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1. Опис практики 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика практики 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  

6 

 

Галузь знань: 

02 Гуманітарні науки» 

Практика Спеціальність:  

033 «Філософія» 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

«бакалавр» 

Рік підготовки 

Кількість 

змістовних модулів  

2 

3-й - 

Семестр 

6-й - 

Загальна кількість 

годин – 180 

Лекції 

не передбачено навчальним 

планом 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: – 45 

 

Семінари/практичні  

не передбачено навчальним 

планом 

Лабораторні: 

не передбачено навчальним 

планом 

Модульний контроль  

не передбачено навчальним 

планом 

Самостійна робота 

52 год. - 

Індивідуальні завдання 

не передбачено навчальним 

планом 

Вид контролю 

Звітна 

конференція –  

2 год. 

- 
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2. Мета та завдання практики 

 

Навчально-ознайомча практика спрямована на закріплення знань і умінь, 

отриманих студентами в процесі навчання зі спеціальності, оволодіння навичками 

рішення соціально-професійних задач, участь в науково-дослідній діяльності з 

аналізу та прогнозування політичних процесів і відносин, засвоєння передових 

методик і способів організації політичних організацій. 

 

Мета проведення навчальної практики:  

 сформувати у студентів уявлення про специфіку фахової діяльності;  

 ознайомити з основними формами і напрямами діяльності, політичних партій, 

громадських організацій та рухів;  

 сприяти формуванню у студентів на базі здобутих теоретичних знань навичок 

аналітично-критичного мислення; 

 виховувати потребу систематичного поновлення знань.  

Відповідно до мети основними завданнями практики є: 

 ознайомлення із системою роботи громадських центрів, політичних партій і 

громадсько-політичних об’єднань; 

 формування загальних уявлень про напрями діяльності певних суб’єктів влади і 

управління; 

 дослідження на основі структурно-функціонального підходу структури і 

основних функцій структур громадянського суспільства; 

 ознайомлення з формами і методами діяльності основних відділів і 

департаментів досліджуваної структури (відповідної бази практики); 

 формування навичок складання звітної документації з практики; 

 ознайомлення з методиками політичних досліджень з аналізу та прогнозу 

суспільно-політичних процесів і відносин в умовах сучасного стану і розстановки 

політичних сил; 

 вивчення методик політичного прогнозування і політичного моделювання. 

Очікувані результати.  Після закінчення практики студенти повинні: 

 набути уміння застосовувати на практиці теоретичні знання в організації 

аналітичної роботи громадських організацій та політичних партій; 

 розвиток інтересу до проектування та участі у соціальних проектах, виховання 

моральних якостей студентів, підвищення загального рівня культури студентів; 

 виробити навички науково-дослідницької роботи в громадських організаціях та 

політичних партіях; 

 набути уміння визначати можливі напрями вдосконалення організації роботи в 

політичних організаціях; 

 розуміти фахову лексику. 
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Компетенції студентів, що формуються в результаті проходження 

навчальної (фахової ознайомчої) практики   

Загальні: 

 готовність до соціального партнерства;  

 формування навичок спілкування в професійному колективі; 

 готовність до взаємодії зі споживачами інформації, готовність виявляти і 

якісно задовольняти соціальні запити і потреби;  

 здатність до творчості, народженню інноваційних ідей, власних гіпотез; 

 здатність застосовувати на практиці методи складення наукових звітів, оглядів, 

пояснювальних записок. 

Фахові: 

 здатність продемонструвати знання з дисциплін політологічного блоку; 

 подальший розвиток і подальше удосконалення студентами професійних умінь і 

навичок зі спеціальності «політологія», набутих за час навчання в університеті; 

  формування у студентів системи політологічно-професійних знань, умінь, 

навичок, необхідних для діяльності у політичних партіях та громадських 

організаціях; 

 формування навичок практичної політичної діяльності в рамках осередків 

політичних партій і громадських організацій;  

 оволодіння методикою політологічного аналізу партійних систем;  

 набуття студентами умінь аналізувати діяльність політичних партій та 

громадських організацій, враховуючи при цьому джерела їх походження 

(формування);  

 здатність до пошуку, критичного аналізу, синтезу, узагальнення і систематизації 

наукової інформації, до окреслення цілей дослідження і вибору оптимальних 

шляхів і методів їх досягнення; 

 вирішення студентами-практикантами навчальних і дослідницьких завдань у 

відповідності до сучасних вимог вищої школи; 

  володіння фоновим знанням для ведення багатоаспектного діалогу;  

 уточнення і поглиблення професійних інтересів майбутніх філософів; 

 прищеплення навичок самостійної роботи.  

 

3. Програма навчальної (фахової ознайомчої) практики 

 

Програма навчальної (фахової ознайомчої) практики є нормативним 

документом Київського університету імені Бориса Грінченка, який розроблено 

кафедрою філософії ОПП бакалавр відповідно до затвердженого навчального плану. 

Програму укладено згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 
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навчання в Київському університеті імені Бориса Грінченка відповідно до вимог 

ОП, освітнього профілю, алгоритму вивчення навчального матеріалу практики. 

Програма розроблена з метою визначення та виконання вимог до організаційного, 

матеріального забезпечення та методичного супроводу навчальної (фахової 

ознайомчої)  практики, закріплення прав і обов'язків студентів і керівників 

практики. Вона визначає перелік, обсяг, складові та технологію оцінювання 

навчальних досягнень студентів. 

