
 
 

 

 

 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Згідно з Положенням про проведення практики здобувачів вищої освіти 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» під 

практикою розуміється невід’ємна складова процесу підготовки фахівців різних 

кваліфікаційних рівнів у Міжнародному класичному університеті імені Пилипа 

Орлика, що проводиться на відповідним чином обладнаних базах. 

Науково-педагогічна практика здобувачів-магістрів спеціальності 

053 «Психологія» проводиться на 6 курсі. Метою практики є поглиблене 

оволодіння здобувачами базовими вміннями, необхідними для викладання 

психологічних дисциплін у закладах вищої освіти. 

У методичних рекомендаціях здійснена спроба узагальнення та 

систематизації інформації та знань щодо проведення науково-педагогічної 

практики здобувачів-магістрів спеціальності 053 «Психологія». 

Методичні рекомендації складаються з трьох основних розділів, які 

послідовно висвітлюють основні положення організації та проведення практики в 

Міжнародному класичному університеті імені Пилипа Орлика, порядок 

оцінювання проходження практики здобувачами-магістрами спеціальності 

053 «Психологія» за кредитно-трансферною системою та допоміжні методичні 

матеріали зі зразками звітної документації. 

 

 

 



І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ПРОХОДЖЕННЯ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

 

Загальні положення 

Науково-педагогічна практика є важливим компонентом освітньої підготовки 

здобувачів вищої освіти, готує майбутнього магістра до викладання психологічних 

дисциплін, що є одним із головних напрямків їх майбутньої професійної діяльності. 

Науково-педагогічна практика здобувачів вищої освіти організовується 

відповідно до «Положення про проведення практики студентів Міжнародного 

класичного університету імені Пилипа Орлика» та цього положення. 

Умовою успішного проходження науково-педагогічної практики є оволодіння 

здобувачем вищої освіти змістом фундаментальних психологічних дисциплін та 

методикою їх викладання у вищій школі. 

Відповідно до навчального плану науково-педагогічну практику проходять 

здобувачі вищої освіти що навчаються за освітнім ступенем «магістр» в обсязі 9 

кредитів (270 годин) 6 тижнів у 2 семестрі з відривом від навчання. 

Мета і завдання практики 

Мета науково-педагогічної практики - поглиблене оволодіння здобувачами 

вищої освіти базовими вміннями, необхідними для викладання психологічних 

дисциплін у закладах вищої освіти. 

Завдання практики для здобувачів вищої освіти: 

ознайомлення з формами та методами викладання психологічних 

дисциплін; 

оволодіння вміннями готувати та проводити лекційні та практичні заняття з 

психологічних дисциплін у закладі вищої освіти; 

удосконалювати вміння критично оцінювати та рецензувати навчальні 

заняття колег та робити на підставі цього висновки щодо організації власної 

викладацької діяльності.  

 

 



Зміст практики 

Головні напрямки діяльності здобувача-практиканта: 

відвідування лекцій, практичних (семінарських) занять керівника-методиста 

з метою вивчення досвіду і методів викладацької роботи; 

відвідування лекцій, практичних (семінарських) занять студентів-

практикантів з наступним обговоренням та письмовим рецензуванням; 

оволодіння методикою підготовки до лекцій, практичних (семінарських) 

занять; 

самостійне проведення лекцій, практичних (семінарських) занять. 

Науково-педагогічну практику здобувачі вищої освіти проходять у закладах 

вищої освіти IIІ-IV рівня акредитації. 

Кафедра закріплює здобувачів за викладачем відповідного фаху, який 

здійснює безпосередній контроль за проходженням практики й оцінює її. 

Керівник практики від кафедри надає всебічну консультативну допомогу 

практиканту, здійснює загальний контроль підготовлених здобувачами вищої 

освіти навчально-методичних матеріалів, контактує з викладачем, за яким 

закріплені здобувачі-практиканти. 

