведенням. 

3.3. Розподіл функцій при організації практики. 

3.3.1. Керівник практик Університету, директорат інституту/деканат 

факультету/заочний відділ: 

1) формують і надають на підписання ректору пакет документів для 

організації практики (договори, проєкт наказу, графік практик, направлення на 

проходження практики (додаток 3) тощо); 

2) здійснюють контроль за розробкою кафедрами робочих програм 

практик; 

3) забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям 

здобувачів вищої освіти на практику: інструктажі з охорони праці і техніки 
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безпеки, про профілактичний медичний огляд, якщо це прописано в договорі з 

базою практики; надання здобувачам вищої освіти направлення на практику; 

4) ведуть журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці, які зберігаються у керівника практик в Університеті (виробничі 

практики), в директораті/деканаті/кафедрах (навчальні практики); 

5) здійснюють розподіл здобувачів вищої освіти на практику з 

урахуванням клопотань із місць практики, замовлень на підготовку фахівців, їх 

майбутнього місця роботи після закінчення навчання; 

6) здійснюють контроль за проведенням практики, вибіркову перевірку 

проходження практики здобувачами вищої освіти безпосередньо на базах 

практики; аналізують і узагальнюють її результати та надають свої пропозиції 

щодо вдосконалення практичної підготовки гаранту освітньої програми. 

3.3.2. Гаранти освітніх програм спеціальностей, завідувачі відповідних 

кафедр: 

1) формують разом з керівником практик Університету реєстр 

підприємств, закладів, установ, організацій, які є потенційними базами практик 

за освітніми програмами, та розміщують його на сайті університету (керівник 

практик Університету – на сторінці «Освіта» в рубриці «Практична підготовка», 

завідувачі кафедр – на сторінці відповідних кафедр офіційного сайту 

університету); 

2) беруть участь в укладанні договорів про проведення практики 

здобувачів вищої освіти між Університетом та базами практик; 

3) за два місяці до початку практики ознайомлюють бази практики з 

робочою програмою практики та узгоджують з ними умови ефективного 

виконання всіх завдань практики; 

4) здійснюють контроль за якістю навчально-методичного 

забезпечення практики на кафедрі; 

5) призначають керівниками практик найбільш досвідчених науково- 

педагогічних працівників кафедри; 

6) контролюють якість проведення практики та оцінювання її 

результатів; 

7) призначають науково-педагогічних працівників для оцінювання 

результатів проходження практики здобувачів вищої освіти; 

8) заслуховують на засіданнях кафедри звіт керівників практик про 

результати проходження практики здобувачами вищої освіти. 

3.3.3. Керівники практик від кафедр: 
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1) розробляють робочу програму практики, навчально-методичні 

матеріали та форми звітної документації для здобувачів вищої освіти, виносять 

їх до затвердження на засідання кафедри (міжкафедральне засідання) та 

розміщують на сайті центру освітніх дистанційних технологій і на сторінці 

кафедри офіційного сайту університету; 

2) ознайомлюють здобувачів вищої освіти з порядком проходження 

практики, програмою практики, її завданнями, формами звітності та 

забезпечують відповідно до затверджених кафедрою вимог звітною 

документацією; 

3) безпосередньо здійснюють контроль за виконанням програми практики 

здобувачами вищої освіти; 

4) надають методичну допомогу здобувачам вищої освіти щодо 

виконання програми практики та обробки і використання зібраного матеріалу 

для оформлення звітної документації з практики; 

5) оцінюють результати практики на підставі затверджених кафедрою 

критеріїв оцінювання; 

6) звітують на засіданнях кафедри про результати проходження 

здобувачами вищої освіти практики. 

