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Проведення практики для студентів ІІІ курсу спеціальності 054 Соціологія 

в умовах карантину з використанням дистанційних технологій навчання 

 

Професійна підготовка майбутніх спеціалістів у галузі соціології це 

складний, багатогранний і тривалий процес, який здійснюється протягом усього 

періоду навчання студентів на основі компетентністного підходу, вагоме місце в 

якому займають різні види практик. Навчальна практика на ІІІ курсі виступає 

органічною складовою єдиного навчально-виховного процесу, дослідницької і 

методичної підготовки майбутнього спеціаліста, пов’язуючи теоретичне 

навчання студента у ЗВО з його майбутньою професійною роботою в 

соціологічних аналітичних організаціях.  

Практика проводиться у відповідності до «Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів», затвердженого наказом 

Міністерства освіти та науки України від 20.12.1994 р. № 351, «Положенням про 

проведення практики студентів Львівського національного університету імені 

Івана Франка, схваленого Вченою радою Університету 27.02 2013 р., що 

регламентують практичну підготовку студентів.  

Програма навчальної соціологічної практики є нормативним документом, 

який розроблено кафедрою соціології Львівського національного університету 

імені Івана Франка, ОП бакалавр відповідно до затвердженого навчального 

плану. Робоча програма навчальної практики є навчально-методичним 

документом, що забезпечує комплексний підхід до організації практичної 

підготовки студентів спеціальності 054 Соціологія. Робоча програма навчальної 

практики складена на основі наскрізної програми практичної підготовки 

студентів та відповідає стандартам вищої освіти даної спеціальності.  

Навчальна практика є невід’ємною складовою становлення соціолога-

професіонала, в процесі проходження якої формуються основні фахові 

компетенції спеціалістів, застосовуються теоретичні знання, отримані в межах 

профільних дисциплін, відбувається адаптація сформованих навичок до умов 

конкретного дослідницького проекту та потреб потенційних замовників.  

У зв’язку з карантинними умовами навчання і проходження практик в 

Університеті протягом 2020-2021 н.р. студентам ІІІ курсу запропоновано 

виконання двох науково-дослідних проектів, де вони зможуть проявити свої 

пошукові та аналітичні вміння та компетенції. Студенти зможуть 

продемонструвати свої знання та вміння з вторинного аналізу баз даних, і на 

Звітній конференції, організованій он-лайн продемонструвати підсумки роботи 

у вигляді презентацій індивідуальних проектів. Ознайомлення із завданнями 
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практики, виконанням відповідних проектів, заповненням документів щодо 

проходження практики здійснюватиметься в он-лайн режимі.  

Під час навчальної практики студенти набувають практичних навичок 

науково-дослідницької діяльності. Студенти поступово повинні отримати 

навички проблемного соціологічного і соціально-гуманітарного мислення; 

визначення та творчого аналізу проблем суспільного життя, тенденцій його 

розвитку. Соціолог повинен реалізувати на практиці вміння системно 

аналізувати соціальну реальність; вміти використовувати різноманітні 

методологічні підходи та методики її вивчення; вирішувати проблеми, що 

виникають у соціальній реальності. Виконання цих завдань повинно спиратися 

на глибокі теоретичні знання, а також на вміння демонструвати і реалізовувати 

особистісні якості, в тому числі, організаційного, пошукового і професійного 

характеру.  

Студенти при проходженні практики в дистанційній формі 

зобов'язані: 

- своєчасно виходити на аудіо та відеозв'язок із керівником практики;  

- до початку практики встановити контакти з викладачем - керівником для 

забезпечення зворотного зв’язку з метою одержання від керівника 

практики методичних матеріалів (методичних вказівок, програми, 

індивідуального завдання, тощо), проведення консультацій щодо 

оформлення всіх необхідних документів, тощо;  

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені Програмою 

практики;  

- своєчасно повідомляти керівників про технічні проблеми (відсутність 

інтернет, зв’язку тощо), що заважають своєчасному виконанню завдань 

практики.  

Форма звітності студента за практику ‒ це подання звіту з практики та 

щоденника практики в електронному вигляді, а також публічна презентація двох 

науково-дослідних проектів. Електронний звіт реєструється на кафедрі 

соціології. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції. 

