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1. Загальні положення (мають містити у т. ч. опис практики, характеристику нормативно-

правової бази організації практики та баз практики) 

 

Опис Навчальної практики (музейної) 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика практики 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів -3 

Галузь знань  

03 Гуманітарні науки 
                    (шифр і назва) 

ОПП Культурологія 
           (назва) 

Спеціальність  

034 Культурологія 
(код і найменування спеціальності) 

Рівень вищої освіти Бакалавр 

нормативна 

Загальна  

кількість  

годин -90 

рік підготовки 

1-й 1-й 

семестр 

2-й 2-й 

Тривалість 

практики -3 

вид контролю 

диф. залік 

 

2.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). 

8. Рекомендована література 

Базова  



1. Горішевський П. Основи музеєзнавства та рекламно-інформаційної діяльності 

музеїв: Навч. посібник / П. Горішевський, М. Дейнега, М. Ковалів та ін. – Івано-

Франківськ: Плай, 2005. – 64 с. 

2. Закон України «Про музеї і музейну справу» // Відомості Верховної Ради. – 1995. – 

№ 25. 

3. Положення про організацію освітнього процесу у Маріупольському державному 

університеті (протокол Вченої ради №9 від 24.06.2015). 

4. Положення про проведення практик здобувачів вищої освіти Маріупольського 

державного університету. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про 

Музейний фонд України» від 20.07.2000, № 1147 із змінами і доповненнями, внесеними 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010, № 1007 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http:search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP001147.html/ 

6.  Рутинський М.І. Музеєзнавство: навч. посібник / М.І  Рутинський, О.В. Стецюк. – 

К.: Знання, 2008. – 428 с. 

7. Тимчасова освітня професійна програма (МДУ). Затверджена Вченою радою МДУ 

(протокол № 13 від 24.06.2016) 

8.  Урсу М.О. Основи музейної справи. Методичні рекомендації для студентів і 

магістрантів мистецьких спеціальностей / М.О. Урсу, І.В. Березіна. – Кам’янець-

Подільський: «Абетка» , 2009. – 48 с. 

9.  Шевченко В.В. Музеєзнавство: Навч. посібник для дистанційного навчання / В.В. 

Шевченко, І.М. Ломачинська. – К.: Університет «Україна», 2007. – 288 с. 

10.  Якубовський В.І. Музеєзнавство. Підручник / В.І. Якубовський. – Кам’янець-

Подільський: ПП Мошак М.І., 2010. – 352 с.  

Допоміжна 

1. Гураль Р.І. Новітні інформаційні технології у роботі музеїв (на прикладі сайту 

Державного природознавчого музею НАН України) / Р.І. Гураль // Мат. наук. конф. 

«Сучасні музеї: наукова й експозиційна діяльність» – 15 травня 2008, м. Чернівці. – С. 

186-189.  

2. Маріупольський краєзнавчий музей [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://kraeved.dn.ua. 

3. Механізм модернізації музейної справи України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://195.78.68.75/mincult/uk/publish/article/27995/. 

4. Музеї України: Довідник / Міністерство культури і мистецтв України. – К.: Задруга, 

1999. – 130 с. 



5. Музейна справа в Україні: історико-правовий аспект [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:referaty.com.ua/ukr/details/2160/3/. 

6. Музейна справа та музейна політика в Україні ХХ століття / Збірник наукових праць 

за ред. д-ра мист. М.Селівачова. – К.: Златограф, 2004. – 208 с. – іл.  

7. Чупрій Л.В. Оптимізація державної політики у сфері музейної справи та збереження 

пам’яток [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sp/2012_4/031-035.pdf. 

 



9. Додатки 

Додаток А 

Титульний лист звіту 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

З НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

Студента (ки) І курсу 

Спеціальності 034 «Культурологія» 

__________________________ 

 

 

Керівник практики від  

кафедри  

____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАРІУПОЛЬ – 2018 

 



МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
(повне найменування вищого навчального закладу) 

 

 

 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК  

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

 

студента ___________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Історичного факультету, денної форми навчання 

 

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 

 

освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» 

 

напрям підготовки 034 «Культурологія» 

 

спеціальність «Культурологія» 

 

І курс, група КЛТР-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Щоденник є обов’язковим документом студента, який підтверджує тривалість прибування 

його на практиці. Цей документ містить стислу інформацію про виконання практикантом 

практичних завдань, а також оцінку цієї діяльності, поставлену керівниками практики. 

