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1. Мета практики – полягає у забезпеченні закріплення теоретичних знань технології 

проведення емпіричного соціологічного дослідження, набуття відповідних практичних 

навичок самостійної роботи, вихованню персональної відповідальності за якість 

проведення соціологічних, досліджень, оволодінні студентами сучасних методів та форм 

організації та інструментарієм цих досліджень. Метою проведення практики є також 

закріплення знань з методології та методів збору соціологічних даних, вмінь проведення 

польового етапу дослідження. 
2. Вимоги до вибору навчальної дисципліни:  

1. Студенти мають знати базові поняття та категорії навчальної дисципліни 

«Соціологія», основи методології соціологічного дослідження. 
2. Вміти збирати та опрацьовувати інформацію з теоретичних та практичних питань, 

працювати з науковим та публіцистичним матеріалом, аналізувати та порівнювати цей 

матеріал. 
3. Володіти навичками наукового дослідження, збору інформації, використання 

наукових першоджерел. 
3. Анотація практики: Соціологічна практика є обов’язковою складовою процесу 

підготовки студентів освітньо-професійного рівня «бакалавр» за спеціальністю 052 - 

«Політологія». Соціологічна практика посідає центральне місце у фаховій підготовці 

політологів, є невід’ємною складовою часткою процесу підготовки спеціалістів на 

філософському факультеті, оскільки вона безпосередньо спрямована на формуванні 

навичок професійної діяльності. Соціологічна  практика забезпечує знайомство студентів 

з процесом організації та технологією проведення емпіричних соціологічних досліджень. 

4. Завдання (навчальні цілі): ознайомлення студентів-практикантів з методами та 

процедурами проведення емпіричних соціологічних досліджень; оволодіння сучасними 

методами збору соціологічної інформації, її обробки та аналізу; ознайомлення студентів-

практикантів зі змістом, підготовкою та оформленням документів, що складаються під час 

проведення соціологічного дослідження; формування у студентів-практикантів творчого 

та відповідального підходу до проведення соціологічного дослідження.  
Відповідно, практика спрямована на формування наступних компетентностей: 

• Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності) (ЗК4) 
• Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. (ЗК5) 
• Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. (ФК3) 
• Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних контекстах їх 

функціонування. (ФК5) 

5. Результати практики: 
Результат навчання (РН) 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. 
автономність та відповідальність) 

Форми (та/або методи 
і технології) 

викладання і 
навчання 

Методи 
оцінювання та 

пороговий 
критерій 

оцінювання  

Відсоток у 
підсумковій 

оцінці з 
дисципліни Код Результат практики 

1.1 Знати основні методи збору соціологічної 
інформації 

Консультування  Спостереження, 
звітний контроль 

20 

1.2 Знати норми професійної етики 
соціолога 

Консультування Контроль 10 
2.1 Вміти збирати, аналізувати та 

узагальнювати соціальну інформацію з 
використанням соціологічних методів та 
володіти методикою і технікою 
соціологічних досліджень 

Консультування, 
кураторство 

Спостереження, 
контроль 

25 

2.2 Вміти аналізувати та систематизувати Консультування, Спостереження, 25 



одержані результати, формулювати 
аргументовані висновки та рекомендації 

кураторство контроль 

3.1 Організовувати роботу дослідницького 
колективу 

Консультування, 
кураторство 

Спостереження, 
результат 

10 

4.1  Презентувати результати практики та 
дослідження 

Консультування Звітна презентація 
та документація 

10 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

Результати навчання дисципліни  (код) 

Програмні результати навчання (назва) 
1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 4.1 

 Мати навички професійної комунікації (ПРН 4)     +  

Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології 
 у професійній діяльності. (ПРН5) 

+ + + +  + 

Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та 

явища у різних історичних, соціальних, культурних та 
 ідеологічних контекстах. (ПРН10) 

  + + +  

Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу 

та урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у 

різних контекстах їх функціонування. (ПРН12) 

+ + + +   

 
7. Схема формування оцінки. 

7.1. Форми оцінювання  
Контроль знань здійснюється за системою ECTS, яка передбачає дворівневе оцінювання 

засвоєного матеріалу, зокрема оцінювання теоретичної підготовки – результати навчання 

(знання 1.1 – 1.3), що складає 30% від загальної оцінки та оцінювання практичної 

підготовки – результати навчання (вміння 2.1-2.2); (комунікація 3.1-3.2); (автономність та 

відповідальність 4.1-4.2), що складає 70% загальної оцінки.  
Оцінювання роботи за період практики:  
Виробнича практика (стажування на факультеті соціології КНУ імені Тараса 

Шевченка): РН 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1 – 60 / 100 балів  
У відповідності з навчальним планом філософського факультету проходження 

студентами-політологами соціологічної практики на 4 курсі  передбачено протягом 

трьох тижнів 8-го семестру з відривом від навчання. 
За особливих умов (карантинних обмежень, індивідуального графіку навчання 

студента тощо) форма проходження практики може бути дистанційною, зміст завдань 

практики може змінюватись. 
Загальну кількість балів формують бали за всі завдання, які виконує студент-

практикант. Оцінки вносяться в щоденник практики викладачем-керівником практики від 

кафедри. Кінцева узагальнююча оцінка затверджується на засіданні комісії з захисту 

практики. В узагальнюючій оцінці враховується рівень виконання студентом завдань 

практики та зміст звітних документів і їх відповідність встановленим нормативам. Для 

цього студенти готують звіти з практики не пізніше за два-три дні до призначеної дати 

