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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Опис практик 

 

Назва практики Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика 

практики 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Навчальної практика 

(музейна) 

Кількість  

кредитів – 3 

 

Загальна  

кількість  

годин – 90 

 

Тривалість 

практики – 3 

тижні 

 

Галузь знань  

03 Гуманітарні 

науки 
 (шифр і назва) 

 

 

 

 

ОПП 

Культурологія 
  (назва) 

 

 

 

Спеціальність  

034 

Культурологія 
(код і найменування 

спеціальності) 

 

 

 

 

Рівень вищої 

освіти Бакалавр 

нормативна 

рік підготовки 

І-й І-й 

семестр 

ІІ-й ІІ-й 

вид контролю 

диф. залік 

Навчальна(екскурсійна) 

практика 

Кількість  

кредитів – 4 

 

Загальна  

кількість  

годин – 120 

 

Тривалість 

практики – 

4тижні 

нормативна 

рік підготовки 

ІІ-й ІІ-й 

семестр 

ІV-й ІV-й 

вид контролю 

диф. залік 

Виробнича (культурно-

дозвіллєва) практика 

Кількість  

кредитів – 4 

 

Загальна  

кількість  

годин – 120 

 

Тривалість 

практики – 4 

тижні 

нормативна 

рік підготовки 

ІІІ-й ІІІ-й 

семестр 

VІ-й VІ-й 

вид контролю 

диф. залік 

Виробнича (педагогічно-

дозвіллєва)  практика 

Кількість  

кредитів – 9 

 

Загальна  

кількість  

годин – 270 

 

Тривалість 

практики – 6 

тижні 

нормативна 

рік підготовки 

ІV-й ІV-й 

семестр 

VІІІ-й VІІІ-й 

вид контролю 

диф. залік 

 

 

 



1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

 

Практика здобувачів вищої освіти (далі - ЗВО) є обов’язковою складовою процесу 

підготовки фахівців в університеті за відповідними напрямами і спеціальностями на 

першому (бакалавр) і другому (магістр) рівнях освіти. Метою практики є закріплення 

знань, умінь і навичок, набутих ЗВО за певною освітньо-професійною програмою  та 

формування компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності. Зміст і 

послідовність практик на кожній зі спеціальностей регламентується наскрізною 

програмою практики.  

Наскрізна програма практики розроблена кафедрою культурології та інформаційної 

діяльності Маріупольського державного університету (МДУ) для студентів спеціальності 

«Культурологія» на підставі Закону України «Про вищу освіту», відповідних нормативних 

вимог Міністерства освіти і науки України, лист № 1/9-93 від 07.02.09 «Про практичну 

підготовку студентів», рекомендацій Стандарту вищої освіти в Україні спеціальності 034 

«Культурологія» (проект), Тимчасової освітньої професійної програми освіти (МДУ), 

Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному 

університеті (протокол Вченої ради №9 від 24.06.2015), Положення про проведення 

практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету, затверджено 

Вченою радою МДУ від 25.04.2019 р. № 8, навчальним планом спеціальності, освітньо-

професійною програмою підготовки фахівців. 

Наскрізна програма практики є навчально-методичним документом, який визначає 

організацію і проведення усіх видів практики. Вона забезпечує системність, неперервність 

і послідовність формування професійних знань і навичок підготовки майбутнього фахівця 

з культурології, культуролога-організатора культурно-дозвіллєвої діяльності. 

Наскрізна програма практики передбачає проведення чотирьох видів практики: 

Навчальна (музейна)     ІI семестр                       3 тижні 

Навчальна (екскурсійна)    ІV семестр                     4 тижні 

Виробнича (культурно-дозвіллєва)   VІ семестр       4 тижні 

Виробнича (педагогічно-дозвіллєва)    VІІІ семестр                  6 тижнів 

В наскрізній програмі відображені основні положення практичної підготовки за 

весь період навчання, на базі яких розробляються робочі програми для всіх видів 

практики, де уточнюються цілі і завдання даного виду практики, її зміст, звітність, форми 

контролю виконання програми. 



3. ЗМІСТ ПРАКТИК 

3.1. Основні положення навчальної (музейної) практики 

Мета і завдання практики 

 Мета розширення знань студентів про історію, культуру, побут 

українського народу й інших народів, що населяють територію України, у т. ч. Північне 

Приазов’я. Опанування багатством і різноманітністю української культури, між 

поколінних традицій, відображених у музейних експозиціях, веде до усвідомлення 

своєрідності українського народу, виховує почуття поваги до представників інших 

етносів, сприяє поєднанню у світогляді студентів загальнолюдських цінностей, 

естетичних ідеалів, розвиває культурознавчу та народознавчу компетенції майбутнього 

культуролога. 

 

Завдання Закріпити і поглибити отримані студентами теоретичні знання з курсів 

«Музеєзнавство», «Історія України», «Історія української культури». Відомості, які 

отримують студенти у період проходження музейної практики, органічно доповнюють 

названі навчальні курси.  

- Виходячи з сучасних завдань і вимог до підготовки спеціалістів високої 

кваліфікації, виробити у студентів навички практичної дослідницької і наукової роботи в 

процесі організації і проведення навчально-виховного процесу. На цій основі розвивати у 

них прагнення до самоосвіти, систематичного набуття й поповнення знань. 

- Ознайомити практикантів з організацією музейної справи в Україні, в т. ч. у 

Маріуполі та напрямками діяльності музейних установ Маріуполя різних форм власності. 

