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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

     Практична підготовка здобувачів вищої освіти спеціальності 032 Історія та 

археологія є обов’язковим компонентом програми підготовки фахівців 

ступеня вищої освіти «магістр». Дана програма практики базується на 

«Положенні про практичну підготовку здобувачів вищої освіти за освітніми 

ступенями бакалавра і магістра у Мелітопольському державному 

педагогічному університеті імені Богдана Хмельницького» ухваленого на 

засіданні Вченої ради Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького від 21.09.2021 року і введено у 

дію наказом ректора №38/01-05 від 21.09.2021 року. Майбутній фахівець, 

який навчається на ОПП Історія крім психолого-педагогічних умінь має 

володіти навиками дослідницької діяльності, сучасними методами польових 

археологічних досліджень, вміти вирізняти, систематизувати давні пам’ятки 

різних категорій, працювати з колекційними та фондовими збірками музеїв, 

застосовувати правові норми в практичному вимірі. Практика є складовою у 

системі реалізації динамічної моделі руху здобувачів вищої освіти від 

навчальної до професійної діяльності. Вона сприятиме посиленню 

взаємозв’язку між ВНЗ і стейкхолдерами, забезпечують інтеграцію 

фундаментальної та фахової підготовки на основі компетентнісного та 

студентоцентрованого підходів у навчанні. 

     Виробнича практика (з фаху) загальною тривалістю шість тижнів (9 

кредитів). Виробнича  практика (з фаху) здобувачів вищої освіти є важливим 

етапом їх професійної підготовки. Вона спрямована на закріплення знань і 

умінь, отриманих здобувачами в процесі навчання зі спеціальності, 

оволодіння навичками рішення соціально-професійних задач, участі в 

науково-дослідній діяльності.  

     Суть виробничої практики – удосконалити професійні вміння та навички 

здобувачів на основі залучення до практичної діяльності та якісніше 

закріпити теоретичні знання. Виробнича практика є одним з видів 

навчального процесу і спрямована на розвиток умінь застосовувати на 

практиці отримані теоретичні знання. 

     Виробнича практика (з фаху) проходить на відповідних базах практики.  

1. Метою виробничої практики є: 

– закріплення набутих теоретичних знань, формування фахових здібностей, 

особистісно-індивідуального стилю поведінки та діяльності, необхідних для 

майбутньої професії в оптимально наближених до роботи за фахом умовах; 

– формування у здобувачів вищої освіти уміння приймати самостійні 

рішення на конкретній ділянці роботи в реальних виробничих умовах при 

виконанні обов’язків, властивих його майбутній професії, організаційно-

управлінській і суспільній діяльності; 



– закріплення та поглиблення в практичній діяльності здобутих теоретичних 

знань під час вивчення музеєзнавчих, джерелознавчих дисциплін, архівної та 

бібліотечної справи; 

– ознайомлення здобувачів вищої освіти зі змістом, характером та 

особливостями діяльності центральних органів державної влади в Україні; 

– ознайомлення з основними формами і напрямами діяльності політичних 

партій, громадських організацій та рухів в Україні; 

– оволодіння здобувачами вищої освіти знаннями щодо структури та 

особливостей функціонування органів місцевого самоврядування України; 

поглиблення та закріплення теоретичних знань, вироблення навичок 

практичної роботи у сфері публічного управління та адміністрування 

об’єднаними територіальними громадами. 

     Процес проходження виробничої практики передбачає вирішення 

здобувачами наступних завдань: 

– наближення професійної підготовки до умов практичної фахової 

діяльності; 

– оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними методами та формами 

організації праці в галузі їх майбутньої професії; 

– формування у здобувачів вищої освіти професійних умінь і навичок для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 

виробничих умовах; 

– формування потреби навчатися, осмислювати нові практики, систематично 

розширювати свої знання, уміння творчо їх застосовувати в практичній 

діяльності; 

– формування комунікативних умінь на різних рівнях співпраці, уміння 

взаємодіяти на основі етичних міркувань, толерантності; 

– формування індивідуального досвіду практичної діяльності, необхідного 

для майбутньої професії. 

