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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Опис виробничої (інформаційно-аналітичної) практики 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика практики 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів - 4 
Галузь знань 

02 Культура та мистецтво 
(шифр і назва) 

ОПП Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа 
(назва) 

Спеціальність  

029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа» 
(код і найменування спеціальності) 

 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

нормативна 

Загальна  

кількість  

годин - 120 

рік підготовки 

ІІІ-й ІІІ-й 

семестр 

VІ-й VІ-й 

Тривалість практи-

ки – 4 тижні 

вид контролю 

диф. залік 

 

 

Під час проведення виробничої (інформаційно-аналітичної) практики ця робоча 

програма є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників 

практик від університету та бази практики. 

Робоча програма виробничої (інформаційно-аналітичної)  практики розроблена 

кафедрою культурології та інформаційної діяльності Маріупольського державного 

університету на підставі Закону України «Про вищу освіту» та на основі наказу 

Міністерства освіти України  «Положення про проведення практики студентів у вищих 

навчальних закладах України» та Положення «Про організацію освітнього процесу в 

Маріупольському державному університеті», Положенням «Про проведення практик 

здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету».  

У цій програмі визначаються зміст і послідовність виробничої (інформаційно-

аналітичної) практики, характер баз практики, даються рекомендації щодо видів, форм і 

методів контролю рівня знань, умінь та навичок, які повинні отримати студенти під час 

проходження виробничої (інформаційно-аналітичної) практики для освітнього ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». 

Виробнича (інформаційно-аналітична) практика, її форма, тривалість та терміни 

проведення відповідають навчальному плану спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітнього ступеня бакалавр. 

Основне призначення програми виробничої (інформаційно-аналітичної) практики 

полягає в тому, щоб чітко спланувати та регламентувати усю діяльність студентів і 

викладачів у цей період навчального процесу, який проводиться на базі практики. 



Робоча програма виробничої (інформаційно-аналітичної) практики розроблена на 

період проведення практики. На базі наскрізної програми практики розроблено робочу 

програму виробничої (інформаційно-аналітичної) практики, яка є логічним продовженням 

попередніх практик (навчальної, комп’ютерно-технологічної), що підтримує принцип 

наступності та цілісний характер практичної підготовки майбутнього фахівця з 

інформаційної, бібліотечної та архівної справ. 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

 

Виробнича (інформаційно-аналітична) практика студентів 3 курсу спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» здійснюється у 6 семестрі. Практика 

передбачає закріплення теоретичних знань та набутих навичок діловодства, 

інформаційно-аналітичної роботи, референтської діяльності, організації роботи 

інформаційних установ, виконання відповідних практичних завдань в установах і 

підприємствах міста, та в органах місцевого самоврядування. Тривалість практики складає 

4 тижні. 

Базою практики є структурні підрозділи Маріупольського державного 

університету, підприємства міста, їхні структурні підрозділи (адміністративні відділи, 

прес-центри, та відділи корпоративної інформації, бібліотеки). Як виняток, базою 

практики може бути установа, організація, підприємства, фірми різних форм власності, які 

у майбутньому забезпечать працевлаштування випускників за фахом.  

Мета виробничої (інформаційно-аналітичної) практики – закріпити теоретичні 

знання і cформувати та розвити у студентів професійне вміння приймати самостійні 

рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіти сучасними методами, формами 

організації праці: практичними навичками з ведення документації, автоматизації 

інформаційних процесів, функціонування автоматизованих інформаційних систем і 

мереж (глобальних, локальних); усіх видів автоматизованого пошуку в інформаційних 

системах, мережах та БД (базах даних).  

Невід’ємною частиною практики є ознайомлення студентів зі специфікою 

майбутнього фаху, отримання професійних умінь і навичок із вищезазначених загально-

професійних та спеціальних дисциплін. 

Виробнича практика має на меті надати можливість студентові перевірити себе в 

якості менеджера інформаційної галузі, фахівця у сфері організації офісної та 

референтської діяльності і сприяти комплексній реалізації набутих знань і навичок в 

умовах самостійного виконання завдань в інформаційно-аналітичній та управлінській 

сферах.  

