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Самовілова Н. О. Досвід закордонних університетів у підтримці виробничої практики 

студентів.  
У статті аналізується закордонний досвід організації виробничої практики студентів 

та випускників, з’ясовуються її сутність та форми: стажування, віртуальне стажування, 
сендвіч-курси. Розглядається зміст підтримки майбутніх фахівців центрами розвитку кар’єри 
шляхом аналізу сайтів провідних університетів США. 
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Самовилова Н. А. Зарубежный опыт поддержки производственной практики 

студентов.  
В статье анализируется зарубежный опыт организации производственной практики 

студентов и выпускников, выясняются ее сущность и формы: стажировка, виртуальное 
стажировки, сэндвич-курсы. Рассматривается содержание поддержки будущих специалистов 
центрами развития карьеры путем анализа сайтов ведущих университетов США. 
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Samovilova N. А. The foreign experience of internship support of future specialists.  
The foreign experience of internship of students and graduates is discussed, the internship 

nature and forms are examined: internships, virtual internships, sandwich courses. The support of 
future specialists by career development centers is investigated through analyzing the websites of 
leading US universities. 
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Одним з головних складників підготовки професійно компетентного ІТ-фахівця у ВНЗ 

є виробнича практика. Якісна організація виробничої практики допоможе студентам 
адаптуватися до вимог ринку, знайти своє місце у професії, бути конкурентоспроможними.  

Різноманітні аспекти підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій 
розглядалися в дослідженнях О. Глазунової, Ф. Ільясової, Т. Морозової, Л. Усеінової, 
Л. Курзаєвої, З. Сейдаметової [1–3]. Проблеми виробничої практики з урахуванням 
специфіки виробництва за різними спеціальностями відображені в працях С. Батишева, 
М. Киньколіха, М. Пальчук, Т. Попової, В. Савченко, Ю. Сухарнікова, Л. Усеінової, 
К. Хорошун [6–7]. Але сучасний закордонний досвід організації виробничої практики не 
знайшов достатнього відображення в наукових джерелах. 

Мета статті – проаналізувати закордонний досвід організації виробничої практики, 
з’ясувати її сутність та форми. 

Як педагогічна категорія, практика (від грец. праксис – діяння, активність, діяльність) 
є складовою частиною навчально-виховного процесу, мета якої – навчити студентів творчо 
застосовувати в майбутній діяльності отримані в результаті навчання науково-теоретичні 
знання та практичні навички, сприяти розвитку в майбутніх фахівців інтересу до науково-
дослідної роботи у своїй галузі [5]. 

За кордоном терміну виробнича практика відповідає термін «internship» (стажування). 
Стажування розуміється як пов’язаний з майбутньою кар’єрою досвід в ході отримання 
ступеня бакалавра шляхом участі в роботі, яка планується та перевіряється відповідним 
чином [14]. 

Можна виокремити такі характеристики стажування: 
 сприяє особистому та професійному розвитку студентів через розв’язання складних 

практичних завдань; 
 завершується до випуску студентів з університету, хоча в деяких випадках 

стажування може бути завершеним влітку, після того, як студент отримає ступінь бакалавра і 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A3%D1%81%D0%B5%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%20%D0%AE.$
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%97.%D0%A1.$
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перед початком навчання за програмою наступного ступеня; 
 планується шляхом консультацій з відділом коледжу чи університету, щоб сприяти 

отриманню корисного досвіду; 
 передбачає наставництво та освітню компоненту; 
 стажування доповнює знання, які отримані в класі; 
 спеціальним чином оцінюється; 
 спирається на відносини університету або коледжу з роботодавцями; 
 є найбільш успішним, коли студент, відділ / коледж і роботодавець – усі поділяють 

відповідальність за те, щоб студент отримав цінний досвід. 
Близькими термінами в цьому полі є також cooperative education (кооперативне 

навчання), practicum (практикум), externship (екстернат), apprenticeship (учнівство). 
Стажування проводиться багатьма способами. Воно може бути оплачуваним або 

неоплачуваним, може проводитися в рамках навчальної програми або за бажанням, може 
включати академічний кредит, займати повний або неповний робочий день, відбуватися 
протягом літа або протягом навчального року як за межами кампусу, так і безпосередньо в 
ньому. 

Останнім часом з’явився термін віртуальна практика (virtual internship). Віртуальна 
практика – це програма стажування, за якою учасник отримує досвід під час роботи у 
віддаленій професійній установі і фізично не присутній на робочому місці. Віртуальні 
інтерни можуть спілкуватися з роботодавцем в режимі он-лайн через різні засоби, 
включаючи електронну пошту, Skype, обмін миттєвими повідомленнями, телефонні розмови, 
вебінари, інструменти управління проектами, SMS-повідомлення тощо [8]. 

Віртуальні стажування проводяться як для студентів, так і для випускників. Найбільш 
поширені віртуальні стажування в таких галузях: інформаційні технології; розробка 
програмного забезпечення; маркетинг; соціальні медіа; дослідження; журналістика; ЗМІ; 
пре- і постпланування заходів; створення та редагування відео; людські ресурси; графічний 
дизайн; пошукова оптимізація і маркетинг. Хоча віртуальні стажування нині рідкісні, вони 
стають все більш популярними через вдосконалення технологій і зростання соціальних 
медіа. Нині вони є найбільш популярними серед малих і середніх компаній та інтернет-
бізнесу. 