– забезпечити зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з науковою 

роботою у сфері музейної справи; 

– розвинути у здобувачів вищої освіти уміння проводити дослідження з 

використанням бібліотечних матеріалів, музейних предметів, архівних 

мтеріалів; 

– ознайомлення з системою органів законодавчої, виконавчої та судової гілок 

влади, їх правовою взаємодією з інститутами громадянського суспільства в 

цілому та окремими громадянами; 

– формування у здобувачів вищої освіти навичків самостійного й 

ефективного опрацювання нормативно-правових актів, що регламентують 

діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової гілок влади; 

– ознайомлення із системою роботи громадських центрів, політичних партій і 

громадсько-політичних об’єднань; 



– формування загальних уявлень про напрями діяльності певних суб’єктів 

влади і управління; 

– дослідження структури і основних функцій структур громадянського 

суспільства; 

– формування у здобувачів вищої освіти здатність оцінити економічну, 

соціальну, демографічну та екологічну ситуацію в будь-якому регіоні, місті, 

районі, селі; 

– розвиток навиків аналізу причинно-наслідкових зв’язків розвитку різних 

галузей господарчої діяльності територіальних громад та вплив на них 

зовнішніх і внутрішніх чинників. 

     Завдання і зміст практики можуть зазнавати змін у разі настання обставин, 

які унеможливлюють проходження практики на визначених базах чи у 

визначеному обсязі. За таких умов, відповідно до наказу ректора, рішення 

вченої ради факультету практика проходить дистанційно. Практика 

відбувається шляхом взаємодії між суб’єктами практики за допомогою аудіо-

, відео конференції або інших електронних освітніх ресурсів з метою 

дистанційного виконання завдань програм практики та контролю за їх 

дотриманням через мережу Інтернет. 

2. Перелік програмних компетентностей, які набуваються під час 

практики: 

ЗК1 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК2 Здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях. 

ЗК3 Знання та розуміння предметної області та розуміння професії. 

ЗК4 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК5 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК6 Навички міжособової взаємодії. 

ЗК10 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків. 

ФК7 Здатність використовувати основні теорії і методології освіти в 

професійній діяльності. 

ФК8 Здатність користуватися інформаційно-комунікативними технологіями. 

ФК9 Критичне розуміння зв’язку між поточними подіями і процесами в 

минулому. 

ФК12 Знання загальної діахронічної структури минулого 

ФК13 Здатність використовувати комп’ютерні та Інтернет-ресурси і методи 

для переробки історичних або споріднених даних (використання 

статистичних, картографічних методів створення баз даних, ін.). 

ФК16 Здатність представити результати дослідження у формі звіту у 

відповідності з основними канонами дисципліни. 

3. Заплановані програмні результати навчання: 

РН4.Здатність спілкуватися рідною мовою з використанням термінології і 

методів, прийнятих в історіографії, читати історіографічні тексти або 



оригінальні документи на рідній мові; зводити, розшифровувати і 

каталогізувати дані належним чином. 

РН8.Знання загальної діахронічної структури минулого. 

РН9.Знання місцевої історії. 

РН10.Знання національної історії. 

РН14.Знання і застосування інструментів пошуку інформації, таких як 

бібліографічні системи, архівні описи, електронні посилання. 

РН15.Здатність використовувати комп'ютерні та Інтернет-ресурси і методи 

для переробки історичних або споріднених даних (використання 

статистичних, картографічних методів, створення баз даних). 

РН16.Здатність знаходити і використовувати відповідні джерела інформації 

(бібліографія, документи, усні свідчення, ін.) для дослідницького проекту. 

РН19.Здатність організовувати складну історичну інформацію в логічно 

послідовній формі та чітко доносити її до аудиторії. 

РН20.Здатність подати результати дослідження у формі звіту відповідно до 

основних канонів дисципліни. 

воєчасно та у відповідності до нормативних вимог подати звітні  

4. Бази проходження виробничої практики. 

