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1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Опис виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) практики 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

рівень вищої освіти 

Характеристика практики 

Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Кількість  

кредитів - 9 
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 - 270 

рік підготовки 

ІV-й ІV-й 

семестр 

VІІІ-й VІІІ-й 

Тривалість 

практики – 6 тижні 

вид контролю 

диф. залік 

 

Під час проведення виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) практики ця робоча 

програма є основним навчально-методичним документом для студентів та керівників 

практик від університету та бази практики.       

Робоча програма практики розроблена кафедрою культурології та інформаційної 

діяльності Маріупольського державного університету (МДУ) для студентів спеціальності          

«Культурологія» на основі 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», галузевих стандартів вищої освіти за напрямом 03 

Гуманітарні науки, 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-кваліфікаційною характеристикою випускника; освітньо-

професійною програмою підготовки фахівців. 

У цій програмі визначаються зміст і послідовність виробничої (педагогічно-

дозвіллєвої) 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 (педагогічно-дозвіллєвої) практики для освітнього ступеня 

«Бакалавр» зі спеціальності 034 – Культурологія. 

Виробнича (педагогічно-дозвіллєва) практика, її форма, тривалість та терміни 

проведення відповідають навчальному плану спеціальності «Культурологія» освітнього 



ступеня бакалавр. 

Основне призначення програми виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) 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 (педагогічно-дозвіллєвої) практики розроблена на 

період проведення практики. На базі наскрізної програми практики розроблено робочу 

програму виробничої (педагогічно-дозвіллєвої) практики, яка є логічним продовженням 

попередніх практик (музейної, екскурсійної, культурно-дозвіллєвої), що підтримує 

принцип наступності та цілісний характер практичної підготовки майбутнього фахівця з 

культурології, культуролога-організатора культурно - дозвіллєвої діяльності. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ 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 освіти, 

школах, гімназіях, культурно-освітніх закладах та ін. Тривалість практики складає 6 

тижнів. 

Базою практики є заклади освіти,  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 

якості майбутнього фахівця з культурології, культорганізатора 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: 

- сформувати практичні навички з культурно-дозвіллєвої діяльності в загальних закладах 

середньої освіти або спеціалізованих закладах культурно-просвітницької діяльності; 

- набути навички педагогічно-виховної діяльності. Під час складає індивідуального 

плану, який включає ознайомлення з навчальним закладом, навчально-методичною 

роботою з учнями, громадською роботою, проведення позакласних занять, факультативів і 

виховних заходів; 

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

вдало підбирати літературні джерела до теми занять; 

- обробляти та зберігати необхідну інформацію у відповідності до вимог професійної 

діяльності з використанням сучасних комунікаційних і комп’ютерних технологій; 

- ознайомитись та дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

-  вивчити різноманітні форми і методи позакласної роботи, безпосередня участь у 

виховному процесі (проведення тематичного вечора, КВК інших культурно-масових 

заходів); 

- 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; 

- здобути професійні якості 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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мови,7 кл.). Виховна робота в школі. 2012. №10. С. 30-39.  

20. Інтелектуальні ігри. 5-11 класи / упоряд.: Л. Шелестова, Н. Чиренко  

21. Н. Чернякова. К.: Шкільний світ, 2012. 128 с.  

22. Капелько І. І. Формування національної свідомості засобами родинно-патріотичного 

виховання та шляхом використання інформаційно-комунікаційних технологій. 

Педагогічна майстерня. 2017. № 1. С. 27-31  

23. Колісніченко В. М. Символи держави і народу : школа патріотичного виховання. 

Позакласний час. 2015. № 1. С. 5-8.  

24. Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі :кол. монографія./ Ред. кол. 

І.В. Петрова, Д.В. Солоха, М.М. Ткач, О.О. Олійник.  – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 

328 с. 

25. Марченко Т. Організація діяльності класного керівника у виховній роботі. Шкільний 

світ. 2012. № 36. С. 5-10  

26. Мельниченко І. М. Формування громадянської та національної самосвідомості 

особистості в поліетнічному освітньому середовищі: методичні рекомендації та розробки 

уроків і виховних годин. Початкове навчання та виховання: Науково-методичний журнал. 

2016. №22/24. С. 39-52.  

27. Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах. Початкова освіта. 2015. № 13. С. 9-11  

28. Олійник Г. Теоретичні основи формування культурно-дозвіллєвої діяльності 

студентської молоді / Г. Олійник // Social Work and Education. - Вип. 3, № 2. - С. 136-145.  



29. Оржеховська В.М., Федорченко Т.Є. Технології розбудови виховної системи 

загальноосвітнього навчального закладу : навчально-методичний посібник. Кіровоград: 

Імекс-ЛТД, 2014. 172с  

30. Охредько О. Ігрові методи навчання: Реалізуємо ідеї життєтворчості Директор школи. 

2010. №31. С. 22  

31. Ступак Т., Солодовник Н. Творчі та ігрові форми проведення класної години 

Заступник директора школи. 2012. №11. С. 49-65.  

32. 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. 

33. Цюлюпа С. Д. Педагогічні умови формування культури вільного часу студентів : дис. 