 - На основі передового музеєзнавчого досвіду навчити студентів раціональним 

прийомам пошуку, відбору, аналітичної і синтетичної критики предметів музейного 

значення, методиці їхнього використання у науково-дослідній, виховній та практичній 

роботі за професійною спрямованістю. 

- Домогтися усвідомлення студентами важливої ролі музеїв у науковому й 

культурному житті українського суспільства. Залучити їх до активної громадської, 

культурно-просвітницької діяльності серед населення, популяризації музейних матеріалів. 

 Результати проходження практики  

Проведення навчальної практики (музейної) повинно сприяти формуванню у 

студентів навичок професійної діяльності спеціаліста-культуролога. Набуті студентами 

знання можуть бути використані ними при створенні і діяльності державних і громадських 

музеїв.  

Навчальна практика (музейна) займає важливе місце в системі професійної 

підготовки майбутнього культуролога. Необхідність проходження студентами такої 



практики пояснюється потребою актуалізувати дослідження історико-культурної 

спадщини етносу, формувати бережливе і шанобливе ставлення до культурної скарбниці 

народу, розвивати емоційно-моральну сферу особистості, її духовні потреби і ціннісні 

орієнтації. Будучи складовою частиною навчально-виховного процесу, вона поглиблює 

раніше набуті знання з музеєзнавства. 

 

3. Зміст та етапи практики  

 

Навчальна практика проводиться в терміни, встановлені наказом по університету.  

Навчальна практика на І курсі проводиться у 2 етапи:  

- 1 етап (ознайомчий) - по 8 год. на тиждень; всього 30 годин (1 кредит); 

- 2 етап – на базах практики після літньої сесії протягом двох тижнів: всього 60 

годин (2 кредити). 

На першому етапі студенти відвідують екскурсії у Маріупольському краєзнавчому 

музеї, Художньому музей ім. А. І. Куїнджі та Музеї народного побуту – філіях 

Маріупольського краєзнавчого музею, громадському Музеї історії комбінату ім. Ілліча та 

самостійно виконують персональні завдання кафедри культурології та інформаційної 

діяльності;  

На другому етапі студенти працюють у базовій установі практики, де детально 

вивчають його організаційну структуру, основні завдання, функції, матеріально-технічну 

базу, знайомляться з організацією науково-збиральницької, науково-фондової, науково-

експозиційної, масової науково-просвітницької та навчальної роботи.  

За змістовним наповненням практики можна представити у вигляді чотирьох 

етапів: 

На першому етапі відбувається вивчення структури закладу, де проводиться 

практика, його мети і основних завдань, організаційних засад діяльності, нормативно-

правової документації, на якій ґрунтується його діяльність. 

На другому етапі студент-практикант повинен зосередитися на вивченні основних 

професійних вимог до працівника музейної установи, знань, умінь, професійних функцій, 

особистісних характеристик, а також вимог до його культурного та етичного рівня 

працівника. 

На третьому етапі відбувається самостійна робота студентів під час реалізації 

того чи іншого конкретного завдання. У процесі проходження практики студенти 

повинні отримати навички щодо складання і оформлення музейної документації: 

науково-збиральницької, науково-фондової, науково-експозиційної, масової, науково-

просвітницької, яка необхідна в діяльності закладу. 



На четвертому, заключному, етапі студенти підводять підсумки проходження 

практики з обов’язковим написанням письмового звіту практики. 

Базою навчальної практики є музейні установи Маріуполя різних форм власності. 

Після завершення практики в присутності комісії проходить її захист у термін, 

встановлений наказом по університету.  

Студент в термін, зазначений керівником практики від кафедри, повинен здати такі 

документи:  

- щоденник навчальної практики студента-практиканта, який він заповнював в період 

практики; 

- звіт, який студент складає на підставі інформації та результатів практичної роботи 

отриманих протягом практики.  

Звіт повинен бути підписаний і оцінений керівником практики від базової 

установи. Він також підписує щоденник та оцінює практичну діяльність студента в 

базовій установі. 

Керівник практики від кафедри перевіряє усі представлені студентом документи, 

візує їх та оцінює як кожний з них, так і загальну практичну діяльність студента. 

Практикант, який отримав позитивну рецензію на подані матеріали, допускається до 

захисту. 

Оцінка за практику враховується під час визначення розміру стипендії разом з його 

оцінками за результатом підсумкового контролю. 

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. 

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри. 

Керівниками навчальної практики студентів є викладачі кафедри культурології та 

інформаційної діяльності. 

Призначений керівник зобов’язаний: 

- здійснювати контроль дотримання термінів практики та її змісту; 

- консультувати студентів із питань практики, складання звітів про виконану роботу; 

- перевіряти якість роботи студентів і контролювати виконання календарно-тематичних 

планів; 

- оцінити результати виконання студентом програми практик. 

Студенти про проходженні навчальної практики зобов’язані: 



- відвідувати екскурсії першого етапу практики для загального ознайомлення з 

діяльністю музейної установи.  

- самостійно ознайомитися з архітектурними об’єктами Маріуполя з метою подальшого 

визначення їхніх стильових особливостей та складання Каталогу архітектурних 

об’єктів міста Маріуполя, у яких використані елементи традицій ордерної архітектури; 

- з’явитися до місця проходження практики в термін, встановлений наказом по 

університету; 

- повністю дотримуватися встановлених на базі практики правилам внутрішнього 

розпорядку; 

- самостійно працювати на робочих місцях відповідно до календарно-тематичного 

плану; 

- у встановлені терміни оформити, здати на кафедру і захистити звіт про практику.  

