




1. Опис практики з експертної аналітики.  

 

2. База практики 

    Національний інститут стратегічних досліджень при Президентові 

України. 

 

3. Мета та завдання практики відповідно до компетентностей. 

Мета: сформувати у студентів інструментальні, міжособистісні та 

системні компетентності за напрямом «експерт-аналітик».  

Реалізації зазначеної мети сприятимуть такі завдання: 

 

- з’ясування сутності та суспільної значущості експертно-аналітичної 

роботи, її специфіки у різноманітних сферах буття: політичній, 

економічній, соціальній, культурній, релігійній; 

Найменування показників 

Характеристика практики за 

формами проходження 

денна 

Вид практики  обов'язкова 

Мова викладання, навчання та оцінювання українська 

Загальний обсяг кредитів / тижнів 3/2 

Курс 4 

Семестр 8 

Кількість змістових компонентів з 

розподілом: 
3 

Обсяг кредитів 3 

Обсяг годин: 90 

Тривалість (у тижнях) 2 

Форма семестрового контролю  залік 



-  усвідомлення  експертної аналітики як різновиду професійної 

діяльності; 

- ознайомлення  з різновидами експертно-аналітичної продукції, її 

функціональним призначенням та структурою;   

- засвоєння теоретико-методологічних засад експертно-аналітичної 

роботи у галузі суспільних відносин; 

- формування у студентів практичних навичок підготовки експертно-

аналітичних матеріалів, що мають теоретичне і прикладне значення; 

- поглиблення базових  знань студентів у галузі політології, 

економічної теорії, соціології, культурології, релігієзнавства.  

 

Результати проходження практики: 

- володіння й оперування понятійно-категоріальним апаратом у галузі 

експертної аналітики;  

- знання системи експертно-аналітичних інституцій в Україні та 

характеру їх діяльності; 

- розуміння сутності й різновидів експертно-аналітичних матеріалів та 

засвоєння основних вимог до їх оформлення; 

- володіння методологією підготовки різного типу експертно-

аналітичних матеріалів (інформаційних та аналітичних моніторингів, 

аналітичних записок, експертних оцінок та ін.); 

- закріплення вмінь щодо визначення й аналізу основних сценаріїв 

розвитку суспільних та міжнародних процесів; 

- здатність обґрунтовувати й формулювати практичні рекомендації для 

владних структур, задіяних в системі державного управління й 

міжнародних відносин. 



 

Структура практики 

Етапи проходження практики та види діяльності студентів 

Розподіл 

годин  між 

видами 

робіт 

1. Ознайомчий етап практики 

Установча конференція.  

Ознайомлення з базою практики:  

 функціональними завданнями Інституту стратегічних 

досліджень, його структурою; 

 бібліотекою та архівом Інституту; 

 зустріч з експертами Інституту за круглим столом; 

 ознайомлення зі зразками експертно-аналітичної продукції 

Інституту.  

2 

 

4 

 

4 

2 

8 

Разом 20 

                                            2. Етап практичної роботи 

Підготовка інформаційних та аналітичних моніторингів. 

Обговорення їх за круглим столом. 
 

10 

Підготовка аналітичних записок та практичних рекомендацій 

органам державної влади. . Обговорення їх за круглим столом. 

 

40 

Здійснення наукової  експертизи рішень органів державної 

влади, громадських та міжнародних організацій (законодавчих 

актів, концепцій, договорів, офіційних заяв) та обговорення їх 

за круглим столом. 

10 

Разом 60 

 3. Звітний етап практики 

Підготовка та оформлення звітної документації за результатами 

практики (звітів, презентацій, аналітичних матеріалів, щоденників 

та ін.). 

 

8 

Презентація результатів практики на звітній конференції.  
 

2 

Разом 10 

Згідно з навчальним планом 90 

 

 

 



6. Зміст практики 

6.1. Особливості організації і проведення практики 

Змістовий модуль І 

 

Ознайомчий етап практики 

1. Установча конференція.  

2. Ознайомлення з базою практики:  

 функціональними завданнями Інституту стратегічних досліджень, його 

структурою; 

 бібліотекою та архівом Інституту; 

 зустріч з експертами Інституту за круглим столом; 

 ознайомлення зі зразками експертно-аналітичної продукції Інституту. 

 

Змістовий модуль ІІ  

 

Етап практичної роботи 

1. Підготовка інформаційних та аналітичних моніторингів. 