№ База практики № 

договору/угоди, 

дата укладання 

Дата закінчення 

терміну дії 

договору/угоди 

1 Державний історико-

архітектурний заповідник 

«Стара Умань» 

Договір № 55/37-

16 25.01.2023 р 

25.02.2024 з 

автоматичною 

пролонгацією 

     Практика здобувачів вищої освіти проводиться на базах, які відповідають 

специфіці практики. Вибір бази проходження практики здійснюється з 

урахуванням можливості організувати робоче місце практиканта і 

забезпечити кваліфіковане керівництво практикою з боку спеціалістів з 

досвідом практичної роботи, а також із врахуванням науково-дослідницьких 

інтересів студентів. 

5. Зміст практики 

 

5.1. Опис навчальної/виробничої практики 

Найменування 

показників 

Ступінь вищої освіти 

галузь знань, 

спеціальність, освітня 

програма 

Характеристика 

практики 

Кредитів: 9 

Загальна кількість 

годин - 270 

Ступінь вищої освіти - 

магістр 

Галузь знань – 03 

Назва практики: 

Виробнича практика (з 

фаху) 



Тижневих годин - 45 Гуманітарні науки 

Спеціальність - 032 

Історія та археологія 

Освітня програма - 

Історія 

Семестр: 2 

Термін проходження 

практики: 6 тижнів 

Вид контролю: 

диференційований залік 

     Здобувачі вищої освіти знайомляться з установою, на базі якої проходить 

практика, її структурою, діяльністю відділів, фондовою, експозиційною та 

науково-дослідною роботою, історією виникнення установи, науковим 

комплектуванням фондів, основними етапами обліку колекцій у 

фондосховищах, обліковою документацією, зберіганням фондів, 

консервацією та реставрацією колекцій. 

5.2.Програма навчальної/виробничої практики. 

Виробнича практика ( з фаху) складається з трьох етапів: 

на початковому (установчому) етапі: 

– бути присутнім на установчій конференції; 

– ознайомитися із метою, змістом та завданнями практики; 

– отримати індивідуальне завдання у керівника і узгодити з ним календарний 

план роботи на період проходження практики; 

– ознайомитися з «Положенням про музейний фонд України», виданою 

«Інструкцією про облік та зберігання музейних цінностей музеїв», якою 

визначено порядок комплектування, обліку, зберігання й наукового опису 

пам'яток матеріальної і духовної культури. 

– прослухати інструктаж з техніки безпеки. 

На основному етапі (період проходження практики): 

– якісно і повністю виконувати індивідуальне завдання; 

– здійснювати науково-пошукову роботу відповідно до завдань практики; 

– систематично доповідати керівнику практики про виконані завдання. 

На завершальному (підсумковому) етапі: 

– взяти участь у обговоренні результатів практики; 

– своєчасно здати у встановлений термін звіт та виконати поставлені 

завдання. 

     Послідовне виконання змісту програм практики спрямоване на 

накопичення практичного досвіду майбутніх фахівців. 

     Керівництво практикою покладається на викладачів, які призначаються 

кафедрою відповідно до навчального навантаження. Керівник від кафедри 

здійснює постійний контроль виконання здобувачами, що проходять 

практику, всіх завдань практики.  

     Результати проходження практики оформлюються у підсумкових звітах 

здобувачів, що подаються на кафедру.  

     Виробнича практика зараховується здобувачам, які успішно виконали її 

програму та вчасно подали звітну документацію. 



     Здобувачам були прослухані наступні навчальні дисципліни з нормативної 

частини циклу професійної підготовки: 

Програма практики 

Тема 1. Вступ. Методичні рекомендації з проходження музейної практики. 

Проведення інструктажу. 

Тема 2. Знайомство з базою практики.  

Історія створення установи (закладу). Структура установи (закладу). Функції 

установи (закладу). Ознайомлення з нормативною базою, правилами 

внутрішнього розпорядку. 

Тема 3. Розвиток музейної справи в Україні. Історія музейних установ в 

Україні. Державний історико-архітектурний заповідник «Стара Умань». 

Науково-фондова робота в музеї. Експозиційно-виставкова діяльність музею. 