До початку самостійного проведення навчальних занять здобувач вищої 

освіти надає керівникові від базового закладу освіти тексти лекцій, методичні 

розробки практичних занять. Обсяг тексту лекції має бути у межах одного 

друкованого аркуша, методичних розробок практичних (семінарських) занять -5-7 

сторінок. Після погодження тексту лекцій і методичних розробок із керівником 

здобувач вищої освіти допускається до самостійного проведення занять. 

Обсяг відвіданих здобувачем-практикантом аудиторних занять, що 

проводились керівником практики від базового закладу освіти чи іншими 

здобувачами-практикантами, становить не менше 4-х академічних годин. 

Обсяг проведених під час науково-педагогічної практики аудиторних занять 

складає 8 академічних годин: 

2 лекції - 4 години; 

2 практичних (семінарських) заняття - 4 години. 



На заняттях мають бути присутні керівник практики від базового закладу 

освіти, студенти-практиканти. Після закінчення заняття проводиться обговорення, 

у якому беруть участь усі присутні. У ході обговорення висловлюються 

зауваження теоретичного (стосовно змісту лекції, практичного заняття) та 

методичного (якість подачі матеріалу, управління аудиторією, активність 

здобувачів вищої освіти, використання технічних засобів навчання тощо) плану. 

Здобувачі-практиканти фіксують свої зауваження у письмовій формі у вигляді 

рецензії, керівник практики від базового закладу освіти надає характеристику з 

рекомендованою оцінкою. 

Організація практики 

Забезпечення якісного проведення практики передбачає виконання низки 

організаційних заходів: 

1. Кафедра встановлює бази практики. 

2. Керівник розподіляє здобувачів вищої освіти за місцем проходження 

практики. 

3. Керівник від кафедри та представник від бази практики обговорюють та 

складають програму практики. 

Науково-педагогічна практика починається з організаційних зборів за 

участю керівників практикою від кафедри та здобувачів вищої освіти. На зборах 

обговорюються заходи щодо організації, проведення та контролю успішності 

практики, програми практики, методичні вказівки, права та обов’язки 

практикантів, керівників від баз практики, керівників від кафедри інституту, 

загальні вимоги щодо оформлення звітної документації. 

Староста групи зобов’язаний вести облік відвідувань, забезпечувати 

навчально-виробничу дисципліну здобувачів-практикантів, своєчасно доводити 

інформацію про доручення керівника до групи. 

Протягом практики безпосередній керівник від кафедри та безпосередній 

керівник від базового закладу освіти повинні приймати проміжні звіти здобувачів 

вищої освіти. 



Після закінчення науково-педагогічної практики всі здобувачі вищої освіти 

здають звітну документацію безпосереднім керівникам практики від кафедри. 

Науково-педагогічна практика зараховується здобувачам вищої освіти, які 

успішно виконали програму практики, вчасно подали звітну документацію і 

якісно доповідали на засіданні кафедри. У деяких випадках можливе проведення 

конференції для захисту звітів. 

Загальне керівництво науково-педагогічною практикою здійснює керівник 

практики від університету, який призначається розпорядженням ректора. 

Керівництво практикою студентів покладається на завідувача кафедри, який 

планує розподіл здобувачів-практикантів між керівниками практики від кафедри, 

а також здійснює контроль за проходженням практики. 

Безпосереднє керівництво науково-педагогічною практикою кожного 

здобувача вищої освіти виконують керівники практики від кафедри, яких 

призначає кафедра відповідно до навчального навантаження. До обов’язків 

керівника практики від кафедри входить допомога здобувачу-практиканту у 

виконанні завдань практики, їх оцінка, звіт про проходження практики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перелік орієнтовних тематичних завдань для науково-педагогічної 

практики 

 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма 

Усього у тому числі 

л пр інд Ср 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль 1. Організаційно-методична робота 

Тема 1. Складання індивідуального плану 

роботи на період проходження практики 

8   2 6 

Тема 2. Оформлення звітної документації про 

виконану роботу 

14   4 10 

Тема 3. Самостійне ознайомлення зі 

специфікою та напрямками роботи навчального 

закладу (за допомогою методичних 

літературних джерел та мережі Інтернет) 