Види, обсяг і порядок проходження навчальної (фахової ознайомчої) практики 

визначаються розділом «Практика» навчального плану спеціальності. Практика в 

установах різного типу здійснюється на основі договорів, у відповідності з якими 

надаються місця для проходження практики студентів ВУЗу з обов’язковою умовою 

забезпеченням повноцінного виконання практики та з урахуванням внутрішнього 

розкладу установ. Програма практики складається спільно керівниками практики, з 

урахуванням місця практики, профілю підготовки студента і затверджується на 

засіданні кафедри. Програма практики може бути орієнтована на конкретну 

навчальну мету або на комплекс завдань. 

Суттєве значення в пiдготовцi студентiв до практики  має написання залікових 

робіт та рефератів, роботи в наукових студентських гуртках. Матеріали зібрані під 

час виконання індивідуальних завдань, зможуть бути використані для підготовки тез 

доповідей на студентських конференціях, написання статей, а також у роботі над 

курсовими та дипломними роботами. Практика підсилює зв’язок між теоретичною 

підготовкою та сферою виробництва. 

Вимоги до «вхідних» знань, умінь, отриманих в результаті освоєння 

попередніх навчальних курсів є необхідним при освоєнні даної практики. 

Засвоєння і використання практичних навичок професії філософа відбувається 

під час навчальної (фахової ознайомчої) практики студентів. Вона проводиться з 

відривом від навчання, у шостому семестрі ІІІ курсу. Навчальна (фахова ознайомча) 

практика загальною тривалістю чотири тижні (шість кредитів) проходить на 

відповідних базах практики. Базами практик можуть бути (незалежно від форми 

власності) політичні партії та громадські організації.  

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечує 

фахова кафедра філософії Університету. З метою ефективної організації і 

проведення навчальної (фахової ознайомчої) практики здійснюється подвійне 

керівництво: від кафедри і від сторони, яка приймає практикантів.  

Розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи 

практиканта: 

Основними формами роботи є:  

1) спілкуванні з фахівцями бази практики;  

2) практична робота з матеріалами та документами під наглядом фахівців;  
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3) самостійна робота студентів з пошуку, відбору, аналізу й інтерпретації 

інформаційних матеріалів;  

4) підготовка й захист практикантами звіту з обраних питань. 

 

План студента-практиканта 

№ 

п/п 

Назва виду роботи К-ть год. Форми 

поточного 

контролю 

1. Організаційне заняття. Ознайомлення студентів з 

завданнями та змістом навчальної (фахової ознайомчої) 

практики. Ознайомлення з методикою майбутньої роботи, 

порядком ведення щоденників практики, спостережень і 

нотаток, збору й обробки матеріалів тощо. 

2 год. Співбесіда 

2. Складення календарного, індивідуального плану 

виконання завдань навчальної (фахової ознайомчої) 

практики  

4 год. Звіт 

3. Ведення у щоденнику спостережень  Протягом 

всього терміну 

практики 

Звіт 

4. Знайомство з базою практики, екскурсія, ознайомлення з 

нормативною базою, правилами внутрішнього розпорядку 

1-2 дні Співбесіда 

5. Ознайомлення з організацією і діяльністю громадських та 

партійних установ 

Протягом 

всього терміну 

практики 

Співбесіда 

6.  Участь у інформаційних заходах за потребою Звіт 

7. Виконання практичних завдань  1-2 тижні Звіт 

8. Вивчення використання нових технологій в роботі 

громадських та партійних установ 

Протягом 

всього терміну 

практики 

Звіт 

9. Оформлення документів практики  20 год. Звіт 

10. Захист результатів практики на заліку 2 год. Звітна 

конференція, 

виступ з 

презентацією 

ВСЬОГО 180 год.  

  

 Важливим принципом побудови навчальної діяльності – це варіативність 

завдань і тем, можливість заміни одних практичних завдань іншими, при умові 

збереження загальної та єдиної логіки змісту програми практики. 
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4. Тематичний план 

 

Використані скорочення: 

- практичні заняття (П); 

- самостійна робота (СР); 

- консультації (К); 

- підсумковий контроль (ПК). 

№

 зп 
Назви розділів проходження практики Р

аз
о
м

 

Кількість годин 

П 

СР 

К ПК 

П
ід

 

к
ер

ів
н

и
ц

тв
о

м
 

к
ер

ів
н

и
к
а 

В
 п

р
и

су
тн

о
ст

і 

к
ер

ів
н

и
к
а 

(б
.п

.)
 

Б
ез

 у
ч
ас

ті
 

к
ер

ів
н

и
к
а 

Змістовний модуль І 

Знайомство з організацією і діяльністю політичних організацій 

 

1 Знайомство з системою функціонування 

громадських організацій. 
18 - 7 7 4 - - 

2 Знайомство з системою функціонування 

політичних партій. 
18 - 

7 7 
4 - - 

3 Ознайомлення з змістовною роботою громадських 

організацій 
19 - 

7 7 
4 1 - 

4 Ознайомлення з з змістовною роботою політичних 

партій. 
19 - 

7 7 
4 1 - 

5 Комунікативна складова: робота з громадськістю. 15 - 7 7 - 1 - 

 Разом: 89 - 35 35 16 3 - 

Змістовий модуль ІІ  

Аналітично-синтетична обробка інформації.  

