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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Навчально-дослідна та педагогічна практика студентів Інституту соціальних наук МАУП є невіддільною складовою
професійної підготовки фахівців. Згідно з планом навчального
процесу ця практика завершує процес засвоєння професійно
орієнтованих дисциплін, який дає можливість повною мірою
використати у професійній і викладацькій діяльності здобуті
знання і сформовані навички. Навчально-дослідна та педагогічна практика магістрів передбачає також, що студенти в повному обсязі засвоїли матеріал курсів “Технології соціальних досліджень” та “Методика викладання соціології”, брали участь у
семінарських і практичних заняттях, на яких відпрацьовували
основні методичні прийоми роботи з аудиторією.
МЕТА, ЗМІСТ І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Документи практики. Основні документи науково-дослідної та педагогічної практики визначають зміст навчального
процесу на різних етапах проходження практики, основні вимоги до студентів-практикантів і вміщують форми контролю за
їх виконанням.
Наказ про практику. Наказом про практику визначаються
терміни й місце проходження практики; розподіл студентівпрактикантів між кафедрами та викладачами; форми відповідного контролю і звітності.
Протоколи відповідних рішень кафедри містять дані про
розподіл студентів між керівниками-методистами, оперативний контроль за проходженням практики, а також оцінки індивідуальних звітів практикантів.
Мета проходження практики:
• поглибити і закріпити здобуті теоретичні знання;
• сформувати навички і вміння щодо специфіки викладацької діяльності, педагогічної праці взагалі;
• практично підготуватися до самостійної роботи на посаді
соціолога на підприємстві, у закладі, організації тощо;
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• вивчити досвід і сформувати навички планування, організації та виконання соціологічних досліджень, а також
здійснення інших видів соціологічної діяльності;
• зібрати інформаційні довідкові матеріали для виконання
дипломної роботи.
Завдання практики:
• поглиблення та закріплення здобутих студентами теоретичних знань, з метою всебічного використання їх у педагогічній діяльності;
• безпосереднє ознайомлення студентів-практикантів з формами та методами викладання соціологічних дисциплін,
що використовуються в різних вищих закладах освіти,
які є базами навчально-педагогічної практики;
• виховання у студентів творчого, самостійного підходу до
навчально-методичної роботи, формування потреби в саморозвитку, самовдосконаленні, самоорганізації;
• формування у практикантів професійних якостей викладача і педагога;
• розвинення у студентів критичності й вимогливості у ставленні до студентів та викладацької діяльності.
• розвинення у практикантів вмінь самостійного виконання
навчально-виховної і науково-дослідної роботи серед студентів та учнів;
• ознайомлення студентів з виробничою і організаційною
структурою бази проходження практики;
• вивчення студентами механізму і досвіду функціонування
соціологічних, соціальних та інформаційно-аналітичних
служб;
• засвоєння і проектування практикантами інновацій у соціальній сфері;
• формування у студентів навичок виконання соціологічних
досліджень на конкретному робочому місці;
• набуття студентами досвіду і навичок роботи в сучасних
організаційних, господарських, підприємницьких та інших структурах і організаціях.

4

ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ
Практика науково-дослідного та педагогічного спрямування може відбуватись на базі гуманітарних та природничих
факультетів вищих навчальних закладів, коледжів, ліцеїв та
шкіл, виробнича практика — як на базі навчальних закладів,
так і виробничих організацій, підприємствах державної і недержавної форм власності, державно-адміністративних установах, політичних партіях, суспільно-політичних та громадських
організаціях, науково-дослідних інститутах, центрах, засобах
масової інформації, прес-центрах і прес-службах, центрах соціальної роботи і соціальної допомоги.
Загальне керування практикою студентів денної форми навчання здійснює керівник практики від факультету, який призначається завідуючим кафедрою і затверджується деканом,
студентів заочної форми навчання — декан факультету заочної
форми навчання.
В обов’язки керівника практики входить підготовка наказу
про практику, загальне керування нею і координація методичного керівництва з боку кафедри.
Керують практикою студентів від кафедри завідуючі кафедрами та їх заступники, які планують розподіл студентів-практикантів між керівниками практики, а також здійснюють систематичний контроль за проходженням практики.
Безпосередньо керує практикою кожного студента керівник, призначений кафедрою відповідно до педагогічного навантаження. В обов’язки керівника практики входять постійна
допомога студенту-практиканту у виконанні завдань практики, їх оцінка і складання звіту про проходження практики.