3.3.4. Керівники баз практики (підприємств, установ, організацій), що 

здійснюють загальне керівництво практикою відповідно до договору або 

клопотання: 

1) приймають здобувачів вищої освіти на практику згідно з графіком 

освітнього процесу; 

2) призначають наказом керівника бази практики кваліфікованих 

спеціалістів для керівництва практикою та визначають кожному здобувачу вищої 

освіти конкретне робоче місце; 

3) створюють необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти 

програми практики, не допускають їх використання на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності; 

4) забезпечують здобувачам вищої освіти умови безпечної праці на 

конкретному робочому місці. Проводять обов’язкові інструктажі з охорони праці: 

вступний та первинний на робочому місці; у разі потреби навчають здобувачів 

вищої освіти безпечних методів праці; 

5) надають здобувачам вищої освіти можливість користуватися 

матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 

для виконання програми практики; 
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6) забезпечують облік виходу на практику здобувачів вищої освіти. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляють Університет; 

7) після закінчення практики надають здобувачу вищої освіти письмову 

довідку про проходження виробничої практики (додаток 4), в котрій 

відображають строки проходження практики, сформовані компетентності та 

досягнуті програмні результати, визначені в робочій програмі практики 

відповідно до освітньої програми підготовки (довідки з баз практик зберігаються 

в директораті інституту/деканатах факультетів/заочному відділі впродовж усього 

терміну навчання здобувача вищої освіти та додаються до його особової справи). 

3.3.5. Здобувачі вищої освіти, що проходять практику: 

1) одержують від керівника практики Університету направлення на 

проходження практики (виробничої та навчальної на підприємствах, в закладах, 

установах та організаціях); 

2) до початку практики проходять профілактичний медичний огляд, якщо 

це прописано в договорі з базою практики; проходять інструктажі з охорони праці 

і техніки безпеки, про порядок проходження практики у керівника практик 

Університету (виробнича практика), директораті інституту/деканаті факультету, 

на кафедрі (навчальна практика); 

3) підтверджують проходження інструктажу з охорони праці і техніки 

безпеки підписом у журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 

робочому місці: з навчальної практики – в директораті інституту/деканатах 

факультетів/кафедрах; з виробничої практики – у керівника практик Університету 

(здобувачі денної форми навчання), на базі практики (здобувачі заочної форми 

навчання); 

4) одержують від керівника практики від кафедри методичні матеріали 

(методичні вказівки, затверджену кафедрою звітну документацію тощо) та 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів, ознайомлюються з 

порядком проходження практики, робочою програмою практики та її завданнями; 

5) своєчасно прибувають на базу практики; 

6) у повному обсязі виконують усі завдання, передбачені робочою 

програмою практики, а також вказівки керівників практик від кафедри та від бази 

практики; 

7) дотримуються правил охорони праці, техніки безпеки; 

8) відповідно до вимог робочої програми практики своєчасно готують 
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звітну документацію й звітуються про проходження практики. 

3.6. Здобувачі, що уклали договір з підприємствами, установами і 

організаціями на їх працевлаштування за обраним фахом або надали клопотання 

керівника підприємства, організації, установи про індивідуальне проходження 

практики, можуть проходити виробничу практику на цих підприємствах, в 

закладах, установах і організаціях. У цьому випадку здобувачі: 

- погоджують базу практики з гарантом освітньої програми, завідувачем 

відповідної кафедри, які дають згоду на проходження практики на таких базах 

лише за умови, якщо вони відповідають встановленим вимогам для проходження 

певних видів практик; 

- надають до директорату інституту/деканату факультету клопотання від 

керівника бази практики про індивідуальне проходження практики, погоджене 

гарантом освітньої програми, завідувачем відповідної кафедри. Здобувачі заочної 

форми навчання, які працюють за фахом, надають до заочного відділу довідку або 

копію трудової книжки з місця роботи та проходять практику без відриву від 

основного місця роботи або використовують для цього свою чергову відпустку 

(клопотання, довідки від керівників баз практик зберігаються в директораті 

інституту/деканатах факультетів/заочному відділі до кінця проходження практики 

здобувачем вищої освіти); 

- після проходження практики надають керівнику практики від кафедри 

довідку про проходження виробничої практики з місця проходження практики 

та звітну документацію, затверджену кафедрою відповідно до робочої програми 

практики, та звітуються у визначений термін. Здобувачі заочної форми навчання 

надають довідку, звітну документацію та звітуються в період навчально-

екзаменаційної сесії, що йде після практики. 

 
4. ПРАКТИКА ЗА КОРДОНОМ 

4.1. Практика здобувачів вищої освіти за кордоном, як одна з форм 

проведення практичної підготовки, здійснюється на сучасних підприємствах і в 

профільних організаціях країн світу. 