Під час практики у студентів відбувається формування професійних умінь і нави-

чок їх майбутньої професії на базі отриманих теоретичних знань у вищому навчальному 

закладі та їх застосовування в практичній роботі. 

Завдання практики: 

- практичне використання отриманих знань з інформаційно-аналітичної діяльності в 

структурних підрозділах організацій, установ та підприємств; 



- реалізація досвіду створення та застосування розробки сучасних засад 

документаційного забезпечення управління, організації референтської діяльності в 

структурних підрозділах організацій, установ та підприємств; 

- вдосконалення навичок вирішення професійних завдань на конкретному робочому 

місці. 

Результати проходження практики: В результаті виконання програми практики        

студенти повинні ознайомитися та оволодіти: 

- нормативно-правовою, методичною та організаційно-розпорядчою документацією 

структурного підрозділу базової установи до якої студент направлений на практику; 

- організаційною структурою, основними завданнями, функціями, матеріально-

технічною базою установи; 

- складанням та оформленням службових документів за допомогою різноманітних 

засобів оргтехніки; організацією і обліком існуючої моделі документообігу; 

- програмним забезпеченням та сучасною системою електронного документообігу; 

- інформаційно-аналітичною діяльністю структурного підрозділу базової установи; 

- механізмом та каналами доведення інформації до споживачів тощо. 

 

 

3. ЗМІСТ ТА ЕТАПИ ПРАКТИКИ 

 

Відповідно до мети і завдань практики, вона складається з чотирьох змістових 

модулів, що хронологічно відповідають чотирьом тижням проходження практики. 

Місце практики для кожного студента визначається кафедрою культурології та 

інформаційної діяльності з переліку об’єктів практики, підтверджених укладеними 

договорами між МДУ та базами практики. Для виробничої (інформаційно-аналітичної ) 

практики базами можуть бути Маріупольська міська рада її управління та відділи, районі 

адміністрації міста та їх структурні підрозділи, структурні підрозділи Маріупольського 

державного університету,        підприємства міста, їхні структурні підрозділи 

(адміністративні відділи, прес-центри, та відділи корпоративної інформації). Як виняток, 

базою практики може бути установа, організація, підприємства, фірми різних форм 

власності, які у майбутньому забезпечать працевлаштування випускників за фахом.  

Обов’язки студента-практиканта визначаються Положенням «Про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України» та «Про проведення практик 

здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету».  

На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони праці в 

галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку підприємства, 

порядком отримання документації та матеріалів. 



При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження практики на них 

розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства. 

На студентів, не зарахованих на штатні посади, також розповсюджуються правила 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 

Студенти працюють за індивідуальним планом-графіком, та програмою практики.  

Зміст практики визначається даною програмою і сприяє поглибленню та 

закріпленню знань з вищезазначених дисциплін. 

Закінчивши практику, студенти захищають звіти і отримують диференційовану оцінку з 

практики. 

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і оціненого 

безпосередньо керівником бази практики в друкованому та електронному вигляді. 

Звіт захищається студентом у комісії, призначеній завідувачем кафедри, відповідно до 

Наказу про проведення практики. До складу комісії входять керівники практики від навчального 

закладу, викладачі та (по можливості) керівник від бази практики. 

 

Індивідуальні завдання: 

Студентам-практикантам необхідно ознайомитися із відповідними документами та в 

звіті надати опис, характеристику, рекомендації. 

Завдання від кафедри:  

1. Ознайомитися з основними напрямами діяльності установи, організації 

підприємства, – бази практики. 

2. Структура бази практики. 

3. Організація діловодства. Ознайомитися із: 

 положенням про роботу відділу;  

 посадовими інструкціями працівників; 

 номенклатурою справ бази практики (у звіті зауважити на значення 

номенклатури справ в організації діловодства). 

4. Огляд и характеристика нормативно-правової бази діловодства та нормативно-

правове забезпечення документування управлінської інформації, яка регламентує роботу 

бази практики.  

5. Визначити внутрішніх та зовнішніх взаємозв’язків із іншими відділами та 

структурними підрозділами бази практики. 