Основні напрями і форми культурно-освітньої діяльності музеїв. Види 

екскурсій. Методика проведення екскурсій. 

Тема 4. Бібліотека, архів, офіс.  

Типи бібліотек, архівів, офісів, їх функції, завдання. Автоматизація  

бібліотечних  процесів: УФД/Бібліотека. Комп`ютерне  забезпечення 

бібліотеки. Доступ до Інтернету. Розширення ролі бібліотек в сучасному 

інформаційному середовищі. Забезпечення бібліотеками вільного та 

необмеженого доступу до інформації та збереження її джерел. Бібліотека -

електронний  архів. Онлайн-обслуговування віддалених користувачів  

бібліотек. Особливості роботи зі спеціальною, методичною та періодичною 

літературою. Самостійна робота з книгою. Система обслуговування читачів. 

Структура архіву. Автоматизовані системи. Доступ до документів. 

Обслуговування користувачів. Інформаційне забезпечення. Наявність 

автоматизованих систем, програм. Аналіз соціально-економічних проблем та 

надання пропозицій стосовно їх вирішення. 

Тема 5. Організація роботи в бібліотеці, архіві, офісі і т.д..  

Довідково-бібліографічний апарат бібліотеки. Порядок користування 

бібліотекою. Правила користування бібліотекою. Фонд бібліотеки. 

Особливості роботи в архіві, офісі. Структура документообігу.  Зберігання 

документів. Відображення роботи в соціальних мережах. 

Тема 6. Діяльність центральних органів державної влади в Україні. 

     Сутність та зміст парламентаризму. Конституційний статус парламенту – 

Верховної Ради України. Функції та повноваження Верховної Ради України. 

Склад та структура Верховної Ради України. Дострокове припинення 

повноважень Верховної Ради України. Комітети і комісії Верховної Ради 

України: склад, порядок формування, функції та повноваження. 

Конституційний статус народного депутата України.  

     Конституційно-правовий статусу Президента України. Становлення 

інституту президента в Україні. Функції та повноваження Президента 

України. Акти Президента України. Підстави та порядок дострокового 



припинення повноважень Президента України. Конституційно-правовий 

статус Ради національної безпеки та оборони. 

     Конституційний статус Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету 

Міністрів України. Порядок формування та припинення діяльності Уряду 

України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету 

Міністрів України. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 

Конституційно-правовий статус місцевих державних адміністрацій. 

     Поняття і природа судової влади. Судова система України. Основні засади 

здійснення правосуддя в Україні. Правовий статус суддів. Конституційно-

правовий статус Вищої ради правосуддя. Конституційно-правовий статус 

прокуратури. Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної 

юрисдикції. Порядок формування Конституційного Суду України і його 

структура. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 

Тема. 7. Організація і діяльність політичних партій та громадських 

організацій в Україні 

     Знайомство з системою функціонування політичних партій. Знайомство з 

системою функціонування громадських організацій. Ознайомлення з 

змістовною роботою громадських організацій. Ознайомлення з змістовною 

роботою політичних партій. 

Тема 8. Життя територіальної громади в Україні. 

     Характеристика природно-географічного та ресурсно-сировинного(лісові, 

водні, корисні копалини, структура сільсгоспугідь) потенціалів 

територіальної громади. Історична довідка про територіальну громаду. 

Нормативно-правова база, якою керується об’єднана територіальна громада. 

Аналіз територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади, що 

знаходяться на території місцевої ради. Структура управління об’єднаною 

територіальною громадою, основні функції кожного структурного 

підрозділу. Повноваження органів місцевого самоврядування (власні, 

делеговані) що здійснюють управління об’єднаною територіальною 

громадою, склад депутатів ради. Підприємства об’єднаної територіальної 

громади. Напрями інвестування, інвестиційні проекти (якщо є). Вивчення 

європейського досвіду розвитку сільських територій та ефективного 

використання їх потенціалу з метою запозичення ефективних стратегій. 

5.3. Індивідуальні завдання (перелік тем рефератів) 

Тема 2. Знайомство з базою практики. 