 

1 Ознайомлення з особливостями впровадження 

системи соціальних проектів. 
17 - 

7 7 
3 - - 

2 Участь у організації системи соціальних проектів 

політичних організацій. 
15 - 

7 7 
- 1 - 

3 Пошук і обробка документів за пропонованою 

тематикою та підготовка їх до оприлюднення; 

пошук документів і матеріалів для написання 

аналітичних наукових робіт. 

19 - 

7 7 

4 1 - 

4 Ознайомлення з процедурою презентації 

аналітичних матеріалів.  
19 - 

7 7 
4 1 - 

5 Підведення підсумків навчальної (фахової 

ознайомчої) практики. Підсумкова звітна 

конференція. 

21 - 

7 7 
5 - 2 

 Разом: 91 - 35 35 16 3 2 

 Всього: 180 - 70 70 32 6 2 
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5. Зміст навчальної (фахової ознайомчої) практики 

 

Зміст навчальної (фахової ознайомчої) практики охоплює ознайомчо-

навчальну і організаційну роботу.  

Студенти-бакалаври на базі практики знайомляться з правами та обов'язками 

бази практики, правилами внутрішнього розпорядку. З метою ознайомлення з 

роботою політичних організаціях, проводиться екскурсія по їх функціональних 

відділах й студенти-бакалаври отримують загальне уявлення про структуру та 

діяльність організації. Для знайомства з діяльністю громадської організації чи 

політичної партії студентам-бакалаврам пропонується вивчити Статут, Положення 

про діяльність організації, правила користування, посадові інструкції.  

Під час практики студенти знайомляться з основними напрямами діяльності 

партійних та громадських установ згідно календарно-тематичного плану: 

Організаційно-методична робота: 

• ознайомитися з нормативно-законодавчою базою та організаційною структурою 

громадських центрів, політичних партій та громадсько-політичних об’єднань;  

• ознайомитися з метою і завданням центрів, політичних партій і громадсько-

політичних об’єднань згідно з їх статусом та програмними документами;  

• сформувати загальні уявлення про напрями діяльності низових ланок та їх зв’язки 

з керівними органами; дослідження рівня ефективності діяльності вказаних 

структур; 

• ознайомитися з формами і методами діяльності основних структурних елементів  

досліджуваної структури (відповідної бази практики);  

• познайомитися з порядком організації роботи зі звернень громадян та 

виробництвом процедури підготовки прийняття та оформлення проектів рішення 

установи з конкретного питання. 

Комунікативна робота: 

• оволодіти практичними технологіями соціальної роботи з різними категоріями 

населення; набути навичок комунікаційної роботи на прийомі відвідувачів; бути 

присутнім на заходах, проведених депутатами з виборцями на округах; 

• навчитись встановлювати професійно-етичні відносини з різного типу клієнтами та 

співробітниками об’єкта практики.  

Аналітична робота: 

• навчитись аналізувати соціально-політичну діяльність політичних партій та 

громадських організацій, враховуючи при цьому джерела їх походження 

(формування);  

• навчитись аналізувати та оцінювати документи установ; при потребі брати участь 

у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань відповідно до профілю 

організації; 
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• розробити пропозиції щодо розвитку та підвищення ефективності роботи об’єкта 

практики за конкретним напрямом соціальної роботи. 

 

 

6. Керівництво практикою 

 

Керівництво навчальною (фаховою ознайомчою) практикою здійснюють 

керівники практики від університету, груповий керівник від кафедри філософії, а 

також керівник від бази практики. За семестр до початку практики кафедра 

філософії: 

 визначає керівника практики із кола своїх викладачів; 

 організовує роботу по визначенню місць практики; 

 проводить збори студентів для попереднього ознайомлення їх з програмою 

практики та переліком питань, які необхідно вирішити до початку практики; 

 надає інформацію студентам про особливості практики і перелік баз, з якими 

університет вже уклав угоди про проведення практики; 

 збирає від студентів пропозиції відносно організацій та установ для практики; 

 приймає листи від баз практики з запрошенням конкретних студентів на 

практику і приймає рішення по них. 

Керівник практики від кафедри призначається завідувачем кафедри. Головне 

завдання керівників практики від кафедри Університету – організувати 

процедуру проходження практики при безумовному досягненні цілей і задач 

практики, взаємодіяти зі студентами і керівниками баз практики, контролювати 

прийом звітів і заліків по практиці. 

Права керівників навчальної (фахової ознайомчої) практики визначаються 

статутом Університету і колективним договором, а також змістом практики та 

методичними рекомендаціями. 

Під час проходження практики студенти-практиканти повинні суворо 

дотримуватися правил внутрішнього розпорядку бази практики. Кожен студент 

отримує завдання, які повинен вчасно та якісно виконати і оформити відповідно до 

вимог. Головну роль в організації практики відіграє фахова кафедра філософії. Саме 

вона заздалегідь проводить роботу по визначенню базових місць практики та 

укладенню відповідних договорів, які гарантують виконання умов практики. 

