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1.Опис практики  

 

Найменування показників 
Характеристика практики 

денна заочна 

Вид практики Обов’язкова - 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 
українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 3 / 90 

Курс І - 

Семестр ІI - 

Кількість змістових модулів з 

розподілом: 
2 

Обсяг кредитів 3 - 

Обсяг годин 90 - 

Тривалість (у тижнях) 2 - 

Форма семестрового контролю Залік - 
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2. Бази практики 

 

 ГО "Освітня асамблея" 

 ГО "Національний центр правозахисту" 

 ГО "Громадський холдинг "Група впливу" 

 ГО Український центр суспільного розвитку 

 

3. Мета та завдання практики 

 

Мета практики: забезпечення адаптації студентів I курсу cпеціальності 

«Політологія» до майбутньої практично-прикладної професійної експертно- 

аналітичної політологічної діяльності в специфічних умовах реального 

функціонування політичних об’єднань різних типів та напрямків, суспільно-

громадських організацій тощо. . 

 

Практика вимагає необхідності наступних загальних та фахових 

компетентностей: 
ЗК-01 Знання предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК-03 Здатність бути критичним і самокритичним.  

ЗК-04 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК-05 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

СК-01 Здатність використовувати категорійно-понятійний та аналітично-дослідницький 

апарат сучасної політичної науки. 

СК-02 Здатність застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

СК-03 Здатність описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

СК-04 Здатність застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної 

теорії, політичної методології, порівняльної та прикладної політології, 

міжнародних та глобальних студій у фаховій діяльності. 

СК-05 Здатність аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

СК-06 Здатність аналізувати публічну політику на місцевому, національному, 

європейському та глобальному рівні. 

СК-07 Здатність застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних 

комунікацій, спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

СК-08 Здатність конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу. 

СК-09 Здатність презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень для 

фахівців та нефахівців. 
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4. Результати проходження практики 

 
РН-01 Розуміти предметну область, етичні та правові засади професійної діяльності. 

РН-03 Вміти критично мислити у сфері професійної діяльності. 

РН-04 Мати навички професійної комунікації. 

РН-05 Вміти використовувати інформаційні та комунікаційні технології у професійній 

діяльності. 

РН-08 Вміти використовувати базовий категорійно-понятійний та аналітично-

дослідницький апарат сучасної політичної науки. 

РН-09 Вміти застосовувати політологічне мислення для розв’язання теоретичних та 

практичних проблем у політичній сфері на основі опанування класичної та 

сучасної політичної думки. 

РН-10 Вміти описувати, пояснювати й оцінювати політичні процеси та явища у різних 

історичних, соціальних, культурних та ідеологічних контекстах. 

РН-11 Застосовувати інструментарій нормативної та емпіричної політичної теорії, 

політичної методології, порівняльної та прикладної політології, міжнародних та 

глобальних студій у фаховій діяльності. 

РН-12 Вміти аналізувати взаємодію політичних акторів та інститутів, владу та 

урядування, політичні системи та режими, політичну поведінку у різних 

контекстах їх функціонування. 

РН-13 Вміти аналізувати публічну політику на місцевому, національному, європейському 

та глобальному рівні. 

РН-14 Застосовувати теорії та методи прикладної політології, політичних комунікацій, 

спеціальних політологічних дисциплін у професійній діяльності. 

РН-15 Конструювати дизайн, розробляти програму та виконувати політологічні 

дослідження з використанням сучасних методів, технологій та інструментарію 

політичного аналізу 

РН-16 Презентувати результати теоретичних і прикладних досліджень фахівцям і 

широкій аудиторії, засобам масової інформації, експертам з інших галузей знань. 
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5. Структура практики 

 

Тематичний план для денної форми навчання 

 

№

 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 

Етап І. 