6    6 

Тема 4. Робота у бібліотеці, самопідготовка 46    46 

Тема 5. Аналіз необхідних для підготовки до 

проведення лекційних і практичних занять 

літературних джерел 

40   4 36 

Тема 6. Активне оволодіння методами 

підготовки до навчального заняття 

42   10 32 

Тема 7. Оволодіння методами ораторської 

майстерності. Формування навичок та 

готовності виступу перед малими та великими 

аудиторіями 

20   10 10 

Тема 8. Самостійна підготовка рецензії на 

проведені навчальні заняття інших 

практикантів 

10   2 8 

Тема 9. Консультації з викладачами-

методистами, керівниками практики 

24   12 12 

Разом за змістовим модулем 1 

 

140   44 96 

Змістовий модуль 2. Навчально-педагогічна робота 

Тема 1. Спостереження за навчально-виховною 

роботою у навчальному закладі 

26   20 6 

Тема 2. Відвідування лекційних та практичних 

занять керівника практики та іншого студента-

практиканта 

20   6 6 

Тема 3. Самостійне проведення лекційних 

занять 

5   1 4 

Тема 4. Самостійне проведення семінарських 

занять 

5   1 4 

Тема 5. Рецензування відвіданих лекційних та 

практичних занять колег 

4   6 6 

Разом за змістовим модулем 2 40   16 24 

У С Ь О Г О  Г О Д И Н  270   78 192 

 

 

 

 

 

 



Правила техніки безпеки 

Перед початком проходження науково-педагогічної практики здобувач-

практикант зобов’язаний пройти інструктаж з правил техніки безпеки на робочому 

місці з обов’язковою фіксацією дати та підписом у журналі інструктажів здобувачів 

вищої освіти з техніки безпеки. 

Документи практики 

До документів науково-педагогічної практики належать: наказ про науково-

педагогічну практику; протоколи засідань кафедри, індивідуальні звіти здобувачів 

вищої освіти про проходження практики, звіт керівника практики.  

Наказ про практику є головним документом, що визначає терміни та порядок 

проходження практики, керівників практики від кафедри, порядок та термін здачі 

звітів про практику. Наказ про практику складається керівником відділу практики 

університету після подання кафедрами виписок з протоколів з переліком керівників 

практики від кафедри та закріплених за ними здобувачів-практикантів. 

Протоколи відповідних рішень кафедри містять розподіл здобувачів вищої 

освіти між керівниками практики кафедри, результати оперативного контролю за 

проходженням практики, результати обговорення та оцінки індивідуальних звітів 

практикантів. 

Індивідуальний звіт про проходження науково-педагогічної практики є 

головним звітним документом, що надає здобувач вищої освіти. Текст 

індивідуального звіту включає такі компоненти у зазначеній послідовності: 

1. титульний аркуш; 

2. зміст із найменуванням та номерами початкових сторінок усіх розділів звіту; 

3. характеристика практиканта з бази практики з рекомендованою оцінкою; 

4. індивідуальне завдання здобувача вищої освіти; 

5. розгорнутий звіт про проходження практики за встановленою формою; 

6. повні тексти двох лекцій на різні теми, що прочитав практикант; 

7. методичні розробки двох практичних (семінарських) занять; 

8. дві рецензії на заняття інших практикантів, що відвідав здобувач вищої освіти; 

9. форма з опрацьованих за період практики літературних джерел (не менше 10-



ти). 

Загальний звіт про проведення науково-педагогічної практики включає в себе 

кількісні характеристики практики (число здобувачів вищої освіти, що пройшли 

практику, число задіяних викладачів-методистів, перелік базових навчальних 

закладів, оцінки практики тощо), а також зауваження щодо організації практики, 

пропозиції щодо її вдосконалення.  

 

II. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

ЗДОБУВАЧАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Слово «лекція» має в основі латинське слово lectio - читання. Лекція з’явилась 

ще у Стародавній Греції, отримала свій подальший розвиток у Стародавньому Римі 

та у середні віки. 