 

Практичні завдання від кафедри 

Перед початком практики керівник від кафедри видає студентам практичні 

завдання, виконання яких стає можливим завдяки відвідування екскурсій у 

Маріупольському краєзнавчому музеї, Художньому музеї ім. А. І. Куїнджі та Музеї 

народного побуту – філіях Маріупольського краєзнавчого музею, громадському Музеї 

історії комбінату ім. Ілліча та виконання персональних завдань кафедри культурології та 

інформаційної діяльності. 

Практичні завдання складають перший розділ основної частини звіту з практики, 

оформлюються в друкованому вигляді. Обсяг 5-6 ст. В практичному завданні необхідно на 

основі зібраної під час пасивного етапу практики інформації висвітлити наступні питання:   

- історія створення та розвитку музейних установ міста; 

- структура музейної установи; 

- аналіз основних завдань та функцій музейної установи; 

- складання Каталогу архітектурних об’єктів міста Маріуполя, у яких 

використані елементи традицій ордерної архітектури.     

На основі зібраних матеріалів за вище означеними питаннями, студент повинен 

зробити обґрунтовані висновки щодо місця і ролі музейних установ, з якими він 

ознайомилися під час пасивного етапу практики, в культурному розвитку міста та 

самостійно визначити особливості використання традицій ордерної архітектури на 

об’єктах Маріуполя. 

4. Методичні рекомендації 



Щоденник з практики - документ, який підтверджує факт проходження практики. 

Видається студенту-практиканту на установчій сесії. Припис на практику (1-2 сторінки 

щоденника) виконує функцію посвідчення про відрядження,тому обов’язково візується 

підписами і завіряються печатками установ.  

В розділі «Календарний графік проходження практики» студенти зазначають види 

робіт, що виконуються протягом практики та кількість календарних робочих днів, що 

виділяються для виконання зазначених робіт. Зокрема зазначаються: 

- Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі – 0,5 дня. 

- Відвідування екскурсій під час ознайомчого етапу практики – 4 дні. 

- Виконання і оформлення індивідуальних завдань кафедри – 1 день.  

- Оформлення на базі практики, проходження інструктажу з правил 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці  – 0,5 дня. 

- Вивчення організаційної структури, структури управління установою, збір, 

обробка і аналіз фактичних даних з основної діяльності установи під час 

практичної діяльності – 5 днів (другий етап практики) 

- Оформлення звіту та інших документів з практики, захист звіту з практики 

– 1 день. 

Разом – 15 днів. 

Щоденне виконання робочих завдань фіксується студентом в розділі «Робочі 

записи під час практики». Розділ «Відгук і оцінка роботи студента на практиці» заповнює 

керівник від установи, на базі якої відбувався 2 етап практики. Він же щоденно і фіксує 

присутність студента на практиці,підтверджуючи це підписом.  

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 ( див. щоденник). Остаточна оцінка 

за рейтинговою системою у 100 балів виставляється після захисту практики і заноситься 

до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.  У разі відсутності студента на 

практиці без поважних причин, він в обов’язковому порядку проходить практику 

повторно.  

 

5. Вимоги до звіту 

 

І. Вступна частина (1-2 с.) 

Вказати:  

- термін практики;  



- календарний графік практики, в тому числі описання установ, що стали 

базою для першого (ознайомчого) етапу; 

- місце проходження практики (на базі якої установи і в якому 

структурному підрозділі цієї установи відбувалася практика); 

- прізвище, ім’я, по батькові, посаду керівника практики від кафедри та 

керівника практики від базової установи; 

- різновиди практичних завдань, що виконувалися протягом практики 

(тиражування документів, ознайомлення з установчими документами 

організації, пошук і обробка інформації, аналіз документів тощо) 

ІІ. Основна частина. 

2.1. Практичні завдання від кафедри (5-6 с.) 

Викласти: 

- історію створення та розвитку музейної установи; 

- визначити структуру музейної установи; 

- здійснити аналіз основних завдань та функцій музейної установи; 

- визначити особливості використання традицій ордерної архітектури на 

об’єктах Маріуполя з метою складання відповідного Каталогу.  

2.2 Практичні завдання від бази практики (5-7 с.): 

- описати організаційну структуру, основні завдання та функції, 

матеріально-технічну базу підрозділу, у якому проходила практика;  

- дати стислу характеристику роботі, яку виконував студент-практикант 

протягом всього терміну практики: 

- 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; 

- представити матеріал з практичних завдань, передбачених програмою 

практики (зразки документів, копії посадових інструкцій, номенклатури 

справ). Документи, з якими студент працював для виконання практичних 

завдань, розміщувати у додатках до звіту.   

ІІІ. Заключна частина. 

- Зробити загальний підсумок практичній діяльності, яку студент 

здійснював протягом всього терміну практики. 



- Відзначити свої пропозиції та рекомендації щодо проведеної роботи, а 

також до організації практики взагалі. 

Оформлення звіту передбачає формування списку літератури і джерел, додатків. 

 Основні положення звіту-аналізу про роботу фіксуються і в щоденнику практики 

Вимоги до оформлення матеріалів практики: 

формат паперу А4 

шрифт Times New Roman 14 

інтервал 1,5 

поля: ліве – 30 мм.; праве – 10 мм.; верх 1,5мм.; низ 1,5 мм. 