6. Особливості організації звернення громадян за допомогою електронних 

ресурсів (електронна пошта, офіційний сайт) установи. 

7. Надати характеристику організації робочого місця працівника. 



8. Підготувати презентацію структури бази практики. 

9. Представити схему існуючого документообігу установи та окреслити 

пропозиції щодо його поліпшення.  

Завдання від бази практики: 

1. Виконувати тиражування даних та їх комплектацію, диспетчерські та 

кур’єрські функції, тощо. 

2. Ознайомлення з програмним забезпеченням бази практики. Надати 

характеристику стану комп’ютеризації діловодних процесів (програмні системи 

автоматизації діловодства та документообігу, які застосовуються (перспективи, недоліки). 

3. Ознайомлення з електронними базами даних, з якими працює база практики. 

4. Аналіз електронного документообігу бази практики. 

5. Аналіз програмних продуктів на сучасному ринку (можливість впровадження 

деяких необхідних програмних продуктів для бази практики). 

Підготовка та робота з основними документами бази практики. 

1.  Обробка документації засобами програмного забезпечення бази практики. 

2.  Підготовка інформаційних документів в традиційних та електронних формах. 

3.  Обробка інформаційних документів засобами електронного документообігу 

встановленого на базі практики. 

Студенти-практиканти набувають таких умінь і навичок: 

- тиражування та комплектації даних; 

- диспетчера; 

- кур’єра; 

- працювати з ПК та офісним програмним забезпеченням; 

- презентувати структуру бази практики; 

- вивчати інформаційні потреби працівників бази практики; 

- аналізувати програмне забезпечення бази практик; 

- знати основні можливості електронного документообігу бази практики; 

- аналізувати формальні та змістові аспекти інформаційних видань різного типу; 

- виконувати обробку документації засобами програмного забезпечення бази 

практики; 

- виконувати підготовку інформаційних документів в традиційних та електронних 

формах; 

- виконувати обробку інформаційних документів засобами електронного 

документообігу встановленого на базі практики. 

 

 



 

4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

Усі різновиди діяльності студентів та звітів були заплановані кафедрою виходячи із 

того, що практика студентів 3 курсу є виробничою (інформаційно-аналітичною) такою, 

що підсумовує набуті протягом 3 років навчання студентів знання та навички з ведення 

діловодства, інформаційно-аналітичної діяльності, референтської та офісної роботи, 

використання сучасного програмного забезпечення під час практичної роботи в установах 

(організаціях, підприємствах).  

Під час цієї практики студентам запропоновано розглянути майбутню можливу 

роботу з точки зору секретарів-референтів, помічників керівників установ, у яких 

студенти проходитимуть практику; спробувати свої сили на тих посадах, які вони можуть 

обіймати, виходячи зі своєї спеціалізації. 

У загальному випадку, оцінюючи матеріали, надані студентом, комісія враховує не 

тільки зміст, але й зовнішній вигляд наданих матеріалів; незадовільний їх стан може бути 

причиною зниження підсумкової оцінки студента. 

1. Щоденник, відповідні його розділи та сторінки, заповнюються студентом 

власноруч. 

2. Щоденник ведеться студентом протягом усього терміну практики. Він є 

основним документом. Студент-практикант повинен мати Щоденник при собі під час 

проходження практики. 

3. Індивідуальний план проходження практики заповнюється студентом щоденно. 

4. Контроль відвідування студентом практики ведеться керівником практики від 

установи. Відповідні позначки наявності студента ставляться щоденно у відповідних 

розділах Щоденника. По закінченню практики відповідність позначок підтверджується 

підписом керівника практики від ЗВО. 

5. По завершенню практики, студент має завчасно надати на кафедру усі необхідні 

матеріали, що перелічені у Щоденнику. Наявність усіх необхідних матеріалів 

підтверджується підписами студента та керівника практики від ЗВО. 

Представлений студентом звіт з практики реєструється лаборантом кафедри і 

передається на перевірку керівнику практики від кафедри. Після перевірки керівник 

робить висновок щодо можливості допуску студента до захисту і виставляє попередню 

оцінку відповідно до рейтингової шкали оцінювання. Остаточна оцінка виставляється 

після захисту практики і заноситься до екзаменаційної відомості та залікової книжки 

студента. Студент, який частково не відвідував практику з поважних причин, може 

отримати додаткові завдання від кафедри. 