захисту, погоджують їх з керівниками; звіт щодо практики захищається на засіданні 

комісії з захисту практик: під час захисту звіту студент має охарактеризувати особисто 

виконану роботу, критично оцінити здобуті навички, запропонувати і довести 

обґрунтованість та доцільність своїх пропозицій щодо її вдосконалення; при оцінці 

підсумків роботи студента-практиканта комісія бере до уваги зміст, хід його захисту та 

оцінку керівника; оцінка за практику за кредитно-модульною системою вноситься до 



заліково-екзаменаційної відомості та до залікової книжки студента за підписом керівника 

практики (система оцінювання доводиться до відома студентів на початку практики її 

керівниками). 
Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, підтверджених 

документально, може бути надано право її повторного проходження за індивідуальним 

графіком. 
Підсумки практики обговорюються на засіданні комісії із захисту практики після 

закінчення процедури захисту, а загальні підсумки  підводяться на засіданні Вченої ради 

факультету. За загальними підсумками практики факультет подає до навчальної частини 

університету письмовий звіт за встановленою формою.  
Підсумкове оцінювання – диференційований залік. 

Диференційована оцінка за соціологічну практику виставляється за результатами 

виконання програми практики та індивідуальних завдань, особисто виконаних студентом 

під час практики. 
Результати практичної діяльності студентів оцінюються за 100-бальною шкалою (від 

60 до 100 балів), враховуючи бали за всі різновиди робіт, а також за звіт з практики та 

його захист перед комісією. 
 
При простому розрахунку отримуємо:  

Підсумкова оцінка за курсову роботу 
Мінімум 60 
Максимум 100 

 
7.2 Організація оцінювання:  

Семестрове оцінювання: 

п/п Види робіт Кількість балів Хто оцінює 

І відвідування запланованих зустрічей з 

керівником, дотримання дедлайнів 
Мінімум – 12 балів 
Максимум – 20 балів 

Керівник від 

кафедри 

ІІ якість процесу роботи під час польового 

етапу практики (пілотаж+збір інформації) 
Мінімум – 18 балів 
Максимум – 30 балів 

Керівник від 

кафедри 

ІІІ успішність виконання технічного завдання 

з введення даних в масив/рекрутингу 
Мінімум – 18 балів 
Максимум – 30 балів 

Керівник від 

кафедри 

IV поточне звітування про роботу; 
письмовий звіт про проходження практики 

Мінімум – 6 балів 
Максимум – 10 балів  

Керівник від 

кафедри 

V звіт на комісії із захисту практики та 

оцінювання підсумків  
Мінімум – 6 балів 
Максимум – 10 балів 

Члени комісії 

 
Критерії оцінювання:  
 
Виробнича практика (стажування на факультеті соціології КНУ імені Тараса 

Шевченка):  
80-70 балів – студент у повному обсязі виконує завдання в межах практики, глибоко 

та всебічно розкриває зміст поставлених завдань, спираючись на необхідну методичну 

літературу.  
69-49 балів – студент у достатньому обсязі виконує завдання в межах практики, але 

може припускатися несуттєвих помилок та мати недоліки у виконанні завдань.  



48-30 балів – в цілому виконує завдання в межах практики, але не демонструє глибини 

знань, не використовує методичну літературу. Допускає суттєві помилки під час 

виконання завдань.  
29-0 балів – не в повному обсязі, фрагментарно та поверхово виконує завдання в 

межах практики. Має суттєві помилки в роботі.  
 
Оформлення звіту:  
10-7 бали – студент у повному обсязі володіє матеріалом щодо роботи інституції, 

вільно та всебічно розкриває зміст практики, правильно інтерпретує отримані результати, 

демонструє самостійність, достовірність.  
6-0 балів – студент не в повному обсязі володіє матеріалом щодо роботи інституції, 

фрагментарно та поверхово викладає зміст практики, недостатньо ґрунтовно розкриває 

результати практики. 
 
Звіт на комісії із захисту практики: 
10-8 бали – студент оперує правильними формулюваннями, вільно та всебічно 

розкриває зміст практики, правильно інтерпретує отримані результати, демонструє 

самостійність, достовірність.  
6-0 балів – студент припускається помилок у формулюваннях, фрагментарно та 

поверхово викладає зміст практики, презентує результати практики з порушенням логіки, 

розкриває їх недостатньо ґрунтовно. 
 

7.3 Шкала відповідності оцінок 
Відмінно / Excellent 90-100 

Добре / Good 75-89 
Задовільно / Satisfactory 60-74 

Незадовільно / Fail 0-59 
 
 

 

 СТРУКТУРА  ПРАКТИКИ. 

№ 

п/п Вид роботи 

Кількість 

годин 
Самостійна 

робота 
1 Вибір теми соціологічного дослідження у підгрупі  5 
2 Ознайомлення з літературою відповідно теми дослідження 10 
3 Написання програми соціологічного дослідження 5 

4 Підготовка інструментарію соціологічного дослідження, а також 

пілотаж інструментарію 
5 

5 Інструктаж по польовому етапу 6 

6 Збір інформації залежно від методики і наявності особливих умов 

проходження практики (у т.ч. карантинних) 
15 

7 Введення/транскрибування даних та їх аналіз 20 
8 Підготовка звітних документів з практики.  20 
9 Захист практики 4 

 ВСЬОГО 90 

 

Загальний обсяг – 90 год. 

Рекомендовані джерела: 



Основна література: (Базова) 
 

1. Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження: Курс лекцій. - К: Наукова 

думка, 1996- 231 с. 
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