Оформлюється звіт за вимогами, встановленими діючими стандартами. Звіт із 

практики публічно захищається (із диференційованою оцінкою) в присутності 

всіх студентів групи із використанням платформ для забезпечення режиму 

відеоконференцій Zoom.  
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Календарний план практики 

 

Курс, 

семестр 

Дата практики Кількість кредитів та 

годин 

ІІІ курс, 

6 семестр 

25. 01 – 07.02 3. кредити, 90 год. 

 

План роботи студента-практиканта 

№ 

п/п  

Назва виду роботи  К-ть год.  Форми 

поточного 

контролю  

1. Організаційне заняття. Ознайомлення 

студентів із завданнями та змістом 

навчальної практики. Ознайомлення з 

методикою майбутньої роботи, 

порядком ведення щоденників 

практики, спостережень і нотаток, 

збору й аналізу матеріалів тощо. 

Визначається мета, завдання практики; 

документація, яка повинна бути надана 

студентом після закінченні практики. 

4 год.  Лекція он-лайн 

2.  Складання календарного, 

індивідуального плану виконання 

завдань навчальної практики  

4 год.  Звіт  

3.  Ведення записів у щоденнику 

спостережень  

Протягом 

всього 

терміну 

практики  

Звіт  

4.  Пошук відповідної інформації щодо 

проектів. 

Для цього: 

1.Ознайомитися з організацією і 

діяльністю соціологічних аналітичних 

центрів. 

2.Здійснити вторинний аналіз 

опублікованих і публічно доступних 

досліджень центрів щодо окреслених 

проблем.  

3. Проаналізуйте промови двох-трьох 

лідерів партій, на вибір практиканта, 

використовуючи методику 

формалізованого контент-аналізу щодо 

запропонованих питань. 

Протягом 

всього 

терміну 

практики  

Консультування 

студентів он-лайн 
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4. Проаналізувати державні, офіційні 

документи щодо зазначених проблем. 

5.Здійснити пошук статистичних даних 

щодо обраних проектів. 

6. Спробувати проаналізувати 

відповідну проблематику у пресі, на 

телебаченні, в Інтернет, соцмережах. 

Проведіть включене спостереження у 

будь-якому чаті (чи соціальній 

мережі). Виявіть, які акції та інтеракції 

є найтиповішими в онлайн-

комунікуванні з використанням action-

analysis. Які закономірності ви 

помітили? 

7. Здійснити аналітику творів 

образотворчого мистецтва (картини, 

малюнки, фото) із зазначеної 

проблематики 

7.  Виконання практичних завдань щодо 

запропонованої проблематики 

Протягом 

всього 

терміну 

практики  

Звіт  

 Створення двох індивідуальних 

проектів 

Протягом 

всього 

терміну 

практики 

Звіт 

8.  Вивчення використання нових 

технологій в соціологічній роботі  

Протягом 

всього 

терміну 

практики  

Звіт  

9.  Оформлення документів практики. 

Підготувати індивідуальний план та 

звіт за результатами дослідження, що 

містять висновки. У звіті має бути 

коротко і конкретно описана робота, 

яка виконувалась студентом під час 

дослідницьких проектів, подані 

зауваження, пропозиції, рекомендації 

на основі аналізу та узагальнення 

практичного досвіду роботи 

6 год. Звіт  

10.  Захист результатів практики  6 год. Звітна 

конференція он-

лайн  
 

    

Запропоновані теми для науково-дослідних проектів 
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Вторинний аналіз баз 

даних 

«Соціологічна аналітика політичних виборів в 

Україні» 

Вторинний аналіз баз 

даних 

«Коронавірус в Україні та світі: як карантин вплинув 

на суспільства» 

Вторинний аналіз баз 

даних  

«Соціологічна аналітика стану безпеки в Україні» 

Вторинний аналіз баз 

даних 

«Нові та старі релігійні свята в Україні (аналіз 

релігійної ідентичності)» 

 

Критерії оцінювання результатів проходження 

навчальної практики 

Оцінка практики складається з двох складових ‒ змісту звітної 

документації (щоденник, звіт) та оцінки публічного захисту практики. 

Результати практики оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка 

визначається, виходячи з кількості набраних балів, що наведені у таблиці.  