Керівник практики від бази практики: забезпечує виконання умов 

проходження практики у навчальному закладі, має отримати від студента-

практиканта певну користь для бази практики, оцінює перспективну можливість 

подальшої співпраці з кафедрою, Університетом, студентами, яких можна запросити 

для роботи в установі по закінченню навчання. Спільно з вузівським керівником 

організовує і контролює роботу студентів у період практики. Керівником бази 
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практики наказом визначаються, як правило, висококваліфіковані спеціалісти 

середньої ланки (завідувач відділів, провідні спеціалісти). 

Керівник бази практики, керуючись угодою між громадською організацією чи 

політичною партією й Київським унівіерситетом імені Бориса Грінченка та 

направленням студента на практику, зобов’язаний прийняти студента на практику 

наказом, в якому буде вказано термін практики, підрозділи, в яких студент буде 

проходити практику, посаду практиканта та керівника від бази практики. 

З урахуванням завдань на практику від університету та інтересів бази 

практики керівники від бази практики: 

 створюють умови для закріплення знань зі спеціальних дисциплін та набуття 

практичних умінь і навичок; 

 надають студентам-практикантам можливість користуватися наявною 

джерельною базою та документацією; 

 надають допомогу в підборі матеріалу для курсових і дипломних робіт; 

 проводять обов'язкові інструктажі з охорони праці та техніки безпеки; 

 складають разом зі студентами індивідуальні плани і календарні графіки роботи 

відповідно до програми практики; 

 залучають студентів до науково-дослідної роботи;  

 ведуть облік роботи студентів-практикантів, регулярно перевіряють звітну 

документацію, аналізують зміст записів у щоденниках практики студентів; 

 готують короткі характеристики для протоколу захисту на кожного студента-

практиканта; 

 підписують документацію студентів-практикантів (щоденники, звіти, 

характеристики, протоколи) і візують гербовою печаткою; 

 беруть участь у настановчій та підсумковій конференціях. 

У процесі проходження практики студент-практикант має право: 

 надати керівництву кафедри інформацію про бажане місце проходження 

практики; 

 звертатись з усіх питань, пов’язаних з проходженням практики до керівників 

практики; 

 вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності, організації практики; 

 виявляти самостійність при освоєнні програми практики та виконанні 

індивідуальних творчих завдань, запропонованих базою практики;  

 звертатися щодо суперечливих питань до керівника практики та завідувача 

кафедри філософії Університету. 

У процесі проходження фахової ознайомчої практики студент-практикант 

зобов’язаний: 

 узгодити з керівниками практики від кафедри завдання; 
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 на загальних зборах з практики прослухати настанови, отримати всі необхідні 

документи (щоденник, направлення тощо), перевірити правильність їх 

оформлення, отримати конкретні пояснення про місце знаходження бази 

практики, телефони та інше, а також контактний телефон керівника від кафедри; 

 на базі практики виконати усі необхідні формальності для належного 

оформлення на практику;  

 своєчасно прибути на базу практики; перебувати на базі практики визначену 

кількість годин; 

 ознайомити керівника бази практики з завданням на практику від кафедри, 

обговорити з ним завдання практики та умови його виконання, умови закінчення 

практики; 

 обговорити з керівником бази практики можливість користуватися джерельним і 

нормативним фондом бази практики; 

 згідно з правилами оформляти щоденник практики та фіксувати спостереження, 

не зривати визначені графіки виконання завдань, не порушувати трудову 

дисципліну; 

 по закінченню практики скласти звіт з практики, отримати відгук про звіт від 

керівника бази практики та про діяльність з виконання покладених на 

практиканта обов’язків; 

 надати керівникові від кафедри звіт з практики та щоденник, захистити звіт на 

підсумковій конференції, отримати залік. 

 

7. Завдання практики 

 

Виходячи з особливостей і можливостей баз практики керівниками практики 

визначаються завдання на період практики. Вони має комплексний характер і 

складається з двох складових. Перший блок представляє програму ознайомчої 

частини практики, другий – практичної (аналітичної), спільно розроблених 

кафедрою та базами практики на основі особливостей освітнього профілю напряму 

упідготовки «Філософія». Бази практик можуть ставити індивідуальні творчі плани, 

які відповідають поставленим цілям і завданням практики, а також потребам, 

можливостям і характеру діяльності політичних організацій. Зміст індивідуальних 

та групових завдань (комплексних) під час практики конкретизується й уточнюється 

керівниками від бази практики.  

Лекційно-ознайомлювальна частина: лекції (консультації),  екскурсії, зі 

всією групою студентів передбачають: 

 відвідування і обговорення партійних зборів;   

 участь у партійних заходах різного спрямування;  
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 ознайомлення з діяльністю партійного осередку в місцевих органах 

самоврядування. 

Практична частина:  

Студентам необхідно виконати наступні групові завдання: 

1. Відвідування усіх заходів, які проводяться керівництвом та активом базових 

об’єктів, студентами-практикантами, з наступним їх аналізом у щоденнику.  

2. Допомога активу визначених об’єктів в організації і проведенні заходів 

громадсько-політичного спрямування. 

3. Підготовка і проведення зазделегідь визначених заходів відповідно до 

індивідуального плану. 

