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Цілі та завдання виробничої практики 

 

Обов’язковою компонентою підготовки фахівців освітнього рівня «магістр» 

є виробнича (переддипломна) практика. Ця компонента сприяє підвищенню 

практичного рівня знань здобувачів вищої освіти, удосконаленню їхніх 

дослідницько-аналітичних умінь, формуванню їхніх професійних компетенцій. 

Зокрема, виробнича практика покликана скоротити розрив між навчанням в 

університеті та застосуванням набутих теоретичних знань у практичній площині; 

сприяти трансформації фундаментальних і прикладних знань за фахом у 

професійні функції, формуванню досвіду професійної діяльності. Виробнича 

практика також слугує інформаційною базою для написання магістерської 

кваліфікаційної роботи. 

 

Мета виробничої (переддипломної) практики – набуття досвіду 

використання сучасного проектного підходу до розв'язання соціальних проблем; 

формування практичних навичок, необхідних для здійснення моніторингу та 

оцінювання.  

 

Завдання виробничої (переддипломної) практики: 

• поглибити знання про результати та стратегії проектної діяльності; 

• сформувати практичні навички, необхідні для розробки технології 

соціального проекту, інструментарію соціального проектування; 

•  удосконалити практичні навички щодо оцінювання соціальних програм 

та проектів; 

• сприяти опануванню навичок колективної роботи над проектом; 

• доповнити знання за окремими аспектами, пов'язаними з темою 

магістерської роботи;  

• підготувати аналітичний та статистичний матеріал для магістерської 

роботи на основі вивчення й узагальнення соціологічної та статистичної інформації 

за напрямом дослідження, результатів виконання індивідуального дослідницького 

завдання.  

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми здобувачі повинні набути 

компетентності та демонструвати такі результати навчання: 

 

Перелік компетентностей здобувача вищої освіти:  

Інтегральна компетентність:  

Здатність розв’язувати складні завдання та проблеми в галузі соціології, що 

передбачають проведення досліджень або запровадження інновацій та в деяких 

аспектах можуть характеризуватися невизначеністю умов і вимог. 
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Загальні компетентності: 

• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

• Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

• Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

• Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

• Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

• Здатність розробляти та управляти проектами. 

 

Фахові компетентності спеціальності: 

• Здатність концептуалізувати й операціоналізувати поняття для ідентифікації 

та оцінки сучасних соціальних проблем 

• Здатність застосовувати релевантні соціологічні теорії та результати 

соціологічних досліджень для вирішення сучасних соціальних проблем. 

• Здатність підготувати проектну пропозицію (зокрема дослідницького 

проекту) з метою отримання фінансування 

• Здатність до моніторингу й оцінювання соціальних проектів та програм. 

• Здатність підготувати аналітичні тексти та доповіді. 

• Здатність використовувати інформаційні технології для організації та 

забезпечення власної професійної діяльності під час планування та реалізації 

досліджень і соціальних проектів. 

• Здатність дотримуватися принципів професійної етики і розуміти можливі 

наслідки своєї професійної діяльності для учасників дослідницьких та 

соціальних проектів, а також ширшої громадської. 

 

Програмні результати навчання 

• Застосовувати релевантні соціологічні теорії та результати соціологічних 

досліджень для вирішення сучасних соціальних проблем 

• Використовувати досвід реалізованих проектів і програм (зокрема 

міжнародних) для розробки нових проектів і програми. 

• Дотримуватися принципів професійної етики та розуміти можливі наслідки 

своєї професійної діяльності для учасників дослідницьких та соціальних 

проектів, а також ширшої громадськості 

• Підготувати проектну пропозицію (зокрема дослідницького проекту) з 

метою отримання фінансування проекту. 

• Використовувати релевантні методи обробки даних соціологічного 

дослідження, зокрема комп’ютерні технології для опрацювання даних. 

• Використовувати інформаційні технології для організації та забезпечення 

власної професійної діяльності під час планування та реалізації досліджень і 

соціальних проектів. 
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• Розробляти та здійснювати моніторинг й оцінювання соціальних проектів та 

програм. 

• Готувати аналітичні тексти та доповіді 

 

Зміст, послідовність проходження переддипломної практики та критерії 

оцінки її ефективності визначаються програмою практики.  

 

Зміст та організація проведення практики 

 

Проходження практики здобувачами вищої освіти передбачає: виконання 

конкретних дослідницьких завдань; опрацювання й аналіз зібраної інформації в 

руслі тематики магістерської роботи.  

Відповідальність за організацію, проведення та контролювання практики 

покладена на керівників практики від Університету. Загальна організація практики 

та навчально-методичне керівництво забезпечується кафедрою соціології.  

Відповідальним за проведення виробничої практики є завідувач кафедри 

соціології. 

Безпосереднє керівництво практикою здійснює викладач кафедри соціології, 

відповідальний за практику, до обов’язків якого входить: 

• підготовка документації з організації та проведення практики;  

• ознайомлення студентів із програмою виробничо-індивідуальної практики;  

• контроль за своєчасністю та правильністю підготовки необхідних 

документів;  

• інформування студентів про систему звітності з практики; 

• консультування студентів із різних питань організації виробничої практики, 

• надання консультативної допомоги студентам у накопиченні матеріалів для 

звіту;  

• перевірка й оцінювання звітів студентів про результати проходження 

практики. 

