
РОБОЧА ПРОГРАМА 

 

 

виробничої практики студентів 4-го курсу напряму підготовки 6.030101 «Соціологія» 

кафедри історії та теорії соціології історичного факультету 

 

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, МЕТА ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ. 

 

Виробнича практика студентів-соціологів 4-го курсу – це важливий етап у написанні 

бакалаврської дипломної роботи, а також можливість для студентів, що є потенційними 

випускниками, спробувати реалізувати свої знання та навики у практичній площині поза 

межами ЛНУ імені І. Франка.  

Мета:  

 ознайомлення з діяльністю установи чи організації, яка працює у соціологічному 

дослідницькому полі чи залучена до нього, аналіз управлінської системи цієї 

структури, участь у її проектній діяльності,  

 збір, систематизація та аналіз емпіричного матеріалу, який є основою для авторської 

соціологічного дослідження студента-дипломника, 

 

Календарний план практики 

 

Курс Кількість тижнів Семестр 

4-й  4 (з 1 по 28 вересня) 7-й 

 

 

2. ОСНОВНІ ПЕРІОДИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ. 

 

1. Тиждень 1: Ознайомлення з організацією в управлінському дискурсі (1-7.09). 

2. Тиждень 2: Аналіз проектної діяльності організації (8-14.09). 

3. Тиждень 3. Збір та систематизація емпіричного матеріалу (15-21.09). 

4. Тиждень 4. Аналіз та інтерпретація емпіричного матеріалу (22-28.09). 
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Тиждень 1.  

Ознайомлення з організацією в управлінському дискурсі 

 

Основні завдання періоду: 

 ознайомлення з системою управління в організації, що виступає базою практики; 

 аналіз основних складових управлінської системи, серед яких:  

o процеси планування, організації та контролю, які забезпечують 

функціонування організації, 

o особливості мотиваційної системи в організації, 

o специфіка організаційної структури,  

o основні стилі управління,  

o внутрішній мікроклімат та організаційна культура, 

o наявні чи потенційні конфліктні ситуації,  

o зв’язки організації з зовнішніми суб’єктами.  

 

База практики: ???. 

 

Роботи, що виконуються: 

 ознайомлення з системою управління обраної організації; 

 аналіз управлінської системи організації відповідно до перелічених вище 

позицій.  

 

Навики та вміння, якими повинні оволодіти студенти: професійна здатність збирати та 

аналізувати управлінську інформацію у соціологічному форматі.  

 

Тиждень 2.  

Аналіз проектної діяльності організації 

 

Основні завдання періоду: 

 ознайомлення з проектами соціологічного характеру, які виконуються в 

організації, що виступає базою практики, та участь щонайменше в одному з 

таких проектів;  

 внесення власних пропозицій щодо реалізації соціологічних проектів в обраній 

організації з метою вдосконалення її функціонування.  

 

База практики: інституція, в якій проходитиме практика (зі списку, поміщеного вище). 
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Роботи, що виконуються: 

 аналіз проектної діяльності організації; 

 безпосередня участь у проекті,  

 розробка власних пропозицій та рекомендацій. 

 

Навики та вміння, якими повинні оволодіти студенти: професійна здатність 

аналізувати проекту діяльність, брати в ній участь та вносити свої пропозицій 

конструктивного соціологічного формату. 

 

 

Тиждень 3.  

Збір та систематизація емпіричного матеріалу 

 

Основні завдання періоду: 

 створення студентом емпіричної бази для авторського соціологічного 

дослідження; 

 забезпечення готовності емпіричного матеріалу для наступного аналізу та 

інтерпретації. 

 

База практики: інституція, в якій проходитиме практика (зі списку, поміщеного вище). 

 

Роботи, що виконуються: 

 збір соціологічної інформації; 

 оперативна систематизація отриманого матеріалу. 

 

Навики та вміння, якими повинні оволодіти студенти: професійна здатність збирати 

соціологічний матеріал у відповідності до розроблених програми та інструментарію 

дослідження та виконувати оперативну систематизацію отриманого матеріалу. 

 

Тиждень 4.  

Аналіз та інтерпретація емпіричного матеріалу 

 

Основні завдання періоду: 

 отримання необхідних вмінь для описового (дескриптивного) аналізу отриманих 

даних; 
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 здобуття навиків та вмінь щодо інтерпретації результатів дескриптивного 

аналізу емпіричних даних в контексті сформульованих робочих гіпотез 

дослідження та у відповідності до теоретичної парадигми, обраної в якості 

основи дослідження. 