 

5. ВИМОГИ ЩОДО ЗВІТНИХ ДОКУМЕНТІВ 

 

Оформлення звітних матеріалів з проходження практики 

Звітні матеріали оформлюються українською мовою.  

 Усі звітні документи, що подаються студентом повинні бути оформлені з 

дотриманням наступних вимог: 

 аркуш – А4; 

 шрифт – Times New Roman; 

 розмір шрифту – 14 пт; 

 береги –  ліве: 20 мм; праве: 10 мм; верхнє: 20 мм; нижнє: 20 мм;   

 відступ правий – 0,6 см; 

 відступ першого рядка – 1,25 см; 



 рівняння – за шириною; 

 нумерація у верхньому правому куті; 

 міжрядковий інтервал – одинарний. 

 мінімальний  обсяг звітних матеріалів – 15 аркушів. 

 

При оцінюванні презентацій беруться до уваги такі фактори: 

 змістовна насиченість; 

 актуальність; 

 повнота розкриття змісту; 

 естетичність оформлення; 

 максимальне використання доступних технічних засобів. 

 

Звіти про аналітичну діяльність: 

По закінченні практики, у встановлений «Наказом» про проведення практики термін, 

разом із іншими матеріалами про проходження практики, студенти подають звіти про 

аналітичну діяльність. Цими звітами є: 

1.Характеристика базової установи, її функцій та інформаційних послуг (Microsoft 

PowerPoint). 

2. Порівняльний аналіз інформаційного пошуку. 

3. Звіт про проходження виробничої (інформаційно-аналітичної) практики. 

Аналітичний звіт про проходження практики робиться студентом після завершення 

практики. В ньому міститься опис та аналіз роботи студента на базі практики. 

Аналітичний звіт подається з урахуванням усіх вимог до такого типу документів.  

Проаналізувати існуючу модель проходження документів в установі і представити 

її у вигляді схеми. Наступний крок представити проект щодо можливих аспектів 

вдосконалення документообігу та механізму проходження документів від моменту 

створення або подання до набуття ними чинності, процесу подальшого використання та 

зберігання в структурних підрозділах установи, організації, підприємства (на основі 

порівняльного аналізу порівняти схеми існуючої системи документообігу та  ту, яка 

пропонується студентом-практикантом). 

Вимоги до підготовки інформаційних буклетів про основні напрями діяльності та 

надання послуг структурних підрозділів та установ в яких проходять практику:  

1. Титульна сторінка – назва установи, структурного підрозділу; 

2. Розворот – мета діяльності установи (структурного підрозділу); фото; 

інформація про керівника та штат підрозділу; основні види та напрями 

діяльності (або послуги) структурного підрозділу установи. 

3. Зворотна сторінка – адреса, контактний телефон/ факс, електрона пошта. 

4. Розмір – формат А 4. 

5. Інформаційний буклет виконується в редакторі Microsoft Publisher. 

Усі завдання практики та звіти виконуються студентом самостійно та повинні бути 

оригінальними, тобто копіювання матеріалів не припустиме. 

 
Характеристика базової установи, її функцій та інформаційних послуг 

Матеріал для характеристики студент-практикант починає збирати з першого дня 

прибуття на практику, накопичуючи необхідні матеріали, доповнюючи та обробляючи їх 

протягом усього часу знаходження на базі практики. У цьому звіті студент повинен 

надати характеристику базової установи практики в цілому, як організації, зазначивши 

наявні структурні підрозділи, їхню ієрархію. Проаналізувавши усі сторони діяльності 

базової установи, охарактеризувати ті функції, які виконує кожен зі структурних 

підрозділів. Особливу увагу слід приділити інформаційним послугам бази практики, 



бажано дати їм окрему характеристику, вказати яке місце в роботі бази практики вони 

займають. 

Власне сама характеристика повинна бути зроблена як презентація з 

використанням редактора Microsoft PowerPoint. 