Студенту необхідно отримати практичні навички і виконати наступні 

завдання самостійно (індивідуальні завдання): 

1. Розробити власний проект (наприклад, на тему: «Методологія та практики 

розробки ефективних громадських проектів») або аналітичну записку реалізації 

соціальної програми громадських центрів, політичних партій і громадсько-

політичних об’єднань. 

2. Скласти дорожню карту власної волонтерської діяльності на практиці як 

обов'язкової складової професійної підготовки. 

 

8. Організація діяльності студента–практиканта під час практики.  

Етапи навчальної (фахової ознайомчої) практики 

 

У ході навчальної (фахової ознайомчої)  практики студенти набувають 

практичних навичок науково-дослідницької діяльності. Практика проводиться в 

декілька етапів. 

1-й етап – Підготовчий.  

1. Використовуючи зібрану інформацію кафедра готує матеріали до наказу 

про проходження студентами практики з їх розподілом по місцях практики та 

призначення керівників практики від Університету. Керівник практики подає 

інформацію про проходження навчальної (фахової ознайомчої)  практики. Розподіл 

студентів по базах практики оформляється наказом ректора. Програма практики 

разом з наказом попередньо розсилається керівникам баз практики. На основі даної 

програми музеї та архіви складають свій план проходження практики. 

2. Перед початком практики проводять установчу конференцію, в якій беруть 

участь завідувач кафедри, керівники практики для конкретного обговорення і 

вирішення проблем її проведення. Під час установчої конференції визначається 

мета, завдання практики; з’ясовується місце проведення практики та визначається 

документація, яка повинна бути надана студентом по закінченні практики. 
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2-й етап – Організаційно-практичний. Операційний   

3. Загальне знайомство з музеєм, архівом: їх історією, їх місією, завданнями, 

особливостями, з колективом музею, архіву, перспективами розвитку, 

партнерськими взаємовідносинами з ін. установами і організаціями; внутрішньою 

нормативною документацією, що відображає правові, організаційні, технологічні 

сторони професійної діяльності; правилами внутрішнього трудового розпорядку, 

посадовими інструкціями фахівців, колективним договором і т. д. Робочий етап 

практики передбачає ознайомлення зі змістом роботи окремих підрозділів установ.  

4. Спільно з керівником практики визначаються види діяльності студента-

практиканта в даному музеї, архіві, складається календарний план практики та 

графік відвідування місця проходження практики. У календарному плані/графіку 

описані види роботи студента під час проходження практики, дата, години та місце 

знаходження практиканта на базі практики. 

5. Ознайомитися з своїми завданнями від бази практики. Виконати навчальні 

індивідуальні та групові завдання. 

6. Свої спостереження фіксувати в щоденнику. Упродовж всієї практики 

студенти ведуть щоденник, у якому занотовують результати спостережень, свої 

враження про роботу спеціалістів. Щоденник ведеться у довільній формі.  

3-й етап – Підсумковий.  

 7. Після закінчення студентом практики керівник від Університету перевіряє і 

затверджує (попередньо) його звіт і виставляє загальну оцінку. Кафедра обговорює 

звіти кожного практиканта і затверджує їх. Студентам-практикантам виставляють 

оцінку в заліковій книжці за проведення навчальної (фахової ознайомчої) практики 

у вищому навчальному закладі. Здає звітну документацію керівникам практики для 

перевірки та оцінювання (диференційований залік) в термін визначений навчальною 

частиною відповідного структурного підрозділу Університету. Порушення строків 

проходження практики й строків захисту вважається невиконанням навчального 

плану. 

8. Підсумки навчальної (фахової ознайомчої) практики обговорюють на 

підсумковій конференції студентів-практикантів у присутності керівництва і всіх, 

що брали участь в проведенні практики. Студенти звітуються про виконання 

програми практики, у формі конференції, круглого столу, творчої майстерні, 

майстер-класу. Підсумки практики оцінюються в процесі захисту звіту про 

проходження практики. Захист приймає комісія, склад якої затверджує завідувач 

кафедри. Під час оцінки роботи студента на практиці також береться до уваги 

характеристика, яка надається йому керівником від бази практики із зауваженнями 

та пропозиціями. Основними критеріями оцінки результатів навчальної практики є 

наступні: 

- повнота і якість виконаного звіту; 
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- ініціативність та обсяг виконаних робіт студента на практиці; 

- знання студентом теоретичного матеріалу та вміння застосовувати його в 

практичній діяльності. 

9. Після завершення конференції всі матеріали (оригінальні) практики 

зберігаються на кафедрі філософії. Студенту, який не виконав програму практики з 

поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно за 

індивідуальним планом за умов, визначених Університетом. Студенти, які не 

виконали програму практики без поважних причин і отримали незадовільну оцінку 

під час захисту звіту, направляються на практику вдруге. Студент, який в останнє 

отримав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з вищого 

навчального закладу. 

10. Керівники практики протягом 1 тижня після закінчення практики подають 

загальний звіт про проведення практики і подають його на кафедру. Звітна 

документація студентів-бакалаврів зберігається в архіві на кафедрі. 