 Робота повинна бути виконана технічно та літературно грамотно: надрукована на 

аркушах формату А4, з 1,5 інтервалом, розмір шрифту – 14, гарнітура Times New Roman, 

поля: верхнє і нижнє – 1,5 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. 

6. Критерії оцінювання та розподіл балів 

 Складання диференційного заліку – усний захист звіту з практики. 

7. Підведення підсумків 

На засіданні кафедри у встановлений наказом строк заслухати звіт керівника від ЗВО про 

проведення Навчальної практики (музейної). 

 

3.2.Основні положення навчальної (екскурсійної) практики 

Мета і завдання практики 

Основними напрямами екскурсійної діяльності є рекреаційна, культурно-освітня та 

культурно-дозвіллєва. Відповідно до тимчасової освітньо-професійної програми, 

випускники спеціальності «Культурологія» повинні протягом навчання сформувати 

навички розробки екскурсійного продукту та впровадження нової екскурсії в діяльність 

музейної або екскурсійної установи. Метою навчальної екскурсійної практики є 

закріплення теоретичних знань з курсу «Екскурсознавство» та формування компетенції 

щодо здійснення екскурсійної діяльності на базі практики. Відповідно базами практики 

для проведення екскурсійної практики є екскурсійні бюро, культурно-дозвіллєві заклади, 

що мають ліцензію на здійснення екскурсійної діяльності та музейні установи міста, 

складовою частиною діяльності яких є проведення екскурсій..   

Екскурсійна практика займає важливе місце в системі професійної підготовки 

майбутнього культуролога, оскільки сприяє ознайомленню з соціокультурним розвитком 

регіону, формуванню навичок створення інноваційного екскурсійного продукту та  

професійних компетенцій майбутнього екскурсовода, зокрема пошуку та обробки 



інформації, формування портфелю екскурсовода, розробки маршруту екскурсії, 

здійснення діалогового спілкування з екскурсантами.  

Під час проходження практики студенти повинні навчитися створювати 

екскурсійний продукт відповідно до різних соціальних запитів, розрахований на різні 

соціальні та вікові групи. Саме тому екскурсійна практика проводиться у три етапи. На 

першому (пасивному) студенти-практиканти ознайомлюються з практикою екскурсійної 

діяльності культурних установ міста, другий (виїзний) дозволяє відвідати екскурсії за 

межами регіону, що сприяє формуванню комплексного сприйняття екскурсійної 

діяльності та дозволяє здійснити порівняльний аналіз екскурсійних продуктів. На 

третьому етапі ( активна практика)  студенти здійснюють розробку проекту екскурсії в  

установі, що визначена базою практики відповідно до наказу. Головним завдання цього 

етапу є формування навичок підготовки нового екскурсійного продукту відповідно до 

соціального запиту. 

Під час екскурсійної практики студенти не тільки закріплюють теоретичні знання, 

що отримані в курсі «Екскурсознавство», але й актуалізують знання курсів 

«Музеєзнавство», «Історія української культури», «Психологія»,» Історія світової 

культури», «Історія мистецтв». Оскільки 1 та 2 етапи екскурсійної практики здійснюються 

паралельно з навчальним процесом, знання, що отримують студенти під час практики 

створюють підґрунтя для більш ґрунтовного опанування курсу «Екскурсознавство».   

Основними завдання практики, відповідно є виробити у студентів навички пошуку 

та обробки інформації, вміння роботи в колективі, прагнення до самоосвіти, 

систематичного набуття й поповнення знань. 

Під час проходження практики студенти ознайомлюються зі специфікою 

екскурсійної діяльності в різних культурних інституціях України, в т. ч. у Маріуполі.   

 

Особливості організації практики 

Навчальна практика проводиться в терміни, встановлені наказом по університету. 

Навчальна практика на ІІ курсі проводиться у 3 етапи: - 1 етап (ознайомчий); - 2 етап 

(виїзний), 3  етап – на базах практики після літньої сесії протягом двох тижнів. 

На першому етапі студенти відвідують екскурсії у Маріупольському краєзнавчому 

музеї, Художньому музей ім. А. І. Куїнджі та Музеї народного побуту – філіях 

Маріупольського краєзнавчого музею, громадському Музеї історії комбінату ім. Ілліча та 

самостійно виконують персональні завдання кафедри культурології та інформаційної 

діяльності.  



На другому етапі студенти організовано групою або самостійно (як виключення)  

відвідують та аналізують екскурсії за межами міста, На третьому етапі працюють у 

базовій установі практики, визначеній наказом. Зміст третього етапу практики підготовка 

та захист нової екскурсії.  

За змістовним наповненням практики можна представити у вигляді трьохетапів: 

На першому етапі відбувається вивчення сутності та нормативно-правового 

забезпечення екскурсійної діяльності в Україні.   

На другому етапі студент-практикант повинен зосередитися на вивченні основних 

професійних вимог до еккскурсовода, знань, умінь, професійних функцій, особистісних 

характеристик, а також вимог до його культурного та етичного рівня працівника. 

На третьому етапі відбувається самостійна робота студентів під час реалізації 

того чи іншого конкретного завдання. У процесі проходження практики студенти 

повинні отримати навички щодо складання і оформлення музейної документації: 

науково-збиральницької, науково-фондової, науково-експозиційної, масової, науково-

просвітницької, яка необхідна в діяльності закладу. 

Базою навчальної практики є культурно-дозвіллєві та музейні установися.  

Маріуполя. Після завершення практики в присутності комісії проходить її захист у термін, 

встановлений наказом по університету.  