Знайомство з організацією і діяльністю політичних організацій 

 

1 Знайомство з системою функціонування 

громадських організацій. 
6 - 2 3 - 1 - 

2 Знайомство з системою функціонування 

політичних партій. 
12 - 2 3 6 1 - 

3 Ознайомлення з змістовною роботою громадських 

організацій 
11 - 2 3 5 1 - 

4 Ознайомлення з з змістовною роботою політичних 

партій. 
11 - 2 3 6 - - 

5 Комунікативна складова: робота з громадськістю. 4 - 1 3 - - - 

 Разом: 44 - 9 15 17 3 - 

Етап ІІ. 

Аналітично-синтетична обробка інформації.  

 

1 Ознайомлення з особливостями впровадження 

системи соціальних проектів. 
 

9 
- 2 3 4 - - 

2 Участь у організації системи соціальних проектів 

політичних організацій. 
10 - 2 3 4 1 - 

3 Пошук і обробка документів за пропонованою 

тематикою та підготовка їх до оприлюднення; 

пошук документів і матеріалів для написання 

аналітичних наукових робіт. 

10 - 2 3 4 1 - 

4 Ознайомлення з процедурою презентації 

аналітичних матеріалів. 
9 - 1 3 5 - - 

5 Підведення підсумків навчальної (фахової 

ознайомчої) практики. Підсумкова звітна 

конференція. 
8 - 2 3 - 1 2 

 Разом: 46 - 9 15 17 3 2 

 Всього: 90 - 18 30 34 6 2 
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6. Зміст практики 

 

6.1. Особливості організації та проведення практики 

 

Програма навчальної практики є нормативним документом Київського 

університету імені Бориса Грінченка, який розроблено кафедрою політології ОП 

бакалавр відповідно до затвердженого навчального плану. Програму укладено 

згідно з вимогами кредитно-модульної системи організації 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 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 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 ЗВО з обов’язковою умовою 

забезпеченням повноцінного виконання практики та з урахуванням внутрішнього 

графіку організацій. 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 звітів. 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. 

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. 

Під час цієї практики студенти повинні виконати наступні практичні завдання 

(розподіл часу може бути зміненим залежно від специфіки роботи практиканта): 
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План студента-практиканта 

№ 

п/п 

Назва виду роботи Кількість 

годин 

Форми 

поточного 

контролю 

1. Організаційне заняття. Ознайомлення студентів з 

завданнями та змістом навчальної 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 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 

презента-

цією 

ВСЬОГО 90 год.  

  

6.2.Завдання для самостійної роботи навчальної (в політичних інституціях) 

практики 

 

Зміст навчальної практики охоплює ознайомчо-навчальну і організаційну 

роботу.  

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

практиканта, правилами внутрішнього розпорядку. З метою ознайомлення з 

роботою політичних організацій/партій проводиться екскурсія по їх функціональних 

відділах й студенти-бакалаври отримують загальне уявлення про структуру та 

діяльність організації/партій. 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: 
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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;  

 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; правильно вести 

полеміку, формулювати питання; 

 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,;  

 навчитись аналізувати та оцінювати документи установ;  

 брати участь у підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів з питань 

відповідно до профілю організації;  

 проаналізувати специфіку висвітлення політичних проблем в публічному 

просторі;  

 розробити пропозиції щодо розвитку та підвищення ефективності роботи об’єкта 

практики за конкретним напрямом соціальної роботи; 

 провести моніторинг, опис, аналіз документів, політичних процесів, збір і 

підготовку інформації в інтересах поточних проектів, здійснюваних за місцем 

проходження практики. 

 

Лекційно-ознайомча частина: лекції (консультації), екскурсії, зі всією 

групою студентів передбачають: 

 відвідування зборів трудового колективу студентами-практикантами, усіх 

заходів, які проводяться керівництвом та активом базових об’єктів з наступним їх 

аналізом у щоденнику;   

 участь у партійних заходах різного спрямування; допомога активу визначених 

об’єктів в організації і проведенні заходів громадсько-політичного спрямування;  
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 ознайомлення з діяльністю партійного осередку в місцевих органах 

самоврядування. 