В обов’язки керівника за місцем проходження практики входять присутність на пробних заняттях та інших заходах, які
здійснює практикант, а також аналіз діяльності останнього.
На основі аналізу утруднень і недоліків у практичній роботі
практиканта керівник практики складає план індивідуальної
роботи з ним і виконує відповідну корекційну роботу на консультаціях.
При призначенні керівника-методиста враховуються його
наукові інтереси і спеціалізація студента-практиканта. Після
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закінчення практики цьому самому викладачеві, як правило,
доручається керування дипломною роботою цього студента.
Навчально-методичне керування і виконання програми науково-дослідної практики забезпечує кафедра соціології.
До керування науково-дослідною практикою залучаються
кваліфіковані й досвідчені викладачі кафедри.
Після закінчення навчально-дослідної та педагогічної практики студент звітує на засіданні кафедри соціології.
ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІЗАТОРІВ
І УЧАСНИКІВ ПРАКТИКИ
Обов’язки методиста групи:
• перед початком практики контролює підготовленість баз
практики, до прибуття практикантів вживає необхідних
заходів для їх підготовки;
• забезпечує реалізацію організаційних заходів перед початком проходження студентами практики: інструктує
студентів про порядок проходження практики; забезпечує проектантів необхідними документами (направлення,
програма, щоденник, календарний план, індивідуальне
завдання, методичні рекомендації тощо);
• інформує студентів про систему і правила звітування з
практики (підготовку письмового звіту, щоденника, плану-графіка, тексту звіту та інших вимог, що встановлюються кафедрою соціальної роботи з урахуванням конкретного місця практики).
Обов’язки керівника практики від кафедри:
• у контакті з керівниками практики від підприємства забезпечує якісне проходження практики згідно з програмою;
• контролює забезпечення нормальних умов праці під час
перебування студентів на практиці;
• за погодженням з керівником практики від підприємства
контролює виконання практикантами правил внутрішнього трудового регламенту й відвідує бази практик;
• у складі комісії приймає заліки з практики.
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Після закінчення виробничої практики декан факультету
подає звіт на засіданні кафедри з аналізом позитивних і негативних аспектів її проходження та пропозиціями щодо вдосконалення.
Обов’язки студентів-практикантів:
• перед початком практики проконсультуватись у керівника від кафедри про суть, етапи, форми практики, час проходження та всі необхідні документи;
• своєчасно прибути на підприємство для проходження
практики;
• у повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики;
• своєчасно подати звіт з практики, який повинен містити
аналіз практики і перспективи розвитку організації та окремих напрямів її діяльності.
Керування практикою студентів безпосередньо на базах
практики доручається досвідченим фахівцям у галузі соціології, в обов’язки яких входять:
• ознайомлення студентів з робочими місцями, необхідними
заняттями і документами;
• методичне керування і консультації з планування, організації і виконання соціологічних досліджень;
• організація спільно з керівниками практики від факультету зустрічей з керівниками підприємства (організації
або підрозділів);
• формування у студентів практичних умінь та навичок у
галузі соціологічних досліджень та соціологічного аналізу
соціальних процесів і явищ.
Практикант повинен щодня записувати у щоденник практики інформацію про роботу, яку виконує, і враження про її доцільність й ефективність. Керівник практики від підприємства
оцінює щоденну роботу і затверджує підписом. Після закінчення практики керівник від організації в короткій рецензії характеризує власні враження від професійної підготовки практиканта, його ставлення до виконуваної роботи, особисті якості
(працездатність, відповідальність, компетентність) і вказує на
помічені недоліки, що підлягають виправленню.
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ПРОГРАМА ПРАКТИКИ
Практика починається з ознайомлення з вищим навчальним
закладом, особливостями роботи факультету, розкладу занять,
навчальним та робочим планами викладача, до якого прикріплюється практикант. Педагогічна практика складається з
навчально-методичного та аудиторного розділів. Практикантмагістр відвідує заняття досвідченого викладача й аналізує їх.
Потім проводить самостійно одне пробне заняття (лекційне,
семінарське або практичне), на якому повинні бути присутні
методист, викладач соціології та інші практиканти. Обговорення пробного заняття практиканта відбувається одразу після
його проведення за зразком (див дод. 1). Методист веде протокол відвідування пробного заняття з детальним аналізом позитивних сторін, зауважень та побажань удосконалення.