1.Історія створення та діяльності Державного історико-архітектурного 

заповідника «Стара Умань» 

2. Василіанський монастир міста Умані 

3.Костел Успіння Пресвятої Богородиці міста Умані 

Тема 3. Розвиток музейної справи в Україні 

1.Історія виникнення та розвитку музейної галузі в Україні. 

2.Музей як соціально-культурний інститут. 



3.Шкільний музей як форма виховної роботи. 

4.Становлення та етапи розвитку вітчизняного музеєзнавства. 

5.Тенденції розвитку та проблеми сучасного музеєзнавства. 

6.Віртуальна експозиція як нова інтерактивна форма у музейній справі. 

7.Музеї просто неба України. 

8.Найвідоміші архітектори України та їх творіння. 

9.Музеї народної архітектури та побуту України. 

10.Черкаський обласний краєзнавчий музей (може бути інший обласний 

краєзнавчий музей) та його роль у формуванні історика. 

11.Історія розвитку музейництва на території Черкащини (або іншого регіону 

України) 

12.Видатні діячі музейної справи Черкащини або іншого регіону України 

Тема 4. Бібліотека, архів, офіс 

Тема 5. Організація роботи в бібліотеці, архіві, офісі і т.д. 

1.Архівна справа в Україні в роки Другої світової війни. 

2.Архівні довідники в системі НДА: функції та структура. 

3.Зарубіжна архівна україніка. 

4.Заснування історичного архіву у Львові. 

5.Заснування Центрального архіву давніх актів у Києві. 

6.Особливість роботи з фотодокументами, фонодокументами та 

відеодокументами. 

7.Проблеми повернення зарубіжної україніки. 

8.Система архівних установ, її структура та мережа. 

9.Формування фамільних архівів в Україні-Гетьманщині. 

10.Історія виникнення перших бібліотек на Київській Русі. 

11.Монастирські бібліотеки та їх культурно-освітня роль у книжковій справі 

на Україні XI–XVII ст. 

12.Бібліотека Києво-Печерської Лаври та її роль у справі становлення та 

розповсюдження шкільництва, освіти, культури. 

13.Родові книгозбірні Правобережної України XVIII–XIX ст. (І. Мазепи 

М. Ханенка, П. Скоропадського). 

14.Бібліотека Харківського колегіуму – перше зібрання книг у Слобідській 

Україні. 

15.Бібліотечна справа в Україні у XIX – на початку XX ст.: стан і основні 

напрями розвитку. 

16.Бібліотечна діяльність товариства «Просвіта» 

17.Роль бібліотек Народного Дому та Наукового товариства ім. Шевченка в 

історії розвитку науки і культури Галичини. 

18.Стан бібліотек Києва у період нацистської окупації (1941–1943 рр.). 

19.Бібліотеки України у період післявоєнної відбудови та в 1950-х рр. 

20.Національні бібліотеки України на сучасному етапі 

Тема 6. Діяльність центральних органів державної влади в Україні 



1.Сутність та зміст парламентаризму в Україні 

2.Комітети і комісії Верховної Ради України: склад, порядок формування, 

функції та повноваження 

3.Функції та повноваження Президента України. 

4.Становлення інституту президента в Україні.  

5.Конституційний статус Кабінету Міністрів України 

6.Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади 

7.Судова система України 

8.Конституційний Суд України як єдиний орган конституційної юрисдикції 

Тема. 7. Організація і діяльність політичних партій та громадських 

організацій в Україні 

1.Українські центристські партії 

2.Громадські організації Буковини в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. 

3.Народний Рух України в роки перебудови 

4. Історія українського марксизму 

5.Етапи становлення та розвитку партійної системи України 

6. Громадські організації в Україні як вид об’єднань громадян 

7. Інституціолізація політичних партій в Україні 

8.Сучасна регіональна політика України 

Тема 8. Життя територіальної громади в Україні 

1. Повноваження сільського голови. 

2. Компетенція сільських, селищних рад. 

3. Компетенція міських рад. 

4. Особливості децентралізації влади в сучасній Україні 

5. Основні напрями адміністративної реформи в Україні. 

