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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРАКТИКИ 

Практика проводиться у VIІІ семестрі з відривом від навчального 

процесу протягом чотирьох тижнів. 

Загальний обсяг (годин) / кредитів ECTS 180/6. 

Робочий (в аудиторії або на підприємстві ) час практиканта 30 годин на 

тиждень 

 



2. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою частиною 

процесу підготовки соціологів-фахівців в Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут». Її спрямовано на 

закріплення теоретичних знань, отриманих здобувачами вищої освіти під час 

навчання, набуття й удосконалення практичних навичок і вмінь, визначених 

освітньою програмою підготовки фахівців в галузі соціології. Практика 

проводиться на оснащених відповідним чином базах практики, на сучасних 

виробництвах, в науково-дослідних та проектних організаціях різних галузей 

господарства та форм власності. 

Порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

за спеціальністю «Соціологія» Національного технічного університету 

«Харківський політехнічний інститут» розроблено відповідно до: – Закону 

України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII (із змінами); – 

Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 

№ 93; – Проекту Положення «Про практичну підготовку студентів вищих 

навчальних закладів» від 09.02.2011, розробленого Міністерством освіти і 

науки України; – Рекомендацій щодо проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України, розроблених Державною науковою установою 

«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 970 «Про 

затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми 

розвитку внутрішнього виробництва» та наказу Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20.12.2012 № 1448 «Щодо плану 

першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку 

внутрішнього виробництва». 



3. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

У процесі проходження виробничої практики студенти мають 

ознайомитись з особливостями майбутньої професійної діяльності, 

основними сферами діяльності практичного соціолога, відпрацювати вміння 

та навички у галузі розробки програм соціологічного дослідження, зібрати та 

проаналізувати емпіричний матеріал для написання дипломної роботи, 

прийняти участь в проведенні соціологічних опитувань, маркетингових 

досліджень, консультацій та інших форм професійної діяльності. 

Метою практичної підготовки соціологів є закріплення набутих 

студентами знань, навичок та вмінь, які мають безпосередній вплив на 

професійний рівень майбутнього спеціаліста. Студенти поступово повинні 

придбати навички проблемного соціально-гуманітарного мислення, 

визначення та творчого аналізу професійних проблем. 

Загальна мета переддипломної практики – підготувати студентів до 

самостійного виконання службових обов’язків на відповідній посаді згідно з 

отриманою спеціалізацією, а також проведення дипломного дослідження, а 

саме: 

1. Закріплення студентами одержаних теоретичних знань. 

2. Ознайомлення з діяльністю соціолога/спеціаліста в реальних 

умовах трудової діяльності. 

3. Залучення до практичної діяльності майбутніх спеціалістів-

соціологів. 

4. Систематичне поновлювання знань та застосування їх у практичній 

діяльності. 

5. Розробка дипломного дослідження та збір емпіричного матеріалу 

для дипломної роботи. 

6. Апробація теоретичної частини роботи в практичній/трудовій 

діяльності. 

7. Творче застосування набутих знань, вмінь та навичок у 

практичній/трудовій діяльності. 



8. Обґрунтування рекомендацій. 



4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, ЯКІ 

НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

Компетентності: 

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК01).  

 Здатність працювати в команді (ЗК03).  

 Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію 

з використанням соціологічних методів (СК04).  

 Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити 

соціологічне дослідження (СК05). 

 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації (СК06).  

 Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для 

фахівців та нефахівців (СК07). 

 Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики 

соціолога (СК08).  

Результати навчання: 

 Вміти розробляти програму соціологічного дослідження (РН09).  

 Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 

кількісних та якісних методів (РН10). 

 Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців 

(РН11).  

 Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності 

соціолога (РН12).   

  



5. БАЗИ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

Практика здобувачів вищої освіти за спеціальністю 054 «Соціологія» 

проводиться на базах практики, які забезпечують виконання програми для 

відповідних рівнів вищої освіти, або в його структурних підрозділах.  