Протокол відвідування заняття додається до звітної документації практиканта. Безпосереднє вивчення студентів передбачає насамперед ознайомлення з документацією, що відтворює
характер діяльності студентів і стан успішності. У пропедевтичних бесідах з працівниками деканату, викладачами та безпосередньо із самими студентами з’ясовуються інтереси, прагнення, захоплення, нахили студентів та їх ставлення до навчання
у ВНЗ, а також характер відносин у студентській групі. У процесі проходження практики практикант-магістр спостерігає за
поведінкою студентів під час проведення занять і фіксує їх реакцію на викладання ним лекційного матеріалу.
Навчально-методична робота загалом передбачає:
• відвідування лекцій, семінарських занять, консультацій
та іспитів, які проводять керівники практики або викладачі груп, де планується робота практиканта;
• відвідування занять, що проводять студенти-практиканти
з наступним обговоренням, письмовим рецензуванням;
• ознайомлення з навчальними планами та програмами базової або випускаючої кафедри, документами науково-дослідної роботи;
• підготовку навчально-методичних матеріалів до семінарських занять та лекцій відповідно до тематики, яку
визначив керівник.
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Аудиторна робота передбачає:
• самостійне проведення занять зі студентами (лекцій або
семінарів);
• участь у методичній роботі кафедри, відвідування методичних рад тощо;
• обговорення вжитих заходів і участь у науково-дослідній
роботі.
Утруднення, що виникають у практиканта під час викладацької практики, обговорюються на групових та індивідуальних
консультаціях з методистом, визначаються шляхи їх усунення. Ці утруднення пов’язані здебільшого з такими невміннями
практикантів:
• розробляти заняття;
• привертати увагу студентів і зацікавити їх навчальним
матеріалом;
• враховувати вік та психологічні особливості студентів, а
також рівень їх розвитку, і на підставі цього забезпечити
індивідуальний та диференційований підходи;
• будувати відносини зі студентами;
• не губитись при найскладніших та найнеочікуваних питаннях з боку студентів;
• поєднувати теорію і практику у викладанні соціології;
• грамотно використовувати новинки соціологічної науки;
• досконало знати мову;
• здійснювати різні форми контролю.
МЕТОДИКА СИСТЕМНОГО АНАЛІЗУ І ОЦІНЮВАННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ,
ПРОВЕДЕНОГО ПРАКТИКАНТОМ
I. Оцінювання основних особистісних якостей викладача
(практиканта).
Знання предмета та загальна ерудиція викладача (практиканта) загалом.
Рівень педагогічної майстерності.
Культура мовлення, дикція, інтенсивність, образність,
емоційність, загальна та специфічна грамотність.
Ступінь тактовності та демократичності відносин зі студентами.
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II. Оцінювання основних характеристик студентів на занятті.
Ступінь пізнавальної активності, творчості та самостійності студентів.
Рівень навчальних вмінь та навичок студентів.
Наявність і ефективність групових форм роботи.
Ступінь дисциплінованості, організованості та зацікавленості.
III. Оцінювання змісту діяльності викладача (практиканта) та
студентів.
Науковість.
Доступність навчального матеріалу
Актуальність та зв’язок з життям (теорії та практики).
Ступінь новизни, проблемності та привабливості навчального матеріалу.
Проблемність і привабливість викладання навчального
матеріалу.
Оптимальність обсягу матеріалу, який пропонується для
засвоєння.
IV. Оцінювання ефективності способів діяльності викладача і
студентів під час заняття.
Раціональність і ефективність використання часу заняття, оптимальність його темпу, а також чергування і зміни
видів діяльності.
Ступінь доцільності та ефективності використання технічних засобів навчання.
Ступінь раціональності та ефективності використання
форм і методів роботи.
Рівень зворотного зв’язку зі студентами під час заняття.
Ефективність контролю за роботою студентів і рівень вимог, на якому оцінювались їх заняття знання та вміння.
Ступінь естетичного впливу заняття на студентів.
V. Оцінювання досягнення мети і результатів проведеного
заняття.
Ступінь конкретності, чіткість та лаконічність формулювання мети заняття.
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Реальність, доцільність, складність та досягненість мети
одночасно.
Ступінь навчаючого впливу проведеного заняття на студентів (чому саме та в якому ступені навчились).
Ступінь виховного впливу (що сприяло їх вихованню).