 

№н/п Види робіт Максимальна 

кількість балів 

1.  Виконання індивідуальних (проектних) 

завдань 

25Х2 

2.  Оформлення звітної документації 20 

3.  Виступ (презентація проекту) на звітній 

конференції 

15Х2 

 Всього 100 балів 

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

Мета практики – оволодіти сучасними методами, формами організації та 

знаряддями праці в їхній майбутній професії, сформувати у них (на базі 

одержаних в Університеті знань) професійні уміння і навички для прийняття 

самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих 

умовах, виховати потреби систематично поповнювати свої знання та творчо 

застосовувати їх в практичній діяльності.  

Досягнення мети реалізується завдяки виконанню таких завдань:  

- розвиток навичок творчого, самостійного осмислення і аналізу 

соціальних процесів і явищ, обґрунтування способів їх вирішення; 

- самостійне вивчення наукових, науково-практичних джерел 

гуманітарного, соціокультурного і соціологічного напрямку, 

пов’язаних із характером професійної діяльності з метою 

удосконалення загальної теоретичної і практичної підготовки; 
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- розвиток навичок збору, систематизації, обробки, аналізу матеріалів, 

одержаних під час соціологічного дослідження, правильного їх 

підбору для верифікації пояснень суспільних проблем і явищ; 

- практичне застосування соціологічних методів збору, обробки і 

аналізу інформації для діагностики соціальних проблем закріплення 

навичок роботи з великими обсягами інформації та вміння 

формулювати актуальні професійні проблеми; 

- відпрацювання навичок конкретизації проблемних ситуацій та 

постановки завдань у рамках професійної діяльності;  

- формування готовності вирішувати поставлені завдання, уміння 

розробляти відповідний план дій та рекомендації з його практичної 

реалізації 

- самоаналіз результатів практики і якості виконаних професійних 

функцій, самооцінка рівня досягнутої кваліфікації і компетентності 

з метою співвідношення власного рівня підготовки і здібностей для 

виконання професійних функцій за фахом. 

У процесі навчальної практики здійснюється інтенсивне формування 

професійних навичок і умінь, становлення соціолога, здатного самостійно 

аналізувати, досліджувати ті чи інші соціальні проблеми і розробляти соціальні 

програми, технології, рекомендації з їх вирішення.  

Під час виконання завдань практики студенти здобувають наступні 

компетенції:  

• Формування вмінь і навичок для реалізації діагностичної, прогностичної 

та аналітичної функцій соціолога; 

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

• Здатність до пошуку, обробки й аналізу інформації з різних джерел. 

• Здатність застосовувати соціологічні поняття, концепції та теорії в 

практичній діяльності соціолога для інтерпретації соціальних явищ і 

процесів.  

ФОРМИ ТА МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Перед початком навчальної практики відповідальним керівником практики 

проводиться настановча конференція. На настановчій конференції студенти 

ознайомлюються з основними завданнями практики, умовами організації та 

порядком проходження практики, а також вимогами до оформлення її 

результатів і формою звітності.  

Контроль за виконанням вимог і завдань практики здійснюється двома 

формами: поточною і підсумковою. Поточний контроль здійснюється 
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керівником практики від кафедри. Під час поточного контролю перевіряється 

своєчасність заповнення щоденника практики і виконання графіка проходження 

практики і підготовки звіту. Підсумковий контроль проводиться наприкінці 

практики. Студенти зобов’язані подати на кафедру звіт про проходження 

практики і захистити його. Захист звіту не може бути оцінено найвищим балом, 

якщо звіт без поважних на то причин не було надано у належний термін.  