 

9. Форми і методи контролю. Форми поточної атестації 

 

Студенти під час навчальної (фахової ознайомчої) практики щодня ведуть 

щоденники спостережень. У них повинні бути відображені дані, необхідні для 

виконання завдань, передбачених програмою практики. Матеріали щоденника 

використовуються для звіту про виконану на практиці роботу. По закінченні 

практики студенти представляють керівникові практики: щоденник практики; звіт 

про виконану роботу, якому містяться: індивідуальний план-графік проходження 

практики, пропозиції студента щодо поліпшення організації роботи в установі, а 

також індивідуальну програму практики; характеристика керівника бази практики, 

завірена печаткою установи. Проміжна атестація включає в себе контроль 

керівником практики ступеня виконання індивідуальних завдань в рамках програми 

практики. Підсумковий контроль за результатами проходження навчальної практики 

здійснюється у формі диференційованого заліку з виставленням оцінки за 

підсумками роботи.  

Контроль проходження практики (виконання практикантом практичної 

роботи) і проміжну атестацію, а також консультаційну, навчально-практичну роботу 

на кожному етапі програми проходження практики студентом здійснюють 

викладачі. Керівники студентської практики контролюють перебування студентів на 

базах практики (згідно графіку), дотримання ними плану роботи, наявність 

необхідної документації, якість виконаної роботи, ставлення до своїх обов'язків та 

дисциплінованість. Керівники від кафедри Університету мають право контролювати 

записи, занесені у щоденник практики. Робота студентської групи та керівників 
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практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри філософії та 

навчальною частиною Університету.  

На конференції у формі виступів студентів аналізуються та обговорюються 

цікаві знахідки, мистецькі відкриття, нові форми музейної педагогіки і аналіз її 

ефективності у духовному професійному зростанні. Акцентується увага на 

практичному значенні виконаних завдань, висловлюються зауваження та пропозиції 

щодо змісту та організації практики, удосконаленні її програми. 

Практика студента оцінюється у вигляді оцінок: «зараховано», «незараховано» 

на підставі результатів її захисту за місцем проходження. 

 

10. Вимоги до звітних документів 

 

Підсумковий етап навчальної (фахової ознайомчої)  практики включає 

оформлення студентом звітної документації, отримання з місця практики письмової 

характеристики, в якій зазначається рекомендована оцінка роботи студента-

практиканта. 

Закінчення будь-якої практики складається з двох частин: 

- оформлення кінця практики на базі практики; 

- оформлення кінця практики в Університеті. 

Оформлення кінця практики на базі практики. Наприкінці практики 

студент зобов’язаний: 

 підготувати звіт по практиці, віддати його керівнику бази практики для 

оформлення відгуку та звіт з відміткою; 

 отримати у щоденнику відгук керівника бази практики про проходження 

практики, отримавши підписи від керівництва бази практики та проставити печатки. 

В кінці практики керівник від бази кожному студентові видає письмову 

характеристику про його роботу, ставлення до обов'язків, дисциплінованість тощо. 

В характеристиці обов'язково повинна бути зазначена рекомендована оцінка за 

практику. Характеристику підписують керівник практики від бази та керівник 

навчальної організації, завіряють печаткою організації. 

Оформлення кінця практики в Університеті. Після оформлення закінчення 

практики на базі практики студент повинен: 

 прибути для захисту практики в Університет на кафедру у визначений час і 

продемонструвати керівникам практики від Університету щоденник з усіма 

необхідними підписами і печаткою від бази; 

 здати керівнику практики від кафедри на перевірку щоденник, характеристику 

і звіт по практиці; 
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 підготувати доповідь до захисту з презентацією, виставкою стендів, газет, де 

відображено хід та результати  навчальної (фахової ознайомчої)  практики, на 7-10 

хвилин. 

Усі звітні матеріали подаються на перевірку в теці, що має назву 

«Документація навчальної (фахової ознайомчої) практики».  Звітна документація 

повинна містити перелік всіх документів практики із зазначеними сторінками.  

Форма звітності студента за практику: розділи звітної документації та їх 

орієнтовний обсяг для практики: 

1. Звіт (в т.ч. календарний та індивідуальний план виконання завдань) про виконану 

роботу, підписаний і оцінений керівником від бази практики. Звіт подається на 

рецензування керівникам  від Університету і захищається студентом перед комісією 

у складі всіх керівників практики. Обсяг звіту про проходження практики у 

довільній формі формату А4, набраних 14 шрифтом в MS Word через 1,5 інтервал. 

Звіт бажано ілюструвати схемами, ескізами, рисунками.  

 Зміст звіту оформляється на підставі щоденника практики і містить розширену 

характеристику бази практики: місія, цілі, задачі; загальну характеристику 

діяльності бази практики; документальні, інформаційні та науково-методичні, 

матеріально-технічні, трудові ресурси; основні напрямки діяльності музейної та 

архівної установи; організаційну структуру. У звіті відображається в узагальненому 

вигляді вся виконана робота (паперовий та електронний варіант).   

Індивідуальний звіт затверджується керівником бази практики. 

У звіті дається перелік наступного: 

а. загальна характеристика бази практики; 

б. відомості про виконання студентом завдань блоків-модулів;  

в. результати виконання групових та індивідуальних завдань;  

г. самоаналіз практичної діяльності, який містить оцінку досягнутих 

результатів (рівень і обсяг поставлених завдань, конкретний досвід діяльності в 

рамках спеціалізації і т.д.); Необхідно вказати, чи сприяло проходження практики 

поглибленню професійних знань, умінь і навичок; чи змінилося уявлення про 

майбутню професію; які нові для себе аспекти майбутньої діяльності були виявлені 

(як позитивні, так і негативні), вказати, які запам'яталися особливі моменти 

практики; відзначити, що викликало труднощі при проходженні практики; 

д. висновки і пропозиції щодо поліпшення організації практики;  

е. список використаних джерел.  