В цьому завданні оцінюються такі критерії як: 

 критерії до виконання презентацій; 

 наявність опису максимуму функцій та інформаційних послуг, що надає база 

практики. 

 містити діаграми та таблиці щодо функціонування установи. Матеріал повинен 

супроводжуватись поясненнями. 

 

Звіт про проходження виробничої (інформаційно-аналітичної) практики 

Звіт в електронному вигляді разом з іншими документами, встановленими 

навчальним закладом (щоденник, презентації та ін.), подаються на рецензування керівнику 

практики від навчального закладу. Після доопрацювання та остаточного погодження з 

керівником практики звіт в друкованому вигляді подається на захист. 

Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики та 

завдань, висновки тощо. Оформлюється звіт за вимогами, які встановлюються стандартом для  

оформлення текстових документів та вимогами цієї програми. Зразок оформлення титульного 

аркуша звіту представлений у Додатку А. Перший лист звіту – титульний, на цьому листі 

номер не проставляється.  

Звіт повинен містити такі відомості: 

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента, курс, група. 

2. Прізвище, ім’я, по батькові керівників від ЗВО та від бази практики.  

3. Термін проходження практики. 

4. Загальні відомості про базу практики по всім модулям. 

5. Стисла характеристика роботи, яку виконував студент-практикант протягом всього 

терміну практики (включаючи як завдання від бази практики, так і завдання від 

ЗВО): 

– перелічити види роботи, які виконував студент; 

– зазначити, які теоретичні знання були отримані у результаті проходження 

практики; 

– вказати навички та вміння, які були набуті у практичній діяльності студента. 

6. Висновки і пропозиції для покращення ефективності проходження практики. 

 

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТА РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

 

Студенти-практиканти повинні строго дотримуватися режиму праці бази практики 

та виконувати свою роботу згідно календарного графіку. 

Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути 

надано право проходження практики повторно, у поза аудиторний час. Студент, який 

частково не відвідував практику з поважних причин, може отримати додаткові завдання 

від кафедри. 

Керівники від базової кафедри  контролюють перебування студентів-практикантів 

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

документації, якість виконаної роботи, науковість та адекватність методів роботи, 

ставлення до своїх обов’язків та дисциплінованість. Робота студентської групи та 

керівників практики, в свою чергу, контролюється завідувачем кафедри. Кількість балів, 

яку максимально може набрати студент за кожен навчальний елемент і відповідно за 

модуль, визначає кафедра. Завершує практику модуль-контроль (захист практики). 

Загальна кількість балів за практику – 100.  



У «Щоденнику практики» студент викладає зміст виконаних завдань відповідно до 

програми практики. Всі виконані завдання додаються до «Звіту про проходження » в 

одному примірнику. Усі звітні матеріали подаються у фізичному виді на кафедру, а також 

надаються для доступу керівникам практики на електронному носії. 

Захист звітів про проходження практики здійснюється у термін, визначений 

Наказом про проведення практики, у присутності керівників практики.  

Загалом, студент після проходження практики подає на кафедру наступні 

матеріали: 

щоденник практики, загальний звіт про проходження практики, характеристику базової 

установи, її функцій та інформаційних послуг (MS PowerPoint). 

Під час проходження виробничої (інформаційно-аналітичної) практики та її 

захисту оцінюються глибина спостережень та проведеного аналізу, висновки студента за 

результатами проходження практики, інші аспекти, що визначаються робочою програмою 

практики. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

Блок Види завдань, роботи 
Оцінка (в балах) 

Макс. Факт. 

І-й Організаційна діяльність (оцінюється керівниками 

практики від профільної кафедри та базової установи) 

1. Індивідуальна програма практики та її виконання. 

 

 

2 

 

2. Щоденне планування і щоденний аналіз роботи. 5  

3. Відвідування студентом практики 1 (день - 20)  

4.Ведення документації (відповідно до вимог) 5  

 Всього : 32  

ІІ-й Аналітична діяльність (оцінюється профільною кафедрою) 

1. Аналіз основних механізмів та каналів доведення   

      інформації до споживачів та громадськості. 