6. Тенденції демократичного врядування в Україні. 

7. Процеси децентралізації в країнах Європи (в окремо взятій країні). 

8. Основні повноваження міського голови. 

9. Конституція України про місцеве самоврядування. 

10. Прийняття рішень в умовах децентралізації. 

11. Інформаційні технології в управлінні. 

12. Еволюція органів місцевого самоврядування в Україні; 

13. Реформування органів місцевого самоврядування. 

14. Громадський контроль, його цілі, форми, структура. 

Обов’язки керівника практики від кафедри 

     Викладач, який здійснює керівництво практикою на кафедрі відповідає за 

організацію та проведення установчих зборів та захисту результатів практики 

на кафедрі. 

     На початку практики викладач, який здійснює керівництво практикою на 

кафедрі здійснює інструктаж здобувачів-практикантів, надає їм необхідні 

документи, методичну допомогу та інформує здобувачів про систему 

звітності та критеріїв оцінки практики. 



     Викладач, який здійснює керівництво практикою на кафедрі здійснює 

контроль за проходженням практики здобувачами та перевірку відповідності 

наданої звітної документації прийнятим нормативним стандартам. 

Обов’язки здобувачів 

     У встановлений час з’явитись на установчі збори з питань організації 

практики. Дотримуються правил охорони праці та техніки безпеки. 

     Своєчасно одержати від керівника практики всю необхідну інформацію 

щодо порядку та термінів проходження виробничої практики, вимог до 

оформлення звітної документації та правил захисту результатів практики. 

     У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками викладача-керівника. 

     Вчасно заповнювати необхідні документи практики. 

     Своєчасно та у відповідності до нормативних вимог подати звітні 

документи на кафедру та захистити їх. 

6. Форми і методи контролю 

 Підсумки кожної практики обговорюються на підсумкових 

конференціях здобувачів вищої освіти з практики, а загальні підсумки – на 

вчених радах Університету та інституту/факультетів не менше одного разу 

протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. 

Здобувачу вищої освіти, який на підсумковому заліку отримав незадовільну 

оцінку, може бути надано можливість повторного проходження практики, 

але з підвищенням оцінки не більше ніж до «задовільно». Дозвіл на повторне 

проходження практики надає ректор своїм наказом на підставі службової 

директора інституту, декана факультету за погодженням  із керівником 

практик Університету. 

     Всі завдання, які виконує здобувач-практикант, підлягають 

диференційованій оцінці з боку викладача, який здійснює керівництво 

практикою від кафедри на підставі перевірки відповідної звітної 

документації; характеристики науково-педагогічного працівника-керівника 

практик від кафедри, керівника практики з боку підприємства, установи, 

організації; презентації результатів проходження практики під час захисту 

звіту. Оцінки вносяться в заліково-екзаменаційну відомість та в залікову 

книжку за підписом науково-педагогічного працівника, керівника практики 

від кафедри.  

     Оцінка роботи практиканта на виробничій практиці (з фаху) включає бали 

за такі види робіт:1.Написання і оформлення звіту. (За виконання завдання 

загальна кількість балів – 80). 2. Захист звіту. (За виконання завдання 

загальна кількість балів – 20). 

7. Вимоги щодо оформлення звітної документації про проходження 

практики 

     Наприкінці практики здобувачі вищої освіти укладають письмовий 

індивідуальний звіт, подають його керівнику практики від кафедри. 



Письмовий індивідуальніий звіт повинен бути підписаний здобувачем вищої 

освіти, що проходив практику та керівником практики. Ще однією формою 

звіту є індивідуальний або колективний відгук про роботу здобувача вищої 

освіти від бази практики, який засвідчується керівником установи від бази 

практики. 

Розділи звітної документації: 

1.Календарний план виконання завдань. 

2.Загальна характеристика діяльності бази практики: історія створення 

установи (закладу); структура установи (закладу); функції установи 

(закладу); нормативна база, правила внутрішнього розпорядку; основні 

напрямки діяльності установи. 

3.Індивідуальне завдання: написання реферату на одну із запропонованих тем 

(обсяг 10¬ 15 сторінок). 