2. Щоденник навчальної (фахової ознайомчої) практики відображає роботу студента 

за весь період практики та містить такі розділи: відомості про базу, у якому 

відбувається практика; аналіз навчальної діяльності та інших заходів студента-

практиканта. 
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Облік виконаної роботи ведеться студентом щодня в щоденнику практики. 

Записи в щоденнику повинні містити короткий опис виконання робіт з аналізом і 

висновками. Практиканту щодня відводиться година для оформлення документації, 

заповнення щоденника. У щоденнику повинні бути послідовно відображені всі дні 

та години проходження практики. Характеризуючи діяльність бібліотеки за різними 

напрямками, склавши структуру технологічних процесів, необхідно приводити 

конкретні приклади (назви виставок, методи і форми роботи, регламентуючі 

документи і т. д.). При необхідності ці приклади можна оформити як додатки. Після 

оформлення щоденника практики, керівник проставляє підсумкову оцінку в 

щоденнику практики і завіряє її підписом і печаткою установи.  

3. Характеристика на студента-практиканта – складова щоденника. В ній необхідно 

зазначити про: 

 рівень теоретичних знань, отриманих в Університеті і вміння перетворювати їх в 

практичні навички для самостійного вирішення дослідницьких завдань; 

 ступінь володіння й використання інноваційних технологій у пошуково-

дослідницькій діяльності; 

 вміння будувати стосунки з колегами та читачами, вміння дотримуватись 

етичних правил поведінки; 

 активність та ініціативність, почуття відповідальності, дисциплінованість, 

схильність до майбутньої професії; 

 особисті ділові та організаторські якості, які продемонстрував студент під час 

проходження практики; 

 повноту виконання програми практики; 

 загальну оцінку проходження практики; 

 на студента можна дати рекомендацію на яких ділянках музейної роботи може 

бути використаний даний студент-практикант. 

У характеристиці бажано відобразити наступні моменти: 

 П.І.Б. студента - практиканта, групу, в якій він навчається; 

 базу практики та її можливості; 

 рівень виконання базової частини програми практики; 

 запропоновані студенту - практиканту творчі завдання, якість їх виконання; 

 ступінь відповідності вузівської підготовки студента і вимог практики;   

 будь-які інші судження на розсуд керівника практики. 

 

 

 

 



 

19 
Купрій Т.Г., Навчальна (фахова ознайомча) практика, ІІІ курс 

11. Критерії оцінювання результатів проходження 

навчальної (фахової ознайомчої) практики 

 

Оцінка практики складається з 3-х складових - змісту звітної документації 

(щоденник, звіт), характеристики (оцінки керівника від бази практики), оцінки 

захисту практики. Оцінка заноситься в залікову відомість і книжку студента. 

Результати практики оцінюються за 100-бальною шкалою. Підсумкова оцінка 

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

№ 

з/п 

Види робіт Максимальна 

кількість балів 

1 Систематичне ведення щоденника практики   10 

2 Виконання групових та індивідуальних завдань 40 

3 Наявність фото-відеоматеріалів заходів, передбачених 

програмою практики 

10 

4 Наявність звіту студента відповідно до програмових вимог 10 

5 Наявність позитивного відгуку з бази практики 10 

6 Оформлення та здача звітної документації про 

проходження практики 

10 

7 Виступ на звітній науково-практичній конференції 10 

 Разом 100 

 

12. Шкала оцінювання результатів проходження практики 

 

Рівень результатів 
Кількість балів, 

що відповідає рівню 

Оцінка за 

традиційною 

системою 

Оцінка 

за шкалою ECTS 

Високий 100-90 

Зараховано 

A 

Достатній 
89-82 B 

81-75 C 

Середній 
74-69 D 

68-60 E 

Низький 
59-35 

Незараховано 
FX 

34-1 F 
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13. Критерії комплексного оцінювання результатів  

навчальної (фахової ознайомчої) практики 

 

К-ть 

балів 

Оцінка за 

національною 

шкалою 

Критерії оцінки 

90-100 зараховано 1. Творче використання теоретичних знань у реалізації 

практичних завдань. 2. Прагнення до отримання 

професійних навичок. 3. Активна участь у житті 

колективу. 4. Повне виконання вимог керівника 

практики 5. Відсутність запізнень і пропусків, порушень 

техніки безпеки та трудової дисципліни. 6. Високий 

рівень виконання програми практики. 7. Оцінка, 

отримана за місцем проходження практики. 8. Своєчасно 

виконаний, акуратно і правильно оформлений пакет 

звітних документів. 9. Активна участь у підсумковій 

конференції. 

 

75-89 зараховано 1. Використання теоретичних знань у реалізації 

практичних завдань. 2. Прагнення до отримання 

професійних навичок. 3. Посильна участь у житті 

колективу. 4. Виконання вимог керівника практики в 

міру можливості. 5. Відсутність запізнень і пропусків 

занять, порушень техніки безпеки та трудової 

дисципліни. 6. Високий рівень виконання програми 

практики. 7. Оцінка, отримана за місцем проходження 

практики. 8. Своєчасно виконаний, акуратно і правильно 

оформлений пакет звітних документів з незначними 

зауваженнями. 9. Участь в підсумковій конференції. 