Студент в термін, зазначений керівником практики від кафедри, повинен здати такі 

документи:  

- щоденник навчальної практики студента-практиканта, який він заповнював в період 

практики; 

- звіт, який студент складає на підставі інформації та результатів практичної роботи 

отриманих протягом практики.  

Звіт повинен бути підписаний і оцінений керівником практики від базової 

установи. Він також підписує щоденник та оцінює практичну діяльність студента в 

базовій установі. 

Керівник практики від кафедри перевіряє усі представлені студентом документи, 

візує їх та оцінює як кожний з них, так і загальну практичну діяльність студента. 

Практикант, який отримав позитивну рецензію на подані матеріали, допускається до 

захисту. 

Оцінка за практику враховується під час визначення розміру стипендії разом з його 

оцінками за результатом підсумкового контролю. 

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. 

Підсумки практики обговорюються на засіданні кафедри. 

Керівниками навчальної практики студентів є викладачі кафедри культурології та 

інформаційної діяльності. 

Призначений керівник зобов’язаний: 

- здійснювати контроль дотримання термінів практики та її змісту; 

- консультувати студентів із питань практики, складання звітів про виконану роботу; 

- перевіряти якість роботи студентів і контролювати виконання календарно-тематичних 

планів; 

- оцінити результати виконання студентом програми практик. 

Студенти про проходженні навчальної практики зобов’язані: 

- відвідувати екскурсії першого етапу практики для загального ознайомлення з 

діяльністю музейної установи.  

- самостійно ознайомитися з архітектурними об’єктами Маріуполя з метою подальшого 

визначення їхніх стильових особливостей та складання Каталогу архітектурних 

об’єктів міста Маріуполя, у яких використані елементи традицій ордерної архітектури; 

- з’явитися до місця проходження практики в термін, встановлений наказом по 

університету; 

- повністю дотримуватися встановлених на базі практики правилам внутрішнього 

розпорядку; 

- самостійно працювати на робочих місцях відповідно до календарно-тематичного 

плану; 

- у встановлені терміни оформити, здати на кафедру і захистити звіт про практику.  

 

Практичні завдання від кафедри 

Перед початком практики керівник від кафедри видає студентам практичні 

завдання, виконання яких стає можливим завдяки відвідування екскурсій у 

Маріупольському краєзнавчому музеї, Художньому музеї ім. А. І. Куїнджі та Музеї 

народного побуту – філіях Маріупольського краєзнавчого музею, громадському Музеї 

історії комбінату ім. Ілліча та виконання персональних завдань кафедри культурології та 

інформаційної діяльності. 

Практичні завдання складають перший розділ основної частини звіту з практики, 

оформлюються в друкованому вигляді. Обсяг 5-6 ст. В практичному завданні необхідно на 

основі зібраної під час пасивного етапу практики інформації висвітлити наступні питання:   



- історія створення та розвитку музейних установ міста; 

- структура музейної установи; 

- аналіз основних завдань та функцій музейної установи; 

- складання Каталогу архітектурних об’єктів міста Маріуполя, у яких 

використані елементи традицій ордерної архітектури.     

На основі зібраних матеріалів за вище означеними питаннями, студент повинен 

зробити обґрунтовані висновки щодо місця і ролі музейних установ, з якими він 

ознайомилися під час пасивного етапу практики, в культурному розвитку міста та 

самостійно визначити особливості використання традицій ордерної архітектури на 

об’єктах Маріуполя. 

Вимоги до складання звіту про проходження практики 

І. Вступна частина (1-2 с.) 

Вказати:  

- термін практики;  

- календарний графік практики, в тому числі описання установ, що стали 

базою для першого (ознайомчого) етапу; 

- місце проходження практики (на базі якої установи і в якому 

структурному підрозділі цієї установи відбувалася практика); 

- прізвище, ім’я, по батькові, посаду керівника практики від кафедри та 

керівника практики від базової установи; 

- різновиди практичних завдань, що виконувалися протягом практики 

(тиражування документів, ознайомлення з установчими документами 

організації, пошук і обробка інформації, аналіз документів тощо) 

ІІ. Основна частина. 

2.1. Практичні завдання від кафедри (5-6 с.) 

Викласти: 

- історію створення та розвитку музейної установи; 

- визначити структуру музейної установи; 

- здійснити аналіз основних завдань та функцій музейної установи; 

- визначити особливості використання традицій ордерної архітектури на 

об’єктах Маріуполя з метою складання відповідного Каталогу.  

2.3 Практичні завдання від бази практики (5-7 с.): 

- описати організаційну структуру, основні завдання та функції, 

матеріально-технічну базу підрозділу, у якому проходила практика;  



- дати стислу характеристику роботі, яку виконував студент-практикант 

протягом всього терміну практики: 

- 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; 

- представити матеріал з практичних завдань, передбачених програмою 

практики (зразки документів, копії посадових інструкцій, номенклатури 

справ). Документи, з якими студент працював для виконання практичних 

завдань, розміщувати у додатках до звіту.   

ІІІ. Заключна частина. 

- Зробити загальний підсумок практичній діяльності, яку студент 

здійснював протягом всього терміну практики. 

- Відзначити свої пропозиції та рекомендації щодо проведеної роботи, а 

також до організації практики взагалі. 

Оформлення звіту передбачає формування списку літератури і джерел, додатків. 

 Основні положення звіту-аналізу про роботу фіксуються і в щоденнику практики 

Вимоги до оформлення матеріалів практики: 

формат паперу А4 

шрифт Times New Roman 14 

інтервал 1,5 

поля: ліве – 30 мм.; праве – 10 мм.; верх 1,5мм.; низ 1,5 мм. 