4.2. Метою закордонної практики є сприяння інтеграції національної 

освіти до світового освітнього простору на основі закріплення теоретичних знань 

здобувачів вищої освіти та вивчення практичного досвіду з фахової підготовки; 

оволодіння передовими методиками й технологіями. 
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4.3. Закордонні практики входять до каталогу вибіркових освітніх 

компонентів. Обирання здобувачами закордонної практики та формування груп 

здобувачів вищої освіти для її проходження здійснюється у загальні строки 

згідно з Положенням про вільний вибір освітніх компонентів здобувачами вищої 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університеті імені Богдана 

Хмельницького. 

4.4. Право участі здобувача у закордонній практиці може бути 

реалізоване за таким алгоритмом: здобувач обирає закордонну практику з 

каталогу вибіркових освітніх компонентів та проходить співбесіду із 

представниками баз практик, із якими Університетом встановлено партнерські 

стосунки у формі договорів (трьохсторонні договори між Університетом, 

організатором практики/стажування або його офіційним представником в 

Україні та здобувачем вищої освіти; контракти, договори про співпрацю щодо 

організації та проведення практики), у яких визначені умови і терміни 

проходження практики, обов'язки та відповідальність сторін. 

4.5. Відбір здобувачів вищої освіти на практику проводиться офіційними 

представниками організатора практики в Україні, у межах визначеної кількості 

осіб з урахуванням їх фахової підготовки. До участі у конкурсному відборі на 

міжнародні програми стажування та практик допускаються здобувачі вищої 

освіти за освітніми ступенями бакалавра та магістра, які мають закордонний 

паспорт; володіють іноземною мовою (при низькому рівні надається термін 

удосконалення знань на спеціалізованих курсах). 

4.6. Загальну організацію практики за кордоном та контроль за її 

проведенням в Університеті здійснює гарант освітньої програми, начальник 

відділу міжнародних зв’язків спільно з керівником практик Університету. 

4.7. Навчально-методичне керівництво практикою здійснюють відповідні 

кафедри Університету. 

4.8. Здобувачі вищої освіти Університету зобов'язані: 

- до початку закордонної практики одержати від керівника практики від 

кафедри завдання, консультації щодо оформлення всіх необхідних звітних 

документів з практики; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- вивчити та суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки 

та виробничої санітарії, встановлених країною, яка приймає на практику; 

- нести відповідальність за невиконану роботу; 
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- після закінчення практики у визначені терміни надати звітну 

документацію та відзвітувати на профільній кафедрі про проходження практики. 

4.9. В окремих випадках здобувачам вищої освіти, які відповідають 

вимогам для проходження міжнародних програм стажування та практик, 

наказом ректора дозволяється оформлення індивідуального графіку освітнього 

процесу або дострокове складання заліково-екзаменаційної сесії. 

 
5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

5.1. Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують 

про виконання програми практики. Звітна документація оформлюється, 

оцінювання результатів проходження практики здійснюється відповідно до 

вимог, критеріїв, встановлених відповідною кафедрою та зазначених у робочій 

програмі практики (уніфіковані критерії оцінювання виробничої (педагогічної) 

практики здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавра і магістра, 

які проходять практику в закладах середньої освіти, наведені у додатку 5). 

5.2. Контрольні заходи з навчальної або виробничої практики у здобувачів 

вищої освіти відбуваються на базах практики в останні дні її проходження або в 

Університеті упродовж 10 робочих днів після її завершення. 

5.3. Навчальна практика, яка входять до складу інтегрованого освітнього 

компоненту (дисципліни), оцінюються за 100-бальною шкалою, а рейтинг 

здобувача вищої освіти з освітнього компоненту визначається як середнє 

арифметичне. 

Оцінювання результатів проходження навчальної практики за 

визначеними кафедрою (кафедрами) вимогами здійснюється керівником 

практики від кафедри. Оцінка за навчальну практику (залік), як за окремий 

освітній компонент, фіксується у відомості обліку успішності та в заліковій 

книжці; як частина інтегрованого освітнього компоненту (модуль) – у журналі 

обліку роботи академічної групи за підписом керівника практики від кафедри. 