 

База практики: інституція, в якій проходитиме практика (зі списку, поміщеного вище). 

 

Роботи, що виконуються: 

 описовий (дескриптивний) аналіз отриманих даних; 

 інтерпретація результатів дескриптивного аналізу емпіричних даних в контексті 

сформульованих робочих гіпотез дослідження, у відповідності до теоретичної 

парадигми, обраної в якості основи дослідження, та згідно затвердженої 

структури бакалаврської роботи студентів 4 курсу напряму підготовки 

«Соціологія». 

 

Навики та вміння, якими повинні оволодіти студенти: професійна готовність 

здійснювати описовий (дескриптивний) аналіз отриманих даних, вміння проводити 

комплексну та багаторівневу інтерпретацію результатів емпіричних досліджень. 

 

3. ПЕРЕХІДНІ НАВИКИ ТА ВМІННЯ. 

 

Здобутки студентів щодо грамотного дескриптивного аналізу емпіричного матеріалу з 

наступною комплексною інтерпретацією отриманих даних слугуватимуть надійною основою 

для успішного написання та захисту бакалаврської дипломної роботи. Разом це сприятиме 

формуванню професійної здатності майбутніх фахівців соціології самостійно організовувати 

та проводити повноформатні соціологічні дослідження.  

Ознайомлення з діяльністю соціологічної установи чи організації або такої, що 

пов’язана з соціологічною сферою, створить можливість майбутнім фахівцям спробувати 

застосувати свої знання та навики, отримані під час навчання в ЛНУ імені І. Франка, у 

практичному полі поза межами університету. Це дозволить потенційним працівникам 

соціологічної сфери спробувати свої сили на ринку праці та підвищить рівень їхньої 

конкурентоспроможності у майбутньому.  
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4. ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИКИ. 

 

Період практики Вид підсумкової роботи Бали 

 

Тиждень 1: 

Ознайомлення з 

організацією в 

управлінському 

дискурсі (1-7.09). 

 

 

Есе «Система управління …» 

 

 

20 

 

Тиждень 2: Аналіз 

проектної діяльності 

організації (8-14.09). 

 

Аналіз проектної діяльності … (у 

вільній формі) 

АБО 

Пропозиції власних соціологічних 

проектів для … (у вільній формі)  

 

 

 

20 

 

Тиждень 3. Збір та 

систематизація 

емпіричного матеріалу 

(15-21.09). 

 

 

Звіт щодо зібраного емпіричного 

матеріалу для написання дипломної 

роботи  

 

 

20 

 

Тиждень 4. Аналіз та 

інтерпретація 

емпіричного матеріалу 

(22-28.09). 

 

 

Співставлення результатів зібраного 

матеріалу з робочими гіпотезами, 

розробленими у програмі 

соціологічного дослідження для 

дипломної роботи (підтвердилися, 

спростувалися, частково 

підтведилися) 

 

 

 

20 

 

 

 

Захист практики  

 

 

Остаточний звіт виробничої практики 

(форма у додатку 1)  

 

20 

Разом 100 
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Додаток 1.  

 

Структура остаточного звіту виробничої практики: 

 

1. Інформаційна частина. (1-2 сторінки) 

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

- в якому/их проекті/ах брав/ла участь (назва проекту, науковий керівник);  

- у відповідності до обов’язків… виконано наступну роботу: … в обсязі… 

(представляється перелік усіх виконаних робіт).  

 

 2. Описово-аналітична частина. (6-7 сторінок) 

- Короткий опис методології та методик проектів, в яких студент/ка брав/ла участь. 

- Більш детальний аналітичний опис виконаних робіт в межах кожної з інституцій, в 

межах кожного з проектів, в яких взято участь.  

 

   3. Висновки та рекомендації. (2-3 сторінки) 

- Опис здобутих знань та вмінь, зауваження та рекомендації щодо покращення умов 

для проходження подібної практики іншими студентами у майбутньому.  

 

4. Використані джерела. (у відповідності до встановлених стандартів)  

 

5. Додатки. (обсяг не нормується, можуть бути представлені в електронному вигляді) 

 