 Робота повинна бути виконана технічно та літературно грамотно: надрукована на 

аркушах формату А4, з 1,5 інтервалом, розмір шрифту – 14, гарнітура Times New Roman, 

поля: верхнє і нижнє – 1,5 мм, ліве – 30 мм, праве – 10 мм. 

Методичні рекомендації щодо заповнення щоденника з практики 

Щоденник з практики - документ, який підтверджує факт проходження практики. 

Видається студенту-практиканту на установчій сесії. Припис на практику (1-2 сторінки 

щоденника) виконує функцію посвідчення про відрядження,тому обов’язково візується 

підписами і завіряються печатками установ.  

В розділі «Календарний графік проходження практики» студенти зазначають види 

робіт, що виконуються протягом практики та кількість календарних робочих днів, що 

виділяються для виконання зазначених робіт. Зокрема зазначаються: 

- Інструктивна нарада і вручення документації на кафедрі – 0,5 дня. 



- Відвідування екскурсій під час ознайомчого етапу практики – 4 дні. 

- Виконання і оформлення індивідуальних завдань кафедри – 1 день.  

- Оформлення на базі практики, проходження інструктажу з правил 

внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони праці  – 0,5 дня. 

- Вивчення організаційної структури, структури управління установою, збір, 

обробка і аналіз фактичних даних з основної діяльності установи під час 

практичної діяльності – 5 днів (другий етап практики) 

- Оформлення звіту та інших документів з практики, захист звіту з практики 

– 1 день. 

Разом – 15 днів. 

Щоденне виконання робочих завдань фіксується студентом в розділі «Робочі 

записи під час практики». Розділ «Відгук і оцінка роботи студента на практиці» заповнює 

керівник від установи, на базі якої відбувався 2 етап практики. Він же щоденно і фіксує 

присутність студента на практиці,підтверджуючи це підписом.  

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 ( див. щоденник). Остаточна оцінка 

за рейтинговою системою у 100 балів виставляється після захисту практики і заноситься 

до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.  У разі відсутності студента на 

практиці без поважних причин, він в обов’язковому порядку проходить практику 

повторно.  

 

3.3. Основні положення виробничої (культурно-дозвіллєвої) практики 

 

Виробнича (культурно-дозвіллєва) практика студентів ІІІ курсу спеціальності 034 

«Культурологія» здійснюється у VI семестрі. Практика передбачає закріплення 

теоретичних знань та набутих навичок з курсу соціокультурної діяльності, екскурсійної 

діяльності, збереження історико-культурної спадщини України, організація культурно-

дозвіллєвої діяльності, виконання відповідних практичних завдань в закладах культури 

міста, департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради та ін. 

Тривалість практики складає 4 тижні. 

Базою практики є молодіжний центр Маріупольського державного університету, 

заклади культури м. Маріуполя, департамент культурно-громадського розвитку 

Маріупольської міської ради. Як виняток, базою практики може бути установа, 



організація, підприємства, фірми різних форм власності, які у майбутньому забезпечать 

працевлаштування випускників за фахом.  

Мета виробничої (культурно-дозвіллєвої) 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 підготовки та написання сценаріїв, організації 

культурно-дозвіллєвої діяльності та представницьких заходів, використання 

автоматизованих інформаційних систем і мереж (глобальних, локальних) тощо.  

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 з організації консультативних послуг, фахівця культурно-просвітнього 

закладу та культурно-дозвіллєвої діяльності і сприяти комплексній реалізації набутих 

знань і навичок в умовах самостійного виконання завдань в культурно-дозвіллєвих 

сферах.  

Під час практики у студентів відбувається формування професійних умінь і 

навичок їх майбутньої професії на базі отриманих теоретичних знань у закладі вищої 

освіти та їх застосування в практичній роботі. 

Завдання практики: 

- практичне використання отриманих знань з культурно-дозвіллєвої діяльності в 

структурних підрозділах установ та закладах культури; 

- реалізація досвіду створення та застосування розробки сучасних проектів 

культурно- дозвіллєвої діяльності в структурних підрозділах установ та культурно-

просвітницьких закладах; 

- вдосконалення навичок вирішення професійних завдань на конкретному робочому 

місці. 

Результати проходження практики: В результаті виконання програми практики 

студенти повинні ознайомитися з: 

- 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 проектів та заходів в культурно-просвітницьких 

установ; 



- культурно- дозвіллєвою діяльністю структурного підрозділу базової установи; 

- механізмом та каналами доведення інформації до споживачів тощо. 

 

Зміст 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 (культурно-дозвіллєвої) 

практики базами можуть бути департамент культурно-громадського розвитку 

Маріупольської міської ради, міські та районі комунальні заклади культури, молодіжний 

центр Маріупольського державного університету. 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 Положенням «Про 

проведення практик студентів 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 культурно-дозвіллєвої діяльності. Ознайомитися із: 

 положенням про роботу закладу (відділу);  

 посадовими інструкціями працівників; 

 проектами та сценаріями заходів проведених базою практики. 

4. Огляд и характеристика нормативно-правової бази з питань культури і 

мистецтва, державної підтримки клубних заходів, організації і проведення заходів 

визначених свят та події в державі, а також нормативно-методичної документації, що 

регламентує роботу бази практики.  

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

культури та структурними підрозділами бази практики. 

6. Надати характеристику організації робочого місця працівника. 