5.4. Виробнича практика, яка виступає окремим освітнім компонентом 

освітньої програми, оцінюється за 100-бальною школою. Формою контролю 

практики є диференційований залік. Оцінювання результатів проходження 

виробничої практики здійснюється комісією, як правило, з трьох осіб, склад якої 

призначається завідувачем відповідної кафедри (кафедр) на засіданні кафедри 

(міжкафедральному засіданні) із зазначенням у протоколі засідання кафедри 

(міжкафедрального засідання). До складу комісії входять керівник практики від 

кафедри та члени відповідної кафедри (кафедр), а також можуть долучатися керівник практик 

Університету і керівник практики від бази практики. Оцінка за виробничу практику 

(диференційований залік) вноситься до відомості обліку успішності та залікової книжки за 
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 підписами членів комісії. 

5.5. Оцінка за практику враховується при призначенні рейтингової 

позиції здобувача. 

5.6. У разі наявності поважних причин термін проходження здобувачем 

практики може бути змінено. Здобувач направляється на практику повторно, у 

вільний від навчання час, за індивідуальним графіком. Дозвіл на проходження 

практики надає ректор своїм наказом на підставі службової директора 

інституту/декана факультету за погодженням із керівником практик 

Університету і гарантом освітньої програми. У випадках грубого порушення 

термінів проходження практики та невиконання програми практики, здобувач 

вищої освіти відраховується з Університету, як такий, що не виконав 

індивідуальний навчальний план. Здобувач вищої освіти, який у визначені 

терміни пройшов практику, але без поважних причин своєчасно не з’явився на 

контрольний захід, або на контрольному заході отримав незадовільну оцінку, 

вважається таким, що має академічну заборгованість, і перескладає її у 

визначений графіком ліквідації академічної заборгованості час. Здобувач вищої 

освіти, який повторно отримав незадовільну оцінку з практики, відраховується 

з Університету. 

5.7. Процедура оскарження здобувачами вищої освіти результатів 

контрольних заходів проходження практики (незгода здобувача з результатами 

оцінювання проходження практики, недотримання, на його думку, процедур 

проведення захисту практики тощо) викладена у пункті 9.5.4.12. Положення 

про організацію освітнього процесу в Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького. 

5.8. Звітна документація здобувачів вищої освіти про проходження 

практики зберігаються на кафедрах упродовж одного року. 

5.9. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедри, 

загальні підсумки на засіданні вчених рад інституту/факультетів й Університету. 

5.10. Звіти керівників практик від кафедри про проходження виробничої 

(навчальної) практики здобувачами вищої освіти зберігаються на кафедрах 

упродовж 5 років. 
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Додаток 1 

до Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої 

 освіти за  освітніми ступенями 

 бакалавра і магістра у Мелітопольському 

державному педагогічному 

 університеті імені Богдана Хмельницького 

 
 

ДОГОВІР 

на проведення виробничої (навчальної) практики здобувачів вищої 

освіти Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького 

 

м. Мелітополь « » 202 р. 

 

 
Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Мелітопольський державний педагогічний 

університет імені Богдана Хмельницького (далі – Університет), в особі ректора Солоненка 
Анатолія Миколайовича, що діє на підставі Статуту, і, з другої сторони, 

 

    , (далі – база практики), в особі 
     , що діє на підставі       

(назва документа) підприємства (надалі – Cторони), уклали між собою цей договір про 
наступне: провести практику здобувачів вищої освіти 

  інституту/факультету спеціальності: 
  на базі 
  . 

1. База практики зобов'язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом і 
відповідно до графіку освітнього процесу в Університеті: 

 

 

 

 

 

 
1.2. Забезпечити призначення наказом керівника бази практики кваліфікованих спеціалістів для 
безпосереднього керівництва практикою. Визначити кожному здобувачу вищої освіти 
конкретне робоче місце. 
1.3. Забезпечити створення на базі практики необхідних умови для виконання здобувачами 
вищої освіти програми практики, не допускати їх використання на посадах та роботах, що не 

 

№ 
з/п 

 

Назва освітньої 
програми 

 

Курс та рівень 
підготовки 

 

Вид 
практики 

Кількість 
здобувачів 

вищої 
освіти 

Строки практики 

 