Керівники практики від кафедри надають необхідну методичну, 

організаційну допомогу студентам, не рідше одного разу на тиждень проводять 

консультації, рецензують письмовий звіт та приймають залік з практики. Після 

завершення процедури захисту всі документи (програма практики, щоденник і 

захищений звіт) здаються керівнику практики. Захищений звіт і супровідна 

документація до нього зберігається в архіві кафедри. 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

Загальна оцінка практики диференційована й складається з: якості 

проходження практики, якості виконаного звіту, характеру оформлення і 

презентації звіту, виконання індивідуальних завдань. Таким чином, до уваги 

беруться наступні критерії: 

№  

 

Критерій оцінювання 

1.  Виконання графіку проходження практики та своєчасність подачі звіту 

 

2.  Відповідність звіту вимогам з оформлення та структури 

 

3.  Повнота та самостійність аналізу і наукова обґрунтованість висновків 

 

4.  Наявність елементів новизни, практичної та теоретичної (наукової) 

значущості у висновках і практичних рекомендаціях звіту з практики 

 

5.  Форма презентації звіту на захисті та відповіді на додаткові питання   

6.  Додаткові коментарі, участь у дискусіях під час Звітної конференції під 

час захисту практики 

 

Оцінка «відмінно» передбачає: 

– високу оцінку виконання функціональних обов’язків, окремих доручень і 

завдань, відсутність зауважень і порушень під час проходження практики; 
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– підготовлений відповідно до вимог і наданий у строк звіт із практики з 

обов’язковою наявністю практичних рекомендацій за результатами практики; 

– під час захисту практики демонстрація глибокого розуміння специфіки 

виконаних функціональних обов’язків, бачення практичних кроків із розв’язання 

проблем, виявлених під час практики. 

Оцінка «добре» передбачає: 

– хорошу оцінку виконання функціональних обов’язків, окремих доручень і 

завдань, відсутність зауважень і порушень під час проходження практики; 

– підготовлений відповідно до вимог і наданий у строк звіт із практики; 

– під час захисту практики демонстрацію розуміння специфіки виконаних 

функціональних обов’язків, бачення практичних кроків із розв’язання проблем, 

виявлених під час практики. 

Оцінка «задовільно» передбачає: 

– задовільну оцінку виконання функціональних обов’язків, окремих доручень і 

завдань, наявність незначних зауважень і порушень під час проходження 

практики; 

– підготовлений відповідно до вимог, але з незначними порушеннями, звіт із 

практики; 

– під час захисту практики демонстрацію, але слабку, розуміння специфіки 

виконаних функціональних обов’язків. 

Оцінку «незадовільно» студент отримує, якщо поставлені завдання не були 

виконані або ж несвоєчасно виконувалися; відсутнє розуміння предмету 

досліджень; відсутнє розуміння можливостей застосування теоретичного 

матеріалу до конкретних дослідницьких проектів; продемонстрована нездатність 

до індивідуальної роботи; відсутні підсумкові документи з проходження 

практики або їх зміст та обсяг не відповідає вимогам програми практики. 

Заборгованість з практики розглядається на загальних підставах як академічна 

заборгованість. 

ВИМОГИ ДО ЗВІТУ 

1. Щоденник практики.  

2. Звiт з практики.  
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Всі перераховані документи подаються в електронному вигляді у папці (в 

окремих файлах кожен документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою.  

Звіт про проходження практики оформлюється за загальними вимогами щодо 

наукових звітів.  

Звіт складається за таким орієнтованим планом:  

- титульна сторінка;  

- зміст;  

- вступ (мета і завдання практики);  

- розкриття змісту практичної діяльності відповідно до індивідуальних проектів;  

- додатки (фото, відео документи, якщо вони необхідні).  

Звіт з практики має містити відомості про виконання студентом усіх пунктів 

індивідуального завдання. Обсяг звіту повинен складати 6-10 друкованих 

сторінок. Розділи, окремі питання звіту мають бути чітко визначені, викладені в 

логічній послідовності і конкретизовані. Таблиці, ілюстративний матеріал, 

додатки повинні бути змістовними і оформлені відповідно до стандартів 

виконання письмових робіт у вищій школі.  

Звіт формат А4 через півтора міжрядкових інтервали шрифт – Тіmes New Roman, 

розмір - 14. Текст необхідно друкувати залишаючи поля таких розмірів: ліве - не 

менше 3 см, праве - не менше 1,5 см, верхнє і нижнє - не менше 2 см. Складений 

студентом звіт має наскрізну нумерацію сторінок.  

Окрім звіту студент заповнює щоденник.  

Щоденник – це основний документ студента під час проходження практики. Під 

час практики студент щодня коротко записує в щоденник те, що ним зроблено за 

день, для виконання календарного плану проходження практики.  
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