Обговорення їх за круглим столом. 

2. Підготовка аналітичних записок та практичних рекомендацій 

органам державної влади. . Обговорення їх за круглим столом. 

3. Здійснення наукової  експертизи рішень органів державної влади, 

громадських та міжнародних організацій (законодавчих актів, 

концепцій, договорів, офіційних заяв) та обговорення їх за 

круглим столом. 

Змістовий модуль ІІІ  

 

Звітний етап практики 

1. Підготовка та оформлення звітної документації за результатами 

практики (звітів, презентацій, аналітичних матеріалів, щоденників 



та ін.). 

2. Презентація результатів практики на звітній конференції. 

 

 

6.2. Завдання для самостійної роботи для студентів: 

 ознайомитись з поняттям «експертна аналітика»;  

 з’ясувати завдання та прикладне значення  експертної 

аналітики; 

 охарактеризувати різновиди експертної аналітики;  

 виявити специфіку експертно-аналітичної продукції щодо 

різних сфер суспільного буття. 

Представити вищезазначені тематичні блоки у вигляді 

презентації з аналітичним супроводом. 

 

6.3. Обов'язки студентів під час проходження практики. 

 

Студенти-практиканти зобов'язані: 

– до початку практики одержати консультацію керівника практики 

від Університету щодо оформлення необхідних документів (під час 

установчої конференції з практики); 

– знати і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки 

установи; 

– своєчасно прибути на базу практики, дотримуватися встановленого 

розпорядку практичних занять; 

– у повному обсязі виконати всі завдання програми виробничої 

(експертно-аналітичної) практики, вести облік проведеної роботи у 

щоденнику проходження практики; 

– своєчасно оформити звітну документацію з експертно-аналітичної  

практики з дотриманням усіх вимог і стандартів; 



– проходити практику відповідно до термінів, визначених у наказі по 

факультету. 

Зміна терміну проходження практики через поважні обставини, що 

підтверджені документально, проводиться за розпорядженням декана 

факультету на підставі заяви на його ім'я з погодженням заступника декана 

з науково-методичної та навчальної роботи, завідувача кафедри та 

керівника з практики від Університету. 

Студенти-практиканти несуть повну відповідальність за виконання 

робочої програми практики. Студент, який не виконав у повному обсязі 

робочу програму практики або отримав негативну залікову оцінку з 

практики, вважається таким, що має академічну заборгованість. 

Староста групи практикантів на базі практики повідомляє студентів-

практикантів про колективні консультації, виконує доручення керівника 

практики. 

 

6.4. Обов'язки керівників практики від Університету та від Бази 

практики. 

 

Керівник практики від Університету: 

–організовує та проводить установчу конференцію для ознайомлення 

студентів з порядком і вимогами проходження виробничої (експертно-

аналітичної) практики, технікою безпеки, графіком роботи, звітною 

документацією; 

– знайомить керівників від бази практики з програмою виробничої 

(експертно-аналітичної) практики й обов'язками, які покладаються на них; 

– контролює виконання студентами правил внутрішнього трудового 

розпорядку, співпрацює з керівником від бази практики в організації 

відвідування студентами практики; 



– забезпечує постійне керівництво та контроль за виконанням 

програми практики кожним студентом; 

– надає необхідні консультації студентам щодо виконання завдань 

практики;  

– періодично інформує заступника декана факультету, завідувача 

кафедри про хід практики, вирішує з ними поточні питання; 

– підводить підсумки практики, оцінює роботу кожного студента за  

підсумками проведеної практики; 

– приймає залік з практики. 

 

Керівник від Бази практики: 

– створює необхідні умови для виконання студентами програми 

практики, не дозволяє залучення студентів до роботи, що не відповідає 

програмі практики; 

– проводить обов'язкові інструктажі з охорони праці і техніки 

безпеки; 

– дотримується календарних графіків проходження практики 

студентами; 

– контролює дотримання практикантами виробничої дисципліни; 

забезпечує облік відвідування виробничої (експертно-аналітичної) 

практики студентами, про всі порушення трудової дисципліни, 

внутрішнього розпорядку тощо повідомляє навчальний заклад; 

– проводить облік та оцінювання виконаної студентами роботи, після 

завершення виробничої (експертно-аналітичної) практики оцінює роботу 

кожного студента, на запрошення кафедри, може брати участь у 

підсумковій конференції. 