початок 
 

кінець 

1.       
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відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти безпечні умови праці на конкретному робочому 
місці. Допускати здобувачів вищої освіти до практики після проведення інструктажу з охорони 
праці (вступний та первинний на робочому місці), інструктажу з цивільного захисту, пожежної 
безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. 
1.5. Надати здобувачам вищої освіти можливість користуватися матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики. 
1.6. Забезпечити облік виходу на практику здобувачів вищої освіти. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення негайно повідомляти 
керівникам практики від кафедр Університету. 
1.7. Повідомляти Університет про нещасні випадки, що сталися зі здобувачами вищої освіти 
під час проходження практики. 
1.8. Після закінчення практики надати здобувачу вищої освіти письмову довідку про 
проходження виробничої практики, в котрій відобразити строки проходження практики, 
сформовані компетентності та досягнуті програмні результати, відповідно до освітньої 
програми підготовки. 
1.9. Виконувати інші обов’язки, передбачені нормативно-правовими актами з питань 
організації та проведення практик. 

1.10. Додаткові умови: ... 
 

2. Університет зобов’язується: 

2.1. Забезпечити організацію, навчально-методичний супровід та контроль проходження 
практик здобувачами вищої освіти відповідно до нормативно-правових актів Університету. 
2.2. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 
практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів вищої освіти, які направляються на 
практику. 
2.3. Призначити керівниками практики від кафедр Університету кваліфікованих науково- 
педагогічних працівників. 
2.4. Забезпечити своєчасне прибуття здобувачів вищої освіти на базу практики та виконання 
ними завдань, передбачених програмою практики. 
2.5. Перед початком практики: 
2.5.1. Забезпечити проведення   всіх   організаційних   заходів,   перелік   яких   встановлює 

Університет. 

2.5.2. Зобов’язати керівників практик від кафедр та здобувачів вищої освіти Університету 

додержуватися вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про доступ до 
публічної інформації» щодо збереження персональних даних працівників бази практики і ст. 
307 Цивільного кодексу України щодо захисту інтересів вищевказаних осіб при проведенні 
фото-, кіно- та відеозйомок; норм Закону України «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення», який регулює суспільні відносини в Україні; 
дотримуватися трудової дисципліни і Правил внутрішнього розпорядку бази практики. 

2.6. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, що сталися зі 

здобувачами вищої освіти Університету під час проходження практики. 

 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору: 

3.1. Сторони Договору несуть відповідальність за організацію, якість і результати практик 
здобувачів вищої освіти. 
3.2. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо організації і 
проведення практики відповідно до чинного законодавства України. 
3.3. Усі суперечки, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються в 
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установленому порядку. 

3.3. Цей договір набуває чинності після його підписання сторонами і діє протягом одного року 
(або до кінця практики згідно з календарним планом і відповідно до графіку освітнього процесу 
в Університеті, або інші варіанти строків дії договору (за необхідності)). Якщо до закінчення 
строку дії Договору жодна із сторін не повідомила про відмову від його продовження, Договір 
вважається пролонгованим на той самий строк, на тих самих умовах. 
3.4. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу: перший – 
назва бази практики, другий - Мелітопольському державному педагогічному університеті 

імені Богдана Хмельницького. 
3.5. Цей договір не заперечує внесення до нього змін та доповнень на основі взаємної 
письмової згоди Сторін. 

 

Юридичні адреси сторін: 

Університет База практики 

Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького 72312, Запорізька область 

м. Мелітополь вул. Гетьманська, 20 

 

Ректор 

    А.М.Солоненко    

“ ” 202 року “ ” 202_ року 
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Додаток 2 

до Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти за 

освітніми ступенями бакалавра і 

магістра у Мелітопольському 

державному педагогічному 

університеті імені Богдана 

Хмельницького  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

 

Інститут/факультет 

Кафедра (кафедри) 

ЗАТВЕРДЖЕНО НА 

ЗАСІДАННІ КАФЕДРИ 

(МІЖКАФЕДРАЛЬНОМУ ЗАСІДАННІ) 

Завідувач кафедри 

   /   

(протокол № від 20_ р. 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 

(повна назва навчальної/виробничої практики) 

для здобувачів вищої освіти 
Рівень вищої освіти   

(перший (бакалаврський) або другий (магістерський) 

Галузь знань    

(шифр і назва галузі) 

