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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРАКТИКИ 

Практика проводиться у VI 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 навчання 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 за відповідною спеціальністю. 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 

Практика проводиться у VI семестрі з відривом від навчального 

процесу протягом чотирьох тижнів (6 кредитів). 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, проведення соціологічних опитувань та 

інших форм професійної діяльності. 

Метою виробничої практики є здобуття вмінь, навичок 

дослідницької роботи та досвіду проведення соціологічного дослідження, що 

включає наступний комплекс дослідницьких робіт: підготовку програми 

соціологічного дослідження, розробку інструментарію збору соціологічної 

інформації, збір первинної соціологічної інформації, обробку та аналіз 

зібраної інформації та підготовка звіту за результатами дослідження.  

Процес проходження виробничої практики передбачає вирішення 

здобувачами наступних завдань: 

 закріплення знань з методології проведення соціологічного 

дослідження та актуалізація теоретичних знань з розробки елементів 

програми та інструментарію соціологічного дослідження;  

 закріплення та апробація знань з методології та методів збору 

соціологічної інформації та розвиток навичок творчого, самостійного 

осмислення соціальних процесів і явищ, обґрунтування способів їх аналізу; 

 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; 

 формування умінь постановки і теоретичного пояснення соціальних 

проблем; 



 розвиток та закріплення навичок збору, систематизації, обробки, 

аналізу матеріалів, одержаних у ході конкретно-соціологічного дослідження, 

правильного їх підбору для верифікації пояснень суспільних проблем і явищ; 

 освоєння навичок і умінь професійного практичного та 

міжособистісного спілкування та 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. 



4. КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, ЯКІ 

НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 
Компетентності: 

 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях (ЗК-1).  

 Здатність працювати в команді (ЗК-3).  

 Здатність збирати, аналізувати та узагальнювати соціальну інформацію 

з використанням соціологічних методів (ФК-4).  

 Здатність самостійно планувати, організовувати та проводити 

соціологічне дослідження (ФК-5). 

 Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, 

формулювати аргументовані висновки та рекомендації (ФК-6).  

 Здатність презентувати результати соціологічних досліджень для 

фахівців та нефахівців (ФК-7). 

 Здатність дотримуватися у своїй діяльності норм професійної етики 

соціолога (ФК-8).  

Результати навчання: 

 Вміти розробляти програму соціологічного дослідження (РН-9).  

 Володіти навичками збору соціальної інформації з використанням 

кількісних та якісних методів (РН-10). 

 Презентувати результати власних досліджень для фахівців і нефахівців 

(РН-11).  

 Знати та дотримуватися етичних норм професійної діяльності 

соціолога (РН-12).   



5. БАЗИ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

Виробничу практику студенти ІІІ курсу спеціальності 054 «Соціологія» 

проходять на базі соціологічної лабораторії кафедри соціології і публічного 

управління НТУ «ХПІ» та поза університетських базах практики - у 

провідних організаціях, що займаються соціологічною діяльністю, і з якими 

кафедра 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 проектів, 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 студентам призначаються  наукові 

керівники відповідно із спеціалізацією та навчальним навантаженням. 



6. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

Опис виробничої практики. Виробнича практика за фахом включає 

виконання наступних видів робіт:  

А) Установчі збори. Знайомство зі специфікою роботи бази практики. 

Ознайомлення студентів з завданнями та змістом виробничої практики, 

методикою майбутньої роботи, порядком ведення щоденника, робочих записів 

тощо.  

Б) Безпосередня практична підготовка. Включає в себе два види робіт: 

виконання завдань, що надаються базою практики та виконання завдань, що 

визначені керівником практики від Університету (Перелік можливих завдань 

надається нижче). 

В) Підготовка звітних документів з проходження практики. Захист 

результатів виробничої практики. 

 

 



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.  

Звіт охоплює відомості про виконання всіх розділів програми практики 

та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури тощо. Оформлюють звіт відповідно до єдиних вимог щодо 

оформлення текстових документів НТУ «ХПІ».  
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