 

7. Контроль навчальних досягнень 

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Види робіт/діяльності студента 
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Участь в установчій конференції  5 1 5 

Участь в підсумковій звітній 

конференції 

 5 1 5 

Оформлення звітної документації Звіт, 

щоденник 

10 1 10 

Експертно-аналітичні матеріали  моніторинги, 

аналітичні 

записки, 

матеріали 

аналітичної 

експертизи 

25 1 25 

Презентація досягнень в експертно-

аналітичній роботі під час практики 

Презентація 30 1 30 

Робочий день  

 

Робочий 

день 

2,5 10 25 

Разом: 100 

 



 

7.2. Перелік звітної документації 

На підсумковому етапі студенти формують та подають керівнику 

практики звітні документи відповідно до завдань і змісту практики. 

Структурними компонентами звітної документації є: 

1. Звіт (підписаний керівником від бази практики, керівником від 

університету та студентом). 

2. Щоденник виробничої (експертно-аналітичної) практики. 

Студент-практикант під час проходження виробничої (експертно-

аналітичної) практики повинен вести щоденник, в якому мають бути 

зафіксовані: відомості про базу практики; відомості про керівників 

практики; відомості про терміни практики; розпорядок роботи; стислі 

щоденні відомості про виконані роботи та їхні результати. 

3. Експертно-аналітичні матеріали, підготовлені за час 

проходження практики. 

4. Презентація. 

Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми практики презентацією. Документація з практики, визначена 

програмою практики, здається в окремій папці студентами-практикантами 

на перевірку впродовж трьох днів після закінчення практики. Щоденник і звіт 

по закінченні підсумкової звітної конференції передається керівнику 

практики від Університету в окремій папці для подальшого зберігання на 

кафедрі. 

 

7.3. Вимоги до звіту про практику 

Основним у переліку обов’язкових для студента документів є звіт, 

оформлений у визначеній формі. Звіт повинен містити вичерпну 

інформацію про виконану роботу і кінцеві результати виробничої 



(експертно-аналітичної) практики, продемонструвати зростання 

професійної компетентності. Він повинен бути чітким, стислим, 

характеризуватися ясністю і переконливістю викладу результатів роботи, 

обґрунтованістю висновків і рекомендацій. У звіті повинна бути 

конкретно описана робота, особисто виконана студентом; не повинно 

бути дослівного переписування матеріалів баз практики, а також 

цитування літературних джерел. 

 

7.4. Система контролю та критерії оцінювання 

Зміст критеріїв оцінювання результатів виробничої (експертно-

аналітичної) практики: 

- ступінь виконання студентами завдань виробничої (експертно-

аналітичної) практики;  

- якість практичних вмінь, продемонстрованих під час виробничої 

(експертно-аналітичної) практики та їх відображення у звітній 

документації. 

 

 

7.5. Шкала відповідності оцінок 

 

Рейтингова 

оцінка 

 

Оцінка за  

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки  

 

 

А 

 

(90-100) Студент виконав всі завдання практики в повному обсязі, 

виявив вміння застосовувати і творчо використовувати 

здобуті теоретичні знання для практичної роботи в експертно-

аналітичній сфері; продемонстрував відмінний рівень знань 

(умінь) в межах обов’язкового матеріалу з можливими 

незначними недоліками. 



 

В 

 

(83-89)  Студент показав достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового знання матеріалу і виконав практичну 

роботу без суттєвих (грубих) помилок.  

 

С 

 

(74-81) Студент в цілому виявив добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок. Виконав завдання правильно, 

але недостатньо повно та мав незначні ускладнення при 

доборі фактів. 

 

D 

 

(64-73) Студент показав посередній рівень знань (умінь) із значною 

кількістю недоліків; студент порушує логіку викладу, 

аргументація слабка, є суттєві помилки в знаннях фактичного 

матеріалу та висновках. Проте загальний рівень достатній для 

подальшого навчання або професійної діяльності. 

 

Е 

 

(60-63) Студент продемонстрував мінімально можливий 

(допустимий) рівень знань та умінь. 

 

Fх 

 

 

 

 

(35-59) 

Студент не виконав завдання. Наявний рівень знань - 

незадовільний з можливістю повторного перескладання за 

умови належного самостійного доопрацювання. 

F 

 

(1-34) Студент не працював на базі практики, що не дозволяє 

виявити рівень його знань, умінь та навичок. 
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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 
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