 

 

4 

 

2. Характеристика базової установи  7  

3. Аналіз роботи структурного підрозділу та його    

      роль. 

5  

4. Самоаналіз роботи у підрозділах базової     установи. 4  

5. Огляд нормативно-правового та методичного 

забезпечення, що регламентує роботу бази практики 

 

4 

 

 Всього : 24  



 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ 

Бали 
Оцінка 

За ECTS 
За національною шкалою 

90 – 100 відмінно А 

89 – 82 добре B 

81 – 74 добре C 

73 – 64 задовільно D 

63 – 60 задовільно E 

35 – 59 незадовільно (необхідно виконати додаткову роботу) FX 

1 – 34 незадовільно(необхідна значна подальша робота) F 

 
7. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА ЇЇ ЗАХИСТ 

 

Після проходження практики студенти звітують перед Комісією, що створюється з 

викладачів профільної кафедри та керівників практики від ЗВО, представляючи усі 

необхідні матеріали. Захист матеріалів практики відбувається у відведений для цього 

термін. За представленими у Щоденнику та цих Рекомендаціях вимогами відбувається 

оцінювання студентів комісією.  

ІІІ-й Виконання практичних завдань (оцінюється 

спеціалізованою кафедрою) 

1. Щоденник проходження практики. 

 

 

7 

 

2. Аналітичний звіт про виконання практики  7  

3.  Проект можливих аспектів вдосконалення системи 

документообігу базової установи. 

      - логічність 

      - практичність 

      - обґрунтованість 

4.Інформаційний буклет структурного підрозділу уста-

нови ( Microsoft Publisher) 

7 

 

 

 

 

5 

 

 Всього : 

 
26  

ІV-й Участь у роботі підрозділу бази практики  (оцінюється 

керівниками практики від бази практики) 

1. Оцінка набутих студентом навичок та вмінь. 

2. Участь студента-практиканта у роботі підрозділу 

бази практики 

3. Оцінка професійних та особистих якостей студента 

(за професіограмою) 

 

 

6 

 

8 

4 

 

 Всього : 18  

Сума балів : 100 
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про проходження виробничої (інформаційно-аналітичної) практики 

 

 

 

 

Студента 3 курсу 

спеціальності «Інформаційна, 
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ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

ВИРОБНИЧОЇ (ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ) ПРАКТИКИ 

 

Здобувача вищої освіти  IV  курсу першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти денної / заочної форми навчання  

 

______________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

освітньо-професійна програма Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 

спеціальність 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

кафедра культурології та інформаційної діяльності 

факультет історичний 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Здобувач першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

__________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

Прибув до бази практики «_____» _____________ 20__р.  
 

М.П.  

___________________________  
(підпис керівника практики від бази)  

 

 

 

Вибув з бази практики «_____» _____________ 20__р.  
М.П.  

___________________________  
(підпис керівника практики від бази) 
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КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

 № 
з/п 

Назви робіт 

Тижні проходження практики 
Відмітки про 

виконання 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

      

       

 

 

Керівники практики: 

від закладу вищої освіти     ______  _____________ 
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                                                                                    (підпис)   (прізвище та ініціали) 
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РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

 

Дата Зміст 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



5 
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ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ 

КЕРІВНИКОМ ПРАКТИКИ ВІД БАЗОВОЇ УСТАНОВИ 

 

 
З __________ до ___________ студент ___ курсу спеціальності “Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа”______________________________________________________________              

                                                                                                     (ініціали та прізвище) 

Проходив виробничу практику на базі_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

        (назва базового закладу навчальної практики) 

Під час проходження практики студент ознайомився 

з_________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

У результаті проходження практики студент отримав професійні навички: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Рекомендації та пропозиції студенту керівника практики від базової установи: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________  

______________________________________________________________ 

 

 ______________ _____________________ 

 МП    (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

    «______» __________________  20 __ року 
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КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТОМ ПРАКТИКИ 

 

день  

 

    

присутність      

 

день  

 

    

присутність      

 

день  

 

    

присутність      

 

день  

 

    

присутність      

 

 

Підпис керівника від базової установи ______________________________ 

 

Підпис керівника від  ЗВО _________________________________________ 
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ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 

ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ПРАКТИКИ 

 

 

№ 
п/п

 Назва документа 
Підпис 

студента 

1. Щоденник практики 

 

 

2. Аналітичний звіт про проходження практики   

 

 

3. Схема існуючої системи документообігу та  проект 

можливих аспектів вдосконалення системи докумен-

тообігу базової установи. 