 

Виробнича практика здобувачів вищої освіти проводиться на базах 

практики, що відповідають вимогам поглиблення та закріплення теоретичних 

знань. Здобувачі вищої освіти проходять практику на базах практики, з якими 

Університет уклав відповідні угоди. Зокрема, базами практик є: ГО «Інститут 

суспільних ініціатив», ТзОВ Соціологіча агенція «ФАМА», ЛКП «Центр розвитку 

туризму», ГО  «Демократичний Альянс Жінок», Львівський офіс Програми U-

LEAD, Комунальна установа «Інститут міста», Український центр вивчення 

громадської думки «Соціоінформ», Представництво Програми транскордонного 

співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, ГО Західно-український 

центр «Гілель». 
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Тривалість практики за навчальним планом — 2 тижні. 

Бази практики та керівники практики від кафедри затверджуються наказом 

першого проректора Університету. 

Перед початком практики студенти проходять інструктаж щодо 

проходження практики та оформлення звіту; одержують індивідуальні завдання 

відповідно до теми кваліфікаційної роботи. Ефективне проходження практики 

передбачає певні обов’язки студентів, зокрема: 

• до початку практики отримати всі необхідні документи та своєчасно 

прибути на базу практики; 

• дотримуватися правил внутрішнього розпорядку установи/організації 

(бази практики) і правил охорони праці та техніки безпеки; 

• виконувати індивідуальні завдання, передбачені програмою практики, і 

викласти цей матеріал у формі письмового звіту. 

• підготувати інформаційно-методичну базу для написання магістерської 

дипломної роботи. 

• своєчасно подати на кафедру звіт про виконання індивідуальних завдань 

під час проходження практики.  

 

Вимоги до звіту про переддипломну практику 

 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента про проходження 

практики – письмовий звіт. Звіт студента про проходження переддипломної 

практики дає змогу оцінити результати практики студента, його вміння та навички.  

Студент повинен грунтовно опрацювати літературні джерела, у тому числі 

нормативні акти з досліджуваної проблеми (теми магістерської роботи), що стане 

основою не лише для написання теоретичної частини магістерської роботи, але й 

успішного проходження переддипломної практики 

Письмовий звіт разом з іншими документами подається на рецензування 

науковому керівникові практики від кафедри. У звіті мають бути відомості про 

виконання студентом усіх вимог програми практики та індивідуального завдання, 

висновки та пропозиції.  

 

Структура звіту по практиці: 

 

1. Інформаційна частина (1-2 сторінки) передбачає висвітлення таких аспектів: 

• в якій/их інституції/ях, протягом якого періоду проходив/ла практику;  

• в якому/их проекті/ах брав/ла участь (назва проекту);  

• у відповідності до обов’язків… виконано таку роботу: … в обсязі… 

(представляється перелік усіх виконаних робіт).  
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2. Описово-аналітична частина. (4-5 сторінок): 

• короткий опис проектів, в яких студент/ка брав/ла участь. 

• більш детальний аналітичний опис виконаних робіт в межах кожного з 

проектів, в яких студент брав участь.  

 

3. Висновки та рекомендації. (2-3 сторінки): опис набутих знань і вмінь, 

зауваження та рекомендації щодо покращення умов для проходження подібної 

практики іншими студентами у майбутньому. 

 

Критерії оцінювання результатів переддипломної практики 

 

Результати практичної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною 

шкалою, враховуючи нижче зазначені критерії: 

 

• опис бази практики (проекту, який оцінюватиме студент): опис 

організації, що реалізує проект; проблема, на вирішення якої зосереджений проект; 

мета та завдання проекту; перелік заходів у межах проекту; очікувані результати 

проекту тощо. Опис проекту повинен завершуватися висновками (збір матеріалів 

для звіту по практиці та у 2 розділ магістерської роботи) – 25 балів; 

• розробка індикаторів оцінювання проекту та методів збору інформації 

(з можливим інструментарієм) (збір матеріалів у 2 розділ магістерської роботи) – 

25 балів; 

• робота студента під час проходження практики над дипломною 

роботою (систематичність, ретельність, дисциплінованість, своєчасність, 

відповідальність) - 25 балів; 

• звіт – 25 балів. 

1, 2 та 4 критерії оцінюються керівником практики від кафедри; 3 – 

безпосередньо науковим керівником магістерської роботи. 

 

При оцінюванні письмового звіту враховуються: 

• своєчасність подання керівникові (протягом тижня після закінчення 

терміну практики); 

• якість оформлення звітної документації, її відповідність 

встановленому зразку; 

• повнота відображення змісту проведеної практичної роботи студента 

• коректність формулювань та відповідність теоретичним вимогам; 

• стиль викладення (логічність та наукова відповідність); 

• охайність оформлення звіту. 

 

Формою контролю за виробничу практику є диференційований залік.  
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Диференційована оцінка за виробничу практику виставляється за 

результатами виконання програми практики та індивідуальних завдань, виконаних 

студентом під час практики. 

 

Підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою та за шкалою 

ECTS:  

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

  

Оцінка за 

шкалою ЛНУ 

(в балах) 

Оцінка за 

шкалою  

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для іспиту, курсового проекту 

(роботи), практики 
для заліку 

90–100 А відмінно   

зараховано 

81–89 В 
добре  

71–80 С 

61–70 D 
задовільно  

51–60 Е  

0-50 
FX 

незадовільно  не зараховано 
F 

 

 