Щоденник навчальної практики містить такі розділи: 

І. Припис на практику 

Студент 

____________________________________________________________________________ 

    (прізвище, ім’я, по батькові) 

направляється на ________________________ практику в ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

    (повна назва установи) 

Строки практики: з _________________________ до ________________________________ 

Керівник практики від кафедри __________________________________________________ 

                                  (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Декан факультету ______________________________________________________________ 

                                  (підпис, ініціали, прізвище) 

Печатка 

вузу 

 

Керівник практики від базової установи ___________________________________________

                                              (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Прибув до базової установи 

Печатка підприємства                                             “_____”____________________20__р. 

 

 

Вибув з базової установи 

Печатка підприємства          “______”___________________20__р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарний графік проходження практики 

 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 
Відмітки 

про 

виконання 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Керівники практики: 

від вищого навчального закладу _____________ _______________________________ 

                                                                (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

 

      від підприємства, організації, установи __________  ___________________________ 

                                                                                              (підпис)                     (прізвище та 

ініціали)     



Робочі записи під час практики 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

 

___________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи _________________________________________________ 

 ______________ _____________________________________________________ 

          (підпис)       (прізвище та ініціали) 

 

Печатка 

    «______» __________________  20 __ року 

 

КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТОМ ПРАКТИКИ 

 

день      

присутність      

день      

присутність      

день      

присутність      

 

Підпис керівника від установи _____________________________________ 

 

Підпис керівника від ЗВО _________________________________________ 

 

Рейтингова оцінка практичних завдань та роботи студента-практиканта 



Рейтингові оцінки виставляються керівниками після виконання визначених видів робіт та 

практичних завдань  

Підсумкова оцінка виставляється за національною шкалою та за шкалою ECTS  

 

Бл

ок 

Зміст Оцінка (в балах) Підпис 

керівни

-ків 
Макс. Факт. 

Кер 

кафед- 

ри 

Кер. 

бази 

1 Організаційна діяльність (оцінюється керівниками 

практики від профільної кафедри та базової 

установи) 

1.1. Відвідування екскурсій під час І етапу практики 

1.2. Відвідування студентом  бази практики (ІІ етап) 

Всього: 

 

 

 

10 

10 

20 

   

2 Практична діяльність студента в базовій установі 

практики (оцінюється керівником практики від бази) 

2.1.Оцінка набутих студентом навичок та вмінь 

2.2.Участь студента-практиканта в роботі базової 

установи практики 

Всього: 

 

 

10 

 

10 

20 

   

3 Професійні і особові якості студента (оцінюється 

керівниками практики від кафедри) 

3.1. Активність 

3.2. Ініціатива 

3.3.Організованість 

3.4 Самостійність 

3.5. Відповідальність  

3.6.Загальна культура  

Всього (за два етапи): 

 

 

2** 

2** 

2** 

2** 

2** 

2** 

12 

   

4 Документування практичної діяльності студента 

(оцінюється керівником практики від профільної 

кафедри) 

2.1. Щоденне планування роботи в Щоденнику 

практики 

2.2. Конспект установчих занять 

2.3.Матеріали практичних завдань, виконаних 

протягом І етапу практики 

2.3. Матеріали практичних завдань, виконаних 

протягом ІІ етапу практики 

2.4. Звіт з практики 

Всього: 

 

 

 

8 

 

10 

 

10 

10 

 

10 

40 

   

 Сума балів: 100    

 

Примітка: * За одне відвідування студент отримує 1 бал 

** Наявність професійних якостей оцінюється за 3- бальною системою: 

“2” – якість виявляється завжди 

“1” – якість виявляється іноді  

“0” – якість не виявляється 

 

Підсумкова оцінка з практики виставляється у відповідності з наступною шкалою: 

100 –90 балів – А – «відмінно» 



89 – 82 балів – B – «добре»  

81 – 74 балів – C – «добре»  

73 – 64 балів – D – «задовільно» 

63 – 60 балів – E – «задовільно»  

59 – 35 балів – FX – «незадовільно» (необхідно виконати додаткові завдання, з 

можливістю захисту практики) 

34 – 1 балів - F – «незадовільно» (обов’язкове виконання завдань для отримання допуску 

до захисту практики або повторне проходження практики). 

 

Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

 

Оцінка:  

 

за національною шкалою____________________  

                                                                  (словами) 

 

кількість балів _________________________________ 

        (цифрами і словами) 

 

за шкалою ECTS __________________________        

 

Керівник практики від  вищого навчального закладу  

____________ ______________________________________________________ 

        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 

 

 

 

 

 

Висновок керівника практики від вищого навчального закладу про 

проходження практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