 

4. Огляд нормативно-правового та методичного забезпе-

чення, що регламентує роботу бази практики 

 

5. Аналіз основних механізмів та каналів доведення ін-

формації до споживачів та громадськості. 

 

6. Характеристика базової установи, її структури, функ-

цій (Microsoft® PowerPoint®). 

 

7. Аналіз роботи структурного підрозділу та його ролі в 

установі, організації, підприємстві 

 

8. Інформаційний буклет структурного підрозділу (уста-

нови) 

 

9. Самоаналіз участі у роботі базової установи 

 

 

 

 

 

Відмітка керівника практики про від ВНЗ про наявність докумен-

тів______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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РЕЙТИНГОВА ОЦІНКА 

УЧБОВИХ ЗАВДАНЬ І РОБОТИ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 
Рейтингові оцінки виставляються керівниками після перевірки звітних матеріалів.  
  Підсумкова рейтингова оцінка, яка виражається в балах, переводиться в традиційні залікові оці-

нки: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.  

 

 

Блок Види завдань, роботи 

Оцінка (в балах) Підпис 

керівника 

практики від 

закладу 

вищої освіти 

Макс. Факт. 

І-й Організаційна діяльність (оцінюється керівниками 

практики від профільної кафедри та базової 

установи) 

4. Індивідуальна програма практики та її вико-

нання. 

 

 

2 

 

  

5. Щоденне планування і щоденний аналіз ро-

боти. 

5   

6. Відвідування студентом практики 1 (день 

- 20) 

  

4.Ведення документації (відповідно до вимог) 5   

 Всього : 32   

ІІ-й Аналітична діяльність (оцінюється спеціалізова-

ною кафедрою) 

2. Аналіз основних механізмів та каналів дове-

дення   

      інформації до споживачів та громадськості. 

 

 

4 

  

2. Характеристика базової установи  7   

3. Аналіз роботи структурного підрозділу та його    

      роль. 

5   

4. Самоаналіз роботи у підрозділах базової     

установи. 

4 

 

 

 

 

5. Огляд нормативно-правового та методичного 

забезпечення, що регламентує роботу бази 

практики 

 

4 

 

  

 Всього : 24   
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* Примітка : усі матеріали з аналітичної діяльності та виконання практичних завдань обов'язко-

во подаються на папері та у електронному вигляді (на носії CD-RW). 

 

 

ІІІ-й Виконання практичних завдань (оцінюється 

спеціалізованою кафедрою) 

3. Щоденник проходження практики. 

 

 

7 

 

  

4. Аналітичний звіт про виконання практи-

ки  

 

7 

 

  

3.  Проект можливих аспектів вдосконален-

ня системи документообігу базової устано-

ви. 

      - креативність 

      - логічність 

      - практичність 

      - обґрунтованість 

 

4.Інформаційний буклет структурного під-

розділу (установи) 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

5 

  

 Всього : 

 
26   

ІV-й Участь у роботі підрозділу бази практики  
(оцінюється керівниками практики від бази 

практики) 

 

4. Оцінка набутих студентом навичок та 

вмінь. 

5. Участь студента-практиканта у роботі 

підрозділу бази практики 

6. Оцінка професійних та особистих якос-

тей студента (за професіограмою) 

 

 

 

6 

 

8 

4 

  

 Всього : 

 
18   

 

Сума балів: 

 

 

100 
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ВИСНОВОК КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________ 

 
 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

 

Оцінка:  

 

за національною шкалою__________________________  

                                                        (словами) 

 

кількість балів ____________________________________ 

    (цифрами і словами) 

 

за шкалою ECTS __________________________________        

 

Керівник практики від  закладу вищої освіти  
 

____________ _______________________________________ 

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 