7. Підготувати презентацію структури бази практики та її основних напрямів 

діяльності. 

8. Розробити проект-сценарії культурно-дозвіллєвого заходу в межах бази 

практики щодо визначної події або поточного заходу запланованого в установі.  

Завдання від бази практики: 

1. Вивчення нормативно-правової та методичної  бази практики. 

2. Вивчення матеріалів з питань інноваційних, багатопрофільних культурно-

просвітницьких центрів. 

3. Участь у підготовці проектів  а сценаріїв культурно-дозвіллєвих заходів в 

традиційних та електронних формах. 

4. Дослідження  концепції розвитку установ культури з метою створення та 

успішного функціонування на їх базі відкритих громадських просторів. 

5. Участь в організації роботи щодо впровадження передового досвіду культурно-

дозвіллєвої роботи, нових форм роботи закладів культури. 

Студенти-практиканти набувають таких умінь і навичок: 

- презентувати структуру бази практики; 



- виконувати обробку матеріалів культурно-просвітницької тематики засобами 

програмного забезпечення бази практики; 

- виконувати підготовку проектів культурно-дозвіллєвих заходів в традиційних та 

електронних формах; 

- виконувати пошук проектів та сценаріїв культурно-дозвіллєвих заходів в мережі 

Інтернет; 

- вивчати інформаційні потреби працівників бази практики; 

- вміти організовувати роботу щодо впровадження передового досвіду культурно-

дозвіллєвої роботи, нових форм роботи закладів культури; 

- вивчення досвіду організації в межах своїх повноважень проведення міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних мистецьких фестивалів і конкурсів, оглядів, виставок-

продажів та інших заходів з питань, віднесених до його компетенції; 

- розробляти пропозиції з питань культурної політики, ефективного використання 

культурно-мистецьких ресурсів міста. 

 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Усі різновиди діяльності студентів та звітів були заплановані кафедрою виходячи із 

того, що практика студентів 3 курсу є виробничою (культурно-дозвіллєвою) такою, що 

підсумовує набуті протягом 3 років навчання студентів знання та навички з музеєзнавства, 

екскурсійної діяльності, організації культурно-дозвіллєвої діяльності, організації 

представницьких заходів.  

Під час цієї практики студентам запропоновано розглянути майбутню можливу 

роботу з точки зору організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності, менеджерів з 

організації консультативних послуг, інструкторів культурно-просвітницького закладу, 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. 

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 культурно-дозвіллєву 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 (культурно-дозвіллєвої) 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.  

Наступний крок представити проект-сценарії культурно-дозвіллєвого заходу в 

межах бази практики щодо визначної події або поточного заходу запланованого в 

установі. 

Вимоги до підготовки рекламного буклету 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. Рекламний 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 (культурно-дозвіллєвої) 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. 

 

 

 



Критерії оцінювання 

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 культурно-дозвіллєвих заходів (MS PowerPoint). 

Під час проходження виробничої (культурно-дозвіллєвої) практики та її захисту 

оцінюються глибина спостережень та проведеного аналізу, висновки студента за 

результатами проходження практики, інші аспекти, що визначаються робочою програмою 

практики. 

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.  



 

3.4.Основні положення виробничої (педагогічно-дозвіллєва) практики 

 

Виробнича (педагогічно-дозвіллєва) практика студентів ІV курсу спеціальності 034 

«Культурологія» здійснюється у VIІІ семестрі. Практика передбачає закріплення 

теоретичних знань та набутих навичок з історії мистецтв, музеєзнавства, соціокультурного 

розвитку регіону, екскурсійної діяльності, збереження історико-культурної спадщини 

України, організація культурно-дозвіллєвої діяльності, теорії виховання і методика 

організації виховної роботи виконання відповідних практичних завдань в закладах 

середньої освіти, гімназіях, культурно-освітні заклади та ін. Тривалість практики складає 

6 тижнів. 

Базою практики є заклади загальної середньої освіти та культурно-освітні заклади. 

Як виняток, базою практики може бути культурно-освітні заклади, які у майбутньому 

забезпечать працевлаштування випускників за фахом.  

Мета виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) практики – вивчення організації і 

методики проведення навчально-виховного процесу в школі, планування уроків та 

позакласних занять, факультативів, стану викладання історії світової культури, етики, 

естетики, суспільствознавства, досвіду роботи вчителя-вихователя та завуча з виховної 

роботи.  

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 

підготовки майбутнього фахівця з культурології, культорганізатор дитячих позашкільних 

закладів, студії за видами мистецтв та художньої творчості, любительського об’єднання, 

клубу за інтересами, методиста культурно-освітнього закладу та вчителя з виховної 

роботи закладів освіти і сприяти комплексній реалізації набутих знань і навичок в умовах 

самостійного виконання завдань в культурно-дозвіллєвих сферах.  

Під час практики у студентів відбувається формування професійних умінь і 

навичок їх майбутньої професії на базі отриманих теоретичних знань у закладі вищої 

освіти та їх застосування в практичній роботі. 

