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1. ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРАКТИКИ 

Денна/ заочна форма навчання  денна 

Курс: 1  

Семестр 1  

Загальна кількість годин / кредитів 30\1 

Вид контролю: диференційований залік  в межах  курсу «Вступ до 

спеціальності. Ознайомча практика» 



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 

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  КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ, 

ЯКІ НАБУВАЮТЬСЯ ПІД ЧАС ОЗНАЙОМЧОЇ  ПРАКТИКИ 

Практика проводиться у 1 семестрі з без відриву від навчального 

процесу в межах курсу «Вступ до спеціальності. Ознайомча практика» . У 

процесі проходження ознайомчої практики студенти мають ознайомитись з 

особливостями майбутньої професійної діяльності та основними сферами 

діяльності практичного соціолога. ,  

Мета ознайомчої практики - сформувати у студентів уявлення про 

майбутню професію та своє місце в ній. 

Компетентності: 

 Навички міжособистісної взаємодії (ЗК-7).  

 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (ЗК-8).  

 Здатність оперувати базовим категоріально-понятійним апаратом 

соціології (ФК-1). 

Результати навчання: 

 Використовувати понятійний апарат соціології в освітній, 

дослідницькій та інших сферах професійної діяльності (РН-1).  

 Обґрунтовувати власну позицію, робити та аргументувати самостійні 

висновки за результатами досліджень і аналізу професійної літератури (РН-

8). 

 

  



4. БАЗИ ТА ПОРЯДОК ПРОХОДЖЕННЯ ВИРОБНИЧОЇ 

ПРАКТИКИ 

Ознайомчу  практику студенти І курсу проходять на в межах курсу 

«Вступ до спеціальності. Ознайомча практика». Базами практики виступають 

провідні організації, 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.  

Серед орієнтовних баз практики можна назвати Центр гендерної 

культури,  відділ кадрів НТУ «ХПІ», рекламну агенцію повного циклу ТОВ 

«Рекламне агентство «Екма»», креативне агентство «Starik».  

Керівником ознайомчої практики виступає викладач курсу «Вступ до 

спеціальності. Ознайомча практика».  

  



5. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

В межах ознайомчої практики пропонуються наступні заходи:  

1. Відвідування Центру гендерної культури. Знайомство з проектами та 

ресурсами центру. Зокрема: музеєм жіночої та гендерної історії, роботою 

тренінгового центру, лабораторією моніторингу та досліджень (наприклад. Із 

дослідженням центру – «Моніторинг сексистської реклами»). 

2. Відвідування відділу кадрів НТУ «ХПІ». Знайомство із специфікою 

роботи, посадовими обов’язками працівників, структурою відділу. 

3.  Відвідування рекламної агенції повного циклу ТОВ «Рекламне 

агентство «Екма»». Знайомство особливостями роботи, маркетинговими та 

рекламними дослідженнями, що проводять в агенції. Зустріч із провідними 

фахівцями агентства, розмова про якості (особистісні, ділові, професійні), що 

необхідні для соціолога-практика. 

4. Відвідування креативного агентства «Starik», знайомство із головними 

напрямками роботи (зокрема брендингом, рекламними комунікаціями, 

дизайном) та можливостями роботи в цій сфері для соціологів.  

  



6. ВИМОГИ ДО ЗВІТУ Й ЗАХИСТУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ 

Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують про 

виконання програми практичної підготовки. Оскільки ознайомча практика є 

складовою частиною курсу «Вступ до спеціальності», захист практики 

відбувається безпосередньо на практичному занятті. Оцінка за практику 

враховується при оцінюванні курсу «Вступ до спеціальності» і є її 

складовою. Загальна форма звітності за практику – це подання письмового 

звіту, який і оцінює викладач з курсу «Вступ до спеціальності».  
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