 навчальні заняття, які будуються здебільшого на інтерактивних технологіях 

(обговорення, дискусії, ділові ігри, тренінги тощо). Фахівці передають свій досвід 

використання окремих політичних та управлінських технологій, методів та 

підходів роботи з різними категоріями громадян. 

 

Практична частина:  

Студентам необхідно виконати наступні групові завдання (1 група-1 база 

практики): 

1. Аналітична робота з періодичними виданнями у бібліотеках та Інтернет-

ресурсами. Практика роботи з аналітичними базами даних, якими користуються 

політологи в своїй професійній діяльності (довільний опис). 

2. Розробити концепцію Інтернет-сторінки ГО/політичної партії у ФБ (до 2 стор.). 

3. Схематично оформити рекламу заходу соціального спрямування ГО/політичної 

партії (1 стор.). 

 

Завдання навчальної (в політичних інституціях) практики: дистанційна 

компонента 

 

1. На прикладі телевізійного сюжету або аналітичної публікації, розміщеної у 

друкованих періодичних виданнях або Інтернет-виданнях зробити анотацію 

публікації з політичної (соціально-політичної) тематики у ЗМІ.  

2. За певний період (наприклад за тиждень-два) проаналізувати актуальність тем 

мас-медіа, характер їх висвітлення; визначити проблеми, інтерес до яких 

залишався стабільним протягом тривалого періоду, а які теми поступово 

втрачали актуальність. (2-3 публікації). 

3. Розробити дорожню карту власної волонтерської діяльності соціально-

політичного спрямування на практиці як обов'язкової складової професійної 

підготовки.  
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6.2.1. Етапи навчальної (в політичних інституціях)практики 

 

У ході навчальної 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 практики. Розподіл студентів по базах 

практики оформляється розпорядженням декана. Програма практики разом з 

наказом попередньо розсилається керівникам баз практики. На основі даної 

програми громадські організації та політичні партії 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. 

 

2-й етап – Організаційно-практичний. 

3. Загальне знайомство з організаціями та установами: їх історією, їх місією, 

завданнями, особливостями, з колективом громадських організацій 

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 даній організації та установі, 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 
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виставляють оцінку в заліковій книжці за проведення навчальної 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 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; 

 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 політології. 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. 

 

6.3. Обов’язки студентів під час проходження практики. 

 

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 політології Університету. 
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У процесі проходження фахової ознайомчої практики студент-практикант 

зобов’язаний: 

 узгодити з керівниками практики від кафедри завдання; 

 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. 

 

6.4. Обов’язки керівників практики від Університету та від баз практики 

 

Керівництво навчальною практикою здійснюють керівники практики від 

університету, груповий керівник від кафедри політології, а також керівник від бази 

практики. За семестр до початку практики кафедра політології: 

 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. 
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Права керівників навчальної 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 політології. 

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 

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. 

 

7. Контроль навчальних досягнень 

 

7.1 Система оцінювання навчальних досягнень студентів 
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Студенти під час навчальної (в політичних інституціях) 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 базовому 

закладі, 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.  

Критерії оцінювання результатів проходження навчальної (в політичних 

інституціях) 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 

 

7.2 Перелік звітної документації  

 

Підсумковий етап навчальної  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; 
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 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; 

 підготувати доповідь до захисту з презентацією, виставкою стендів, газет, де 

відображено хід та результати  навчальноїпрактики, на 7-10 хвилин. 

 

7.3 Вимоги до звіту про практику 

 

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

«Документація навчальної 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 
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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 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. 

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: 

 ім’я, прізвище 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. 
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7.4 Система контролю та критерії оцінювання 

 

Студенти-практиканти повинні жорстко дотримуватися режиму праці бази 

практики та виконувати свою роботу згідно індивідуального графіку та плану 

роботи. 

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. Керівник практики має право контролювати записи, занесені у 

щоденник практики. 

Робота студентської групи та керівників практики, в свою чергу, 

контролюється завідувачем кафедри політології та навчальною частиною Історико-

філософського факультету. 