     Звіт захищається студентом перед комісією у складі викладачів кафедри. 

Оформлюється звіт за вимогами: звіт повинен бути написаний державною 

мовою та відредагований. Текст звіту слід оформити за стандартом: набирати 

на комп`ютері через 1,5 інтервали на стандартних аркушах формату А 4 

(210Х297 мм.). Поля: з лівого боку – 25 см., з правого – 15 мм., зверху – 20 

мм., знизу – 20мм. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт., вирівнювання 

– за шириною. Абзацний відступ у всьому тексті повинен бути однаковий –

1,25см. Текст друкується на одній стороні аркуша. Сторінки звіту 

нумеруються у правому верхньому куту аркуша, нумерація наскрізна, 

починаючи з першої сторінки(на першій сторінці номер не ставиться). Звіт 

бажано ілюструвати схемами, ескізами, рисунками 

8.Критерії оцінювання практики здобувачів вищої освіти  

     Підсумкове оцінювання виробничої практики відбувається у формі 

диференційованого заліку. Оцінка виставляється за 100 бальною шкалою, 

шкалою ECTS та національною шкалою. Максимально можлива бальна 

оцінка, яку може набрати здобувач вищої освіти, дорівнює 100 балам. 

Показниками для оцінювання є такі види роботи: 1.Написання і оформлення 

звіту (за виконання та оформлення завдання, звіту загальна кількість балів – 

80). 2. Захист звіту. (загальна кількість балів – 20).  

Шкала оцінювання 

А Відмінно 90 – 100% ставиться в тому випадку, коли: робота за програмою 

практики здійснена практикантом на високому рівні; практикант проявив 

себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних видів 

роботи, знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні технології і 

нові інформаційні засоби, користується повагою та авторитетом серед 

колективу бази практики, методистів, керівників практики; здав у визначений 

термін документацію, оформлену на високому рівні. 

В Дуже добре 82 – 89% ставиться в тому випадку, коли робота за програмою 

практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому рівні; були 



допущені незначні помилки у період проходження практики, але були 

самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 

відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження 

практики; подав у визначений термін правильно оформлену документацію. 

 С Добре 74 – 81% ставиться в тому випадку, коли робота за програмою 

практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав незначні 

помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг самостійно їх 

виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 

дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках 

роботи, одержав добрі відгуки колективу бази практики, керівника; подав 

вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і 

виправлення за вказівкою гаранта чи керівника практики. 

D Задовільно 69 – 73% ставиться в тому випадку, коли робота за програмою 

практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти проявив 

себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний та 

ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта у період 

проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим запізнення 

подав документацію. 

E 60 – 68 балів. Задовільно (достатньо) ставиться здобувачу вищої освіти в 

тому випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як 

недостатньо організований і дисциплінований, безініціативний; загальна 

характеристика діяльності на базі практики практиканта з боку керівників 

практики – «задовільна»; подав невчасно документацію, яка потребує 

доповнень і виправлень. 

FХ 35 – 59% Незадовільно з обов’язковим повторним курсом. Відсутня 

систематичність у роботі практиканта. Роботу, передбачену програмою з 

практики, виконав на низькому професійному рівні, допускав помилки, 

пов’язані зі знанням теоретичного матеріалу та виконанням практичних 

завдань. Отримав негативний відгук про роботу чи незадовільну оцінку при 

складанні заліку за практику, але за певних умов може повторно пройти 

практику і отримати позитивну оцінку. Подав документацію з великим 

запізненням, допустив значні помилки в її оформленні. 

F 1 – 34% Практикант не виконав програми практики і отримав незадовільну 

оцінку при складанні заліку за практику. 

9.Підведення підсумків практики.  

     Здобувач вищої освіти приймає участь у підсумковій конференції, 

захищає результати виконаної роботи у комісії, призначеній завідувачем 

кафедрою, до складу якої можуть входити: завідувач кафедрою, керівник 

практики від кафедри, відповідальний за практику та по можливості керівник 

від бази практики. 
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