Спеціальність    

(шифр і назва спеціальності) 

Освітня програма   

(назва освітньої програми) 

 
 

Мелітополь, 20… 
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Розробники: (вказати авторів, їхні посади, наукові ступені та вчені 

звання) 

2 

сторінка 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

Гарант   освітньої   

програми 

 

 
(

підпис) 

 
  ПІБ 
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3 сторінка 

Робоча програма навчальної/виробничої практики « »      

складена   відповідно до  освітньої програми підготовки 

 

1. Мета практики: 
 

 

2. Перелік програмних компетентностей, які набуваються під час практики: 
 

 

3. Заплановані програмні результати навчання: 
 

 

4. Бази проходження практики 

Таблиця 1 

№ Назва бази практики № договору та дата 

його укладання 

Дата закінчення 

терміну дії договору 
    

 

5. Зміст практики 

5.1. Опис навчальної/виробничої практики 

Таблиця 2 

Найменування 

показників 

Ступінь вищої освіти, галузь знань, 

спеціальність, освітня програма 

Характеристика 

практики 

Кредитів: 1  

 

 

Рівень вищої освіти - … 

Галузь знань –… 

Спеціальність - …. 

Освітні програма- … 

Назва практики: 

Семестр:   

Термін проходження 

практики: 

Загальна кількість 

годин – 

Тижневих годин: 

 

 

 

 
Вид контролю: 
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 5.2. Програма навчальної/виробничої практики 

 

Розміщується інформаційний обсяг практичної підготовки за схемою: Вступ (за наявності) 

БЛОК І. Назва…………………………………………………………… 

ТЕМА1. Назва …………………………………………………………… 

Короткий виклад питань, які передбачається висвітлити у даній темі. 

 

ТЕМА 2. Назва ……………………………………………………………… 

БЛОК ІІ. Назва …………………………………………………… 

ТЕМА 3. Назва. ………………………………………………………… 

 

6. Форми і методи контролю (конкретизувати). 

 

7. Вимоги щодо оформлення звітної документації про проходження практики. 

 

8. Критерії оцінювання. 

 

9. Підведення підсумків (звітні конференції, круглі столи тощо). 

 

10. Перелік навчально-методичної літератури 
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 Додаток 3 

до Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти 

 за  освітніми ступенями бакалавра і магістра 

 у Мелітопольському державному 

 педагогічному університеті 

 імені Богдана Хмельницького  

 

Директору ЗОШ №  

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 

Відповідно до наказу Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького від “       ”            202      р. № та на підставі договору з 

управлінням освіти Мелітопольської міської ради Запорізької області про проведення практик 

від “       ”       20      р. №       (або на підставі договорів з іншими базами практик) 

направляємо до Вашого закладу освіти (або підприємства, установи, організації) для 

проходження виробничої (навчальної) практики здобувачів вищої освіти курсу 

групи освітньої 
 

програми 

   інституту/факультету 

у кількості чоловік. 

 

Термін практики: з “ ” 20 р. по “ ” 20

 р. Керівник практики від кафедри:     

    

Список здобувачів вищої освіти: 

1. 

 

 

 

Перший проректор МДПУ 

імені Богдана Хмельницького  

 
 

Виконавець 

Тетяна Копилова 
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Додаток 4 

до Положення про практичну 

підготовку здобувачів вищої освіти за 

освітніми ступенями бакалавра і 

магістра у Мелітопольському 

державному педагогічному 

університеті імені Богдана 

Хмельницького 

 
Довідка про проходження виробничої практики (вказати повну назву практики) 

 

Видана здобувачу вищої

 освіти    

курсу  

  

групи

 освітньої 
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програми 

  

  першого (або другого)  рівня

 вищої освіти  

 інституту/факульте ту 

 

 

в тому, що в термін з 20 р. по 20   р. він 

проходив 

   (назва практики) на

 базі 

  . 

 
 

Під час практики здобувач вищої освіти сформував такі компетентності: 

 

 

 

Кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання:   

 

Упродовж практики здобувачем вищої освіти було досягнуто таких 

програмних результатів: 

 

 

Кількість балів відповідно до критеріїв оцінювання:   

М.П. Підпис керівника бази практики 

 

 

 

 

 