Під час проходження практики кожен студент веде щоденник практики. При 

веденні щоденника студент повинен дотримуватися таких рекомендацій: 

 щоденник – це основний документ, який підтверджує проходження практики 

студентом. В щоденнику вказується зміст виконаного завдання, ведеться 

календарний графік проходження практики та висвітлюється хід виконання 

практики студентом; 

 кожного дня студент повинен заносити до щоденника дані про виконану роботу, 

предявляти керівнику бази практики для перевірки; 

 правильність ведення щоденника контролюється керівником практики у кінці 

кожного тижня практики; 

 оформлений щоденник разом зі звітом про практику здається під час заліку на 

кафедру. 

 

За результатами проходження навчальної практики студент отримує 

підсумкову залікову оцінку за 100-бальною системою. 

Сума набраних рейтингових балів при підсумковому контролі переводиться в 

оцінки системи оцінювання ECTS. Система передбачає семибальну шкалу (A, B, C, 

D, E, FX, F) та подвійне (описове та статистичне) визначення цих оцінок. 

Переведення значення рейтингових оцінок із кредитного модуля в ECTS та 

традиційні оцінки для виставлення їх до залікової відомості та залікової книжки 

здійснюється відповідно до таблиці «Шкала відповідності оцінок». 

Студент, який не виконав програму практики без поважних причини, 

відраховується з навчального закладу. 

Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини, 

навчальним закладом надається можливість студенту проходження практики 

повторно через рік. Можливість повторного проходження практики через рік, але за 

власний рахунок, надається і студенту який на підсумковому заліку отримав 

негативну оцінку. 

Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в 

залікову книжку студента. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри, а загальні 

підсумки практики підводяться на вчених (педагогічних) радах вищих навчальних 

закладів не менше одного разу протягом навчального року. 
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Контроль проходження практики (виконання практикантом практичної 

роботи) і проміжну атестацію здійснюють викладачі, а також консультаційну, 

навчально-практичну роботу на кожному етапі програми проходження практики 

студентом. 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 

практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри політології та 

навчальною частиною інституту. 

 

7.5. Шкала оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 
Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах обов’язкового 

матеріалу з можливими незначними недоліками 

B 82-89 
Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) помилок 

C 75-81 
Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з незначною кількістю 

помилок  

D 69-74 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із значною кількістю 

недоліків, достатній для подальшого навчання або професійної 

діяльності 

E 60-68 Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень знань (умінь)  

FX 35-59 

Незадовільно з можливістю повторного складання – незадовільний 

рівень знань, з можливістю повторного перескладання за умови 

належного самостійного доопрацювання  

F 1-34 

Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням курсу – досить 

низький рівень знань (умінь), що вимагає повторного вивчення 

дисципліни  
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Критерії комплексного оцінювання результатів навчальної (в політичних 

інституціях)практики 

 
К-ть 

балів 

Оцінка за 

національ-

ною 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. 

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. 
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8. Рекомендовані джерела 

 

а) основні: 

1. Богашова Н. Політичні партії як суб'єкт виборчого процесу. Право України: 

юридичний журнал :Науково-практичне фахове видання. 2013. № 5. С. 114-121. 

2. Гонюкова Л. Політичні партії як інститут державної політики та управління: 

теоретико-методологічний аналіз: монографія. Київ : [НАДУ], 2009. 309 с. 

3. Королько В. Г. Зв’язки з громадськістю : наукові основи, методика, практика.  

Вид. 3-тє, переробл. та допов. Київ:Києво-Могилянська академія, 2009. 831 с. 

4. Кравчук В. Громадськість у сучасній юриспруденції: проблеми змісту та 

ідентифікації. Публічне право : науково-практичний юридичний журнал. 2018. № 

1. С. 203-208.  

5.Лісовець О.В. Теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями 

України : навчальний посібник /О.В. Лісовець. Київ : Академія, 2011. 255с. 