60-74 зараховано 1. Недостатнє використання теоретичних знань у 

реалізації практичних завдань. 2. Недостатнє прагнення 

до отримання професійних навичок. 3. Посильна участь 

у житті колективу. 4. Виконання вимог керівника від 

бази практики в міру можливості. 5. Часті запізнення (1-

3 рази) і пропуски занять (1-2 рази) за час проходження 

практики без поважної причини. 6. Задовільний рівень 

виконання програми практики. 7. Задовільна оцінка, 

отримана за місцем проходження практики. 8. Своєчасно 

виконаний, акуратно оформлений пакет звітних 

документів з незначними зауваженнями. 9. Участь в 

підсумковій конференції. 
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1-59 незараховано 1. Відсутність спроб до використання теоретичних знань 

у реалізації практичних завдань. 2. Відсутність 

прагнення до отримання професійних навичок. 3. 

Байдуже ставлення до життя колективу. 4. Ігнорування 

вимог керівника практики. 5. Часті запізнення (4 і 

більше разів) і пропуски занять (4 і більше разів) за час 

проходження практики без поважної причини. 6. Не 

виконання програми практики, її цілей і завдань. 7. Грубі 

порушення якості та строків надання звітних 

документів. 8. Відсутність на підсумковій конференції. 

 

14. Методичне забезпечення 

 

Матеріально-технічне забезпечення навчальної (фахової ознайомчої) практики: 

приміщення для самостійної роботи студентів, розмножувальна та комп'ютерна 

техніка з підключенням Інтернет, наукова бібліотека з читальним залом. 

На практиці і під час самостійної роботи студентів використовуються 

методичні рекомендації щодо проходження практики, ілюстративні комп’ютерні 

дидактичні матеріали, які розроблені на кафедрі, а саме: 

1. Навчальна (фахова ознайомча) практика. Політичні партії та громадські 

організації. Методичні рекомендації до виконання практики. /Укл. Купрій 

Т.Г.– К.: Видавництво «Університет» КУ імені Бориса Грінченка, 2018. –  30 с.  

2. Опорні конспекти лекцій фахових дисциплін. 

3. Навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації з курсу «Політологія», «Філософія політики», «Інформаційна 

аналітика». 

4. Тексти праць мислителів попередніх поколінь та сучасників, законодавчо-

нормативні акти, статистичні дані (наявні у читальній залі та у електронному 

варіанті).  

5. Презентації.  

15. Рекомендована література 

 

Для ефективного проведення практики студенти можуть користуватися 

наступною навчальною літературою: 

1. Арон Р. Этапы развития социологической мысли / Р. Арон. – М., 1993.  

2. Безродний Є. Ф., Уткін О. І. Історія політичних вчень. Навчальний посібник / 

Є. Ф. Безродний, О. І. Уткін. – К., 2006.  

3. Бекназар-Юзбашев Т. Б. Партии в буржуазных политико-правовых учениях / 

Т.Б. Бекнар-Юзбашев. – М., 1988. – С. 3–6.  
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4. Берлін І. Чотири ессе про свободу / І. Берлін. – К., 1994.  

5. Даль Р. А. Пути перехода к демократии // Политика. – 1991. – № 10.  

6. Дізраелі Б. Демократія торі / Б. Дізраелі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. 

О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1998. – С. 119–127.  

7. Дізраелі Б. Три головних мети партії торі / Б. Дізраелі // Консерватизм: 

Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К., 1998. – С. 537–543.  

8. Енциклопедія політичної думки / За ред. Д. Міллера. – К., 2000.  

9. Захарченко М. В., Погорілий О. І. Історія соціології (від античності до початку 

ХХ ст.) / М. В. Захарченко, О. І. Погорілий. – К., 1993.  

10. История политических и правовых учений / Под. общ. ред. В.С. Нерсесянца. – 

М., 2000.  

11. Мигранян А. История теории демократии: лекции по политологии / А. 

Мигранян. – Таллинн, 1991.  

12. Общественно-политические институты и движения: проблемы теории и 

истории. – М., 1991.  

13. Обушний М. І. Партологія: навч. посібник / М. І. Обушний, М.В. Примуш, Ю. 

Р. Шведа. – К., 2006. – С. 29–41.  

14. Политические партии: история, теория, практика / Сборник трудов под ред. 

Ковлера А.И. – М., 1993. – Вып.1.  

15. Cебайн Дж., Торсон Т. Історія політичної думки. Пер. з англ. / Дж. Торсон, Т. 

Себайн. – К., 1997.  

16. Сучасний виборчий PR: Навч. посібник / Кер. авт. колективу В.В. Лісничий. – 

К., 2004. – С. 154–156.  

17. Хімченко О. Г. Політичні партії і виборчий процес в умовах розбудови 

демократичного суспільства: Навчальний посібник / О.Г. Хімченко. – К., 2006. 

– С. 10–32.  

18. Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник / Ю.Р. Шведа. – 

Львів, 2005.  

19. Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник / Ю. 

Шведа. – Львів, 2004. – С. 45–63. 