Педагогічні коледжі Голландії використовують технологію сендвіч-курсів, коли 
теоретичне навчання постійно поєднується з практичною діяльністю в реальних ситуаціях. В 
університетах Бельгії ставиться завдання перед студентами 3 курсу про пошук самостійно 
місць проведення практики для використання наявних знань та навичок. При цьому студенти 
постійно мають можливість консультуватися у своїх викладачів в університеті. У тайських 
університетах прийнято ставити перед студентами старших курсів серйозні завдання, які 
вимагають не тільки власних зусиль, а й фінансових ресурсів, які студенти повинні знайти 
самостійно, а також уміння мотивувати однокурсників на підготовку або реалізацію 
проекту [4].  

Працевлаштування та набуття студентами професійних навичок супроводжують за 
кордоном центри розвитку кар’єри. Так, в університеті Арканзас курс «Розвиток кар’єри» 
пропонується кожного семестру протягом 8 тижнів. Це прискорений курс для студентів, який 
викладають досвідчені співробітники центру. Курс охоплює: самооцінку інтересів, цінностей 
та сильних сторін кандидатів, доступні сфери кар’єри, дослідження професій, створення 
професійного резюме, інтернет-ресурси для пошуку роботи [9]. Університет Теннессі 
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пропонує студентам керівництво з розвитку кар’єри [10].  
Університет Loyola в Чикаго використовує спеціальну систему Ramblerlink щодо 

управління кар’єрою для студентів та випускників, яка дозволяє миттєво реєструватися 
студентам, команді факультетів та роботодавцям [11]. До інструментів розвитку кар’єри 
відносяться також Going Global, який є провідним постачальником інформації щодо пошуків 
роботи та зайнятості. У його розпорядженні необмежений доступ до відповідної інформації 
34 країн, 42 міст США, 6 міст Канади, корпоративні профілі і більш ніж 500000 місць 
стажування та працевлаштування в межах США та світу. До послуг студентів також 
медіабібліотека із записами вебінарів стосовно розвитку кар’єри, а також сервіс «Мій міст до 
кар’єри». 

Сайт університету Північної Каролини містить розділ «Отримання досвіду», у якому 
наводяться відомості та приклади резюме та документів, інформація щодо стажування та 
екстернату, кооперативного навчання, роботи в кампусі, стратегії пошуку роботи, аналізу 
результатів цього пошуку, керівництво щодо пошуку роботи тощо. Центр розвитку кар’єри 
широко використовує у своїй діяльності Twitter, Facebook,YouTube. 

Центр розвитку кар’єри в Стенфордському університеті пропонує студентам такі 
ресурси: рекрутинг, який допомагає студентам в інформації та організації інтерв’ю з участі 
роботодавців восени та взимку; ярмарки вакансій і подій, написання рекомендаційних листів, 
посилання на PhD та Postdoc дослідження. Центр розвитку кар’єри співпрацює з Interfolio, 
онлайн-сервісом управління облікових файлів коледжів і університетів. Interfolio пропонує 
безпечне місце для управління документами і повноваженнями, необхідними для 
застосування при вступі до аспірантури, робочі місця у сфері вищої освіти та інші академічні 
та професійні можливості [13]. 

Програма центру розвитку кар’єри Гарварда в галузі охорони навколишнього 
середовища пропонує фінансову підтримку, наставництво, побудову професійної мережі та 
інформацію з низки питань щодо розроблення та просуванні кар’єри в дослідженнях цієї 
галузі. Серед таких: індивідуальне наставництво, засоби розвитку дослідницької кар’єри, 
фінансова підтримка, підтримка написання грантів, соціальна допомога [12]. 

Отже, стажування надає цінний досвід усім його суб’єктам: студентам, викладачам 
коледжу чи університету, роботодавцям. Ряд закордонних університетів постійно підтримує 
процес стажування студентів завдяки спеціальним структурам – центрам розвитку кар’єри, 
які допомагають студентові в їх професійній реалізації. Інформація центрів розвитку кар’єри 
представлена на сайтах університетів, спеціальними інформаційними сервісами, засобами 
Twitter, Facebook, Youtube. Серед нових форм виробничої практики віртуальне стажування, 
технологія сендвіч-курсів. 

Подальші дослідження пов’язані з розробленням методичного інструментарію для 
контент-аналізу сайтів українських університетів щодо інформації та сервісів, пов’язаних з 
виробничою практикою майбутніх фахівців з інформаційних технологій. 
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ІСТОРИЧНА ОСВІТА В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ НІМЕЧЧИНИ 

 
Селищева І. А. Історична освіта в загальноосвітніх школах Німеччини. 
У статті розглядаються загальні підходи до історичної освіти в загальноосвітніх 

школах Німеччини в контексті вимог Ради Європи та з урахуванням національних традицій. 
З огляду на мету сучасної історичної освіти, сформульованої EUROCLIO, визначено ті 
питання, які нині залишаються відкритими і потребують розв’язання. 

Ключові слова: історична освіта, підходи до навчання історії, зміст освіти, історичне 
критичне мислення. 

 
Селищева И. А. Историческое образование в общеобразовательных школах Германии. 
В статье рассматриваются общие подходы к историческому образованию в средних 

школах Германии в контексте требований Совета Европы и с учетом национальных 
традиций. Принимая во внимание цель современного исторического образования, 
сформулированную EUROCLIO, определены те вопросы, которые на сегодня остаются 
открытыми и требуют внимания. 

Ключевые слова: историческое образование, подходы к обучению истории, 
содержание образования, историческое критическое мышление. 
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