 

в) додаткові:  

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

Безродний, О. І. Уткін. К., 2006.  

2.Берлін І. Чотири есе про свободу / І. Берлін. К., 1994.  

3.Дізраелі Б. Демократія торі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. 

Лісовий. К., 1998. С. 119–127.  

4.Дізраелі Б. Три головних мети партії торі // Консерватизм: Антологія / Упоряд. О. 

Проценко, В. Лісовий. К., 1998. С. 537–543.  

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

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

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

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

Шведа. К., 2006. С. 29–41.  

8.Панасюк Л. Актуалізація фахових компетентностей студента-політолога в 

сучасних умовах (геополітичний аспект).Scientific and pedagogic internship 

“Pedagogical technique and competence of teachers in the field of  historical, political, 

philosophical and sociological sciences” Venice. 2021. S.70-73. 

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

Себайн. К., 1997.  

10.Сучасний виборчий PR: Навч. посібник / Кер. авт. колективу В.В. Лісничий.  К., 

2004. С. 154–156.  

11.Шведа Ю. Р. Політичні партії. Енциклопедичний словник / Ю.Р. Шведа. Львів, 

2005.  

http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9D%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2C%20%D0%9B%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%8F
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%2C%20%D0%92%2E%20%D0%93%2E
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA%2C%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9
http://ek.kubg.edu.ua/cgi-bin/irbis64r_15/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=KUBG&P21DBN=KUBG&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%2C%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Додаток 1 

Титульний аркуш 

 

Міністерство освіти і науки України  

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Історико-філософський факультет 

Кафедра політології 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

з навчальної (в політичних інституціях) практики 

 

на базі 

 
назва бази практики 

 

 

 

 

Виконавець: 

Студент(ка) ____ курсу 

                      ____ групи 

_____________________ 
(ім’я, прізвище) 

 

Керівник практики: 

_____________________ 
(ім’я, прізвище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 
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Додаток 2 

Титульна сторінка щоденника 

 

Міністерство освіти і науки України  

Київський університет імені Бориса Грінченка  

Історико-філософський факультет 

Кафедра політології 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК  

НАВЧАЛЬНОЇ (В ПОЛІТИЧНИХ ІНСТИТУЦІЯХ) ПРАКТИКИ 

 

 

 

студента _________________________________________ 

(ім’я, прізвище) 

 

Курс _________   група ______ 

 

Рівень першої освіти: 

перший (бакалаврський) 

 

 

спеціальність 052 «Політологія» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2021 
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1. Правила ведення і оформлення щоденника 

 

1. Щоденник – основний документ про проходження студентом практики. 

2. Під час практики студент щодня у стислій формі повинен записувати у 

щоденник все, зроблене ним за день. Детальні записи робляться у робочому зошиті, 

що є продовженням щоденника. 

3. Один раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на перегляд 

і для підпису керівникам практики. 

4. Після завершення практики щоденник разом із звітом має бути 

переглянутий і підписаний керівником практики, який складає відгук про роботу 

студента. 

5. Оформлений та заповнений щоденник разом зі звітом студент повинен 

здати на кафедру. 

 

Зразок оформлення щоденника 

 

№ Дата Зміст роботи Зауваження 

керівника 

практики 
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2. Робочі записи під час практики 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Графік проходження практики 

 

№ 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження практики Відмітка про 

виконання 1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Підписи керівників практики: 

від університету_________________(ім’я, прізвище) 

 

від установи____________________(ім’я, прізвище) 
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4. Відгук і оцінка роботи студента під час практики 

 
(підприємство, організація) 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Підпис керівника практики від установи ____________________ 
(Печатка) 

 

 

 

5. Висновок керівника практики про роботу студента 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Керівник практики від кафедри 

______________________(ім’я, прізвище) 

 

«__» __________________ 20 __ р. 

 

Залікова оцінка з практики ________________________________ 

 

Завідувач кафедри  

політології, 

д-р.політ.наук, проф. ______________________________Тетяна ПОЯРКОВА 

 

 