Завдання практики: 

- практичне використання отриманих знань з культурно-дозвіллєвої діяльності в 

загальних закладах середньої освіти або спеціалізованих закладах культурно-

просвітницької діяльності; 



- студент-практикант повинен оволодіти уміннями і навичками педагогічно-виховної 

діяльності. Він складає індивідуальний план, який включає ознайомлення з навчальним 

закладом, навчально-методичною роботою з учнями, громадською роботою, проведення 

класних занять, факультативів і виховних заходів; 

- завчасно готувати позакласні заняття, предметно аналізувати та узагальнювати 

навчальний матеріал, правильно оформляти конспект заняття, об’єктивно оцінювати 

виступи на заняттях учнів; 

- повинен вміло працювати з науковою, навчальною і публіцистичною літературою, 

вдало підбирати літературні джерела до теми занять; 

- виховання у студентів-практикантів творчого підходу до навчально-методичної роботи, 

наукової праці, формуванню потреби у самовихованні, підвищенні своєї кваліфікації; 

- у процесі занять використовувати активні методи навчання: тренінги, діалог, дискусії, 

розв’язання проблемних питань тощо; 

- здобуття студентами професійних якостей майбутнього викладача-організатора 

культурно-дозвіллєвої роботи. 

Проведення нетрадиційного (виховного) заняття потребує відповідної підготовки і 

тому на початку педагогічної практики студентом разом із викладачем-куратором 

необхідно заздалегідь вирішити, яке нетрадиційне (виховне) заняття слід провести, 

визначити його тему, скласти план проведення. 

Студент-практикант під час проходження виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) 

практики закріплюється за певною групою і працює з викладачем-куратором, бере участь 

в організації різних педагогічних заходів, узагальнюючи і засвоюючи цей досвід для 

використання його у подальшій своїй педагогічній діяльності. 

Результати проходження практики: В результаті виконання програми практики 

студенти повинні ознайомитися з: 

- нормативно-правовою, методичною документацією та посадовими інструкціями 

викладача-організатора та завуча з виховної роботи закладу освіти до якого студент 

направлений на практику; 

- організаційною структурою, основними завданнями, функціями, матеріально-

технічною базою установи; 

- ознайомитися з основними  культурно-просвітницькими та виховними заходами що 

заплановані в закладах освіти; 

- ознайомленням з підготовкою і проведенням масових загальношкільних виховних 

заходів, свят народного календаря, культпоходів, спортивних свят і змагань тощо; 

- складанням та оформленням сценаріїв виховної (позакласної) роботи для учнів 



закладів освіти. 

Зміст практики 

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

модулів, що хронологічно відповідають шести 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 (педагогічно-дозвіллєвої) 

практики базами можуть бути комунальні заклади загальної середньої освіти та 

культурно-освітні заклади. Як виняток, базою практики може бути культурно-освітні 

заклади, які у майбутньому забезпечать працевлаштування випускників за фахом.  

Обов’язки студента-практиканта визначаються Положенням «Про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України» та Положенням «Про 

проведення практик студентів 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. 

Педагогічно-дозвіллєва практика складається з двох етапів: 



І етап – пасивна частина практики; 

ІІ етап – активна (аудиторна) частина практики. 

Пасивна практика передує активній (аудиторній). Під час пасивної частини 

практики студент-практикант повинен: 

– ознайомитись з основними нормативними документами, що регулюють організацію 

навчально-виховного процесу у загальному закладі освіти; 

– відвідувати консультації, позакласні години, які проводять вчителі, класні керівники або 

організатор-виховної роботи закладу освіти, на базі якої студенти-практиканти проходять 

практику; 

– відвідувати масові загальношкільні виховні заходи, свята, які відбуваються в закладі 

освіти під час проходження практики; 

– ознайомитись із контингентом учнів класу, за яким студент-практикант буде 

закріплений як помічник класного керівника.  

Активна частина практики. Під час активної частини практики студент-практикант 

повинен: 

– приймати участь в організації  інформаційно-просвітницької роботи серед учнів закладу 

освіти; 

– спонукати до розвитку творчих та інтелектуальних здібностей учнів; 

– залучати дітей до різноманітної творчої діяльності за інтересами спільно з класним 

керівником та завучем з виховної роботи закладу освіти;  

– прийняти участь у класному часі що проходить за планом виховної роботи; 

– відвідувати виховні заходи інших студентів-практикантів; 

– розробити сценарій виховного культурно-дозвіллєвого заходу та провести його в межах 

практики та запланованих свят у закладі загальної освіти. 

 

Методичні рекомендації щодо проходження практики 

Усі різновиди діяльності студентів та звітів були заплановані кафедрою виходячи із 

того, що практика студентів 4 курсу є виробничою (педагогічно-дозвіллєвою) такою, що 

підсумовує набуті протягом 4 років навчання студентів знання та навички з історії 

мистецтв, музеєзнавства, соціокультурного розвитку регіону, екскурсійної діяльності, 

збереження історико-культурної спадщини, організація культурно-дозвіллєвої діяльності, 

теорії виховання і методика організації виховної роботи. 

Під час цієї практики студентам запропоновано розглянути майбутню можливу 

роботу з точки зору вчителів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності, методистів 

або помічників завуча з виховної роботи закладів загальної освіти та культурно-



просвітницьких закладів, 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. 

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. 

 

Звіт про проходження виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) 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. 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 

педагогічно-дозвіллєвої практики; 

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

5. Висновки і пропозиції для покращення ефективності проходження практики. 

Критерії оцінювання 

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 виховних, педагогічно-дозвіллєвих заходів 

(MS PowerPoint). 

Під час проходження виробничої (культурно-дозвіллєвої) практики та її захисту 

оцінюються глибина спостережень та проведеного аналізу, висновки студента за 

результатами проходження практики, інші аспекти, що визначаються робочою програмою 

практики. 

Підведення підсумків практики 

Після проходження практики студенти звітують про неї 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. 
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