Підприємства (організації, установи), які використовують як бази 

практики, відповідають таким вимогам:  

– здатність забезпечити виконання програми практики; 

 – наявність структур, галузей, що відповідають спеціальностям/освітнім 

програмам;  

– наявність безпечних і нешкідливих умов виконання санітарно-

гігієнічних норм і вимог з охорони праці під час проведення практики; 

 – можливість кваліфікованого керівництва практикою здобувачів вищої 

освіти; 

 – надання здобувачам вищої освіти на час практики можливості 

працювати на штатних посадах, робота на яких відповідає програмі практики 

(за наявності відповідних вакансій); 

 – надання здобувачам вищої освіти права користуватися бібліотекою, 

лабораторіями, технічною та іншою документацією, потрібною для виконання 

програми практики, з урахуванням політики конфіденційності підприємства; 

 – можливість подальшого працевлаштування випускників 

Університету (на загальних підставах за наявності вакансій). 

Для проведення практики Університет завчасно укладає відповідні угоди 

про проведення практики на базі підприємства.  

Короткострокові угоди укладають на період проходження конкретної 

практики .  

З метою успішного виконання завдань практики та налагодження тісних 

зв’язків з роботодавцями Університет укладає довгострокові угоди на 3–5 

років .  



Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, за узгодженням з керівником 

практики від кафедри вибирати місце проходження практики й пропонувати 

його для використання.  

У межах академічної мобільності здобувачам вищої освіти може бути 

надана можливість проходження практику на сучасних високотехнологічних 

профільних підприємствах або в університетах інших країн. Проходження 

практики за кордоном може здійснюватися за міждержавними угодами, за 

угодами між вищими навчальними закладами з можливістю надання 

міждержавних стипендій або грантів. Практика за кордоном, її керівництво та 

підведення підсумків має здійснюватися на загальних засадах. 



6. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Завдання щодо проведення дипломного дослідження: 

1) Конкретизувати проблему дипломного дослідження: 

а) оцінити актуальність обраної проблеми для суспільства; 

б) оцінити здійсненність дослідження;  

в) оцінити межі сформульованого дослідницького питання;  

г) визначити час, необхідний на проведення дослідження; 

д) забезпечити дозвіл керівників на проведення дослідження, 

обговорення із керівництвом методів дослідження; 

е) забезпечити безконфліктне входження практикантів до 

трудового колективу та необхідне сприяння колег. 

2) Зробити огляд наукової літератури з проблеми дипломного 

дослідження.  

3) Визначити мету дослідження та оцінити його потенційну практичну 

значимість.  

4) Проаналізувати етичні та правові проблеми, пов’язані з дипломним 

дослідженням. 

5) Визначити об’єкт дослідження та одиниці аналізу. 

6) Виявити поняття, важливі для розуміння, опису або пояснення 

предмету дипломного дослідження, зробити їхній перелік.  

7) Скласти структурну схему причинно-наслідкових зв’язків між 

поняттями предмету дипломного дослідження. 

8) Проаналізувати можливість соціологічного виміру кожного поняття 

конкретними індикаторами. 

9) Сформулювати гіпотези дослідження, визначити залежні, незалежні 

і контрольні змінні, типи відносин між ними та можливі зв'язки (позитивні, 

негативні і криволінійні). 

10) Надати операційне визначення концепцій дослідження та знайти 

індикатори, які є емпіричним еквівалентом теоретичним поняттям; оцінити 



діапазон варіації змінних, що відображають поняття та варіацію всередині 

діапазону змінної. 

11) Розробити вимірювальний інструментарій дослідження, 

обґрунтувати вибірку. 

12) Провести вимірювання згідно з обраними методами (інтерв’ю, 

анкетне опитування, спостереження, експеримент, аналіз документів, 

статистика тощо). 

13) Зформувати масив одно й двовимірних розподілів (таблиць) та 

провести аналіз отриманих результатів  

14) Провести опис отриманих  результатів з використанням таблиць та 

графіків. 

15) Розробити практичні рекомендацій виходячи з результатів 

дослідження. 

16) Підготувати презентацію результатів дослідження.  



7. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ Й ЗАХИСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

виконання програми практичної підготовки. Загальна форма звітності за 

практику – це подання письмового звіту, який підписують і оцінюють члени 

комісії із прийому диференційованого заліку із практики.  

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими робочою 

програмою практики (щоденник практики; характеристика з оцінкою 

практики за п’ятибальною та стобальною шкалою, завірена керівником 

практики від підприємства та печаткою тощо), подають на рецензування 

керівнику практики від Університету. Після доопрацювання та остаточного 

погодження з ним звіт у друкованому вигляді подають до захисту.  
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