Зміст науково-дослідної практики полягає в такому:
• вивченні положення, яке регламентує діяльність організації (бази проходження практики);
• ознайомленні зі структурою і системою управління організації;
• соціологічній характеристиці навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах;
• аналізі діяльності соціологічної служби у вищій школі (за
її наявності);
• виконанні соціологічного дослідження або активній участі
в дослідженнях, виконанні інших видів професійної діяльності соціолога;
• поглибленому вивченні соціально-психологічних аспектів
діяльності студентів;
• аналізі діяльності викладача.
Цей зміст може бути реалізований у таких формах:
• педагогічні читання;
• соцолологічні конференції;
• відкриті лекції (заняття) із соціології;
• студентські олімпіади із соціології;
• тематичні методичні об’єднання;
• огляди-конкурси творчих робіт із соціології викладачів та
студентів;
• семінари-практикуми;
• розробка методичних посібників із соціології;
• написання наукових статей;
• участь у засіданнях кафедри;
• присутність на вченій раді інституту;
• наставництво досвідчених викладачів над молодими.
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ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ
Після закінчення науково-дослідної та педагогічної практики студенти звітують щодо виконання програми практики та
індивідуального завдання. Звітні документи складаються зі звіту про практику і щоденника практики. Керівники практики
від підприємства та вищого навчального закладу аналізують
звіт і щоденник студента-практиканта й записують висновки
у відгуках.
Протягом тижня після закінчення практики студенти подають загальний звіт про проходження практики на засідання
комісії кафедри соціології. Комісія складається з керівників
практики від факультету або кафедри і баз практики, викладачів кафедри, керівників кафедри та факультету.
Студент подає на кафедру безпосередньо керівникові для перевірки індивідуальний звіт, де міститься:
• щоденник практики, де фіксуються всі форми щоденної
роботи під час проходження практики (тексти лекцій, які
читав практикант; методичні розробки відповідних семінарських занять);
• індивідуальний звіт про виконання програми практики
(рецензії на заняття які проводили інші практиканти і які
студент відвідав особисто; рекомендації і побажання про
вдосконалення практики й підготовки до неї на кафедрі);
• підписану та завірену керівником установи (організації),
де відбувалась практика, характеристику студента-практиканта, складену за результатами його діяльності.
Загальний звіт керівника від факультету (кафедри) затверджується на засіданні кафедри. Контроль та вимоги до керівництва практикою передбачають ініціативу і самостійність
практикантів та керівників у виконанні її основних завдань.
Звіт про практику складається з трьох розділів: вступу, загальної частини і висновків (висновки повинні містити обґрунтовані рекомендації щодо поліпшення практичної роботи загалом). Загалом, звіт повинен містити конкретну інформацію
про проходження практики, викладену в послідовній, логічній
формі, опис виконаних дій, список використаних та цитованих
джерел інформації. Бажано включити в додаток ілюстративний
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матеріал (фото-, відеоматеріал, приклад розробленої анкети,
графіки, таблиці тощо).
Структура звіту має бути така:
• титульний лист;
• вступ;
• загальна частина;
• дослідницька частина;
• висновки та рекомендації;
• список теоретичних матеріалів та інформаційних джерел;
• додатки.
Важливе значення у звіті має з’ясування утруднень, з якими студент стикається під час проходження практики, і визначення їх об’єктивних та суб’єктивних причин.
Звіт оформлюється на одній сторінці аркуша формату А4.
Оцінка результатів практики. Диференційованій оцінці з
боку керівника-методиста підлягають усі завдання, які виконує студент-практикант під час проходження практики. Кінцева узагальнена оцінка затверджується базовою кафедрою. Вона
повинна враховувати рівень виконання завдань практики та
зміст поданих документів. Оформлений щоденник і звіт про
практику студент має захистити перед комісією Академії.
Студенти, робота яких визнана незадовільною, за рішенням
ради факультету зобов’язані пройти практику повторно без відриву від занять. Студент, який не виконав вимог практики і
отримав негативний відгук про роботу або незадовільну оцінку
під час захисту звіту, вважається таким, що не виконав навчальний план.
Оцінка про проходження практики заноситься в заліковоекзаменаційну відомість та залікову книжку студента. Відомість підписують керівники від факультету на підставі оцінок,
виставлених у щоденник студенту керівниками практики від
підприємства.
Результати проходження практики аналізуються та затверджуються у загальному звіті, що подається на Раду інституту.
Зразки оформлення документів для проходження практики
наведено в додатках.
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