… канд. пед. наук : 13.00.06 / С. Д. Цюлюпа. – Київ, 2004. – 209 с. 

34. Шейко В. М. Культура. Цивілізація. Глобалізація (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : 

монографія /. – Харків : Основа, 2001. – 520 с. 

35. Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство : навчальний посібник / Н. В. Яременко. – 

Фастів : «Поліфаст», 2007. – 460 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Наукова періодика України [Електронний ресурс]: веб-портал. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/ 

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

http://kraeved.dn.ua. 

3. Міністерство культури України   [Електронний ресурс]. – Режим доступу:        

http://mincult.kmu.gov.ua/control  

4. Міністерство освіти і науки України  [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    

https://mon.gov.ua/ua 

5. Перелік технічних засобів, які можуть застосовуватися в телекомунікаційних мережах загального 

користування [Електронний ресурс] // Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 

сфері зв'язку та інформатизації: офіційний сайт. – Режим доступу:  

http://www.nkrz.gov.ua/uk/1216197665/1295962052/ 

http://www.nbuv.gov.ua/portal/
http://kraeved.dn.ua/
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ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

ВИРОБНИЧОЇ (ПЕДАГОГІЧНО-ДОЗВІЛЛЄВОЇ) ПРАКТИКИ 

 

 

Здобувача вищої освіти  IV  курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної 

форми навчання  

 

______________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

освітньо-професійна програма Культурологія 

спеціальність 034  «Культурологія» 

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) 

 

 



КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

 № 

з/п 
Назви робіт 

Тижні проходження 

практики 

Відмітки 

про 

виконанн

я 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

Керівники практики: 

від закладу вищої освіти     ______  _____________ 

                                                                                    (підпис)   (прізвище та 

ініціали) 

 

 

 



РОБОЧІ ЗАПИСИ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ 

 

Дата Зміст 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



ВІДГУК І ОЦІНКА РОБОТИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИЦІ 

КЕРІВНИКОМ ПРАКТИКИ ВІД БАЗОВОЇ УСТАНОВИ 

 

З ________ до _________ студент ___ курсу спеціальності 

“Культурологія”______________________________________________________________            

        (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 ___________  

______________________________________________________________ 

 

 ______________ _____________________ 

    (підпис)                (прізвище та ініціали) 

МП 

    «______» __________________  20 __ року 

 



КОНТРОЛЬ ВІДВІДУВАННЯ СТУДЕНТОМ ПРАКТИКИ 

день  

 

    

присутність      

 

день  

 

    

присутність      

 

день  

 

    

присутність      

 

день  

 

    

присутність      

 

 

Підпис керівника від базової установи ______________________________ 

Підпис керівника від  ЗВО _________________________________________ 

 

 

 

 

 



ПЕРЕЛІК МАТЕРІАЛІВ, 

ЯКІ НЕОБХІДНО НАДАТИ ПО ЗАКІНЧЕННЮ ПРАКТИКИ 

№ 
п/п

 Назва документа 
Підпис 

студента 

1. Щоденник практики 

 

 

2. Аналітичний звіт про проходження практики   

 

 

3. Сценарії проведених культурно-просвітницьких заходів в 

закладі освіти 

 

4. Огляд нормативно-правового та методичного забезпечення, що 

регламентує роботу бази практики 

 

5. Аналіз основних механізмів та каналів доведення інформації до 

споживачів та громадськості. 

 

6. Характеристика базової установи, її структури, функцій 

(Microsoft® PowerPoint®). 

 

7. Аналіз діяльності педагога з виховної роботи в закладі освіти та 

його роль в організації культурно-дозвіллєвої діяльності учнів 

 

8. Рекламна листівка представницького заходу ( Microsoft 

Publisher) 

 

9. Самоаналіз участі у роботі базової установи 

 

 

 

 

Відмітка керівника практики про від ЗВО про наявність 

документів______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 



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 оцінки: “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) 

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 спеціалізованою 

кафедрою) 

1. Механізми та канали доведення   

інформації до споживачів та громадськості. 

 

 

4 

  

2. Характеристика базової установи  7   

3. Аналіз діяльності педагога з виховної роботи в 

закладі освіти та його роль в організації культурно-

дозвіллєвої діяльності учнів. 

5   

4. 4. Самоаналіз роботи у підрозділах базової    установи. 4 

 

 

 

 

5. Огляд нормативно-правового та методичного 

забезпечення, що регламентує роботу бази практики 

 

4 

 

  

 Всього : 24   

ІІІ-й Виконання практичних завдань (оцінюється 

спеціалізованою кафедрою) 

 

 

  



 

* Примітка : усі матеріали з аналітичної діяльності та виконання практичних завдань 

обов'язково подаються на папері та у електронному вигляді (на носії CD-RW). 

 

 

1. Щоденник проходження практики. 7 

 

2. Аналітичний звіт про виконання практики  

 

7 

 

  

3  Сценарії проведених культурно-просвітницьких 

заходів в закладі освіти 

      - логічність 

      - практичність 

      - креативність 

 

4.Рекламна листівка представницького заходу 

 ( 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 
 

 

 



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) 

 

 