Лекції є одним з найважливіших видів навчальних занять і складають основу 

теоретичної підготовки здобувачів вищої освіти. Вони повинні давати основні наукові 

знання з дисциплін, що вивчаються, розкривати найбільш складні питання, формувати 

світогляд. Лекції повинні носити проблемний характер, відображати актуальні 

питання теорії та практики, сучасні досягнення науки і техніки та сприяти розвитку 

творчого мислення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За структурою лекція складається з таких основних розділів: 

ВСТУП 

Викладення актуальності, значущості теми, характеристика предмету лекції, 

встановлюється зв’язок з попередніми та майбутніми заняттями, вказується 

мета, завдання та план лекції. Вступ має бути коротким. 

 

ОСНОВНА ЧАСТИНА ЛЕКЦІЇ 

Лекція розробляється з урахуванням наукової методології та відповідності 

науковій об’єктивності. У лекції, викладається, як правило, зміст не більше 2-4 

навчальних питань, загальним обсягом 22-25 сторінок друкованого тексту. 

 

ВИСНОВКИ 

Підбиваються підсумки та робляться висновки зі змісту основної частини 

лекції. Рекомендується звернути увагу на опрацювання додаткової літератури 

за темою лекції. З метою підсилення самостійної роботи студентів може бути 

розроблено та запропоновано домашнє завдання. 

 

Допоміжні методичні матеріали для організації та проведення практичних 

(семінарських) занять 

Семінарські заняття отримали свою назву від латинського слова seminarium, 

що означає розсадник. Вони проводились у давньогрецьких та римських школах як 

поєднання диспутів, повідомлень учнів, коментарів та висновків викладачів. 

У сучасних вищих школах семінар - один з основних видів практичних занять 

для поглибленого вивчення того чи іншого предмету. 

В оцінці якості практичного заняття, у плануванні підготовки до нього можуть 

бути корисними такі критерії. 

 

 

 

 



постановка проблеми, намір пов’язати 

теоретичний матеріал з практичним його 

використанням у майбутній професійній 

діяльності 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технологія підготовки наукових доповідей, лекцій, промов 

Дізнайтесь заздалегідь якомога більше про склад, рівень підготовки та інтереси Ваших 

майбутніх слухачів. У будь-якому випадку треба щиро поважати своїх слухачів 

Цілеспрямованість 

Планування 

виділення головних питань, пов’язаних з 

профілюючими дисциплінами, наявність новинок 

у списку джерел 

Організація 

семінару 

уміння організувати та підтримати дискусію, 

конструктивний аналіз усіх відповідей та виступів 

студентів 

Стиль проведення 

семінару жвавий з постановкою гострих питань 

Ставлення 

здобувачів до 

викладача 

поважливе, у міру критичне 

Ставлення 

викладача до 

зджобувачів 

поважливе, у міру критичне 



 

Перш ніж складати план доповіді і далі працювати над її конкретним змістом, чітко 

сформулюйте для себе основну ідею, яку Ви хочете донести до слухачів своїм виступом 

 

Складіть план доповіді і наповнюйте його конкретним матеріалом, компонуючи його навколо 

Вашої головної ідеї 

 

Рівень доповіді розраховуйте переважно на середньостатистичного слухача. Якщо Ви будете 

розраховувати свою доповідь лише на найбільш підготовлених слухачів, Ви ризикуєте 

«загубити» значну частину аудиторії, яка погано зрозуміє Вас і залишить аудиторію з гірким 

почуттям змарнованого часу 

Для «новачків» робіть короткі і популярні 

пояснення 

Для «експертів» і тих, хто знає Вашу галузь 

навіть краще від Вас, стисло повідомте про 

новизну і і «тонкощі» Вашої роботи 

 

Стежте за станом аудиторії під час доповіді. 

Взагалі, підтримання уваги слухачів на високому рівні протягом тривалого часу - непроста 

психологічна задача, оскільки треба перебороти природні фізіологічні процеси, що 

відбуваються в організмі людини. Тим більше, що нерідко умови в залі бувають далекими 

від комфортних (жарко, холодно, погана акустика тощо) 

Неприпустимо 

проголошувати промову, 

постійно дивлячись лише у 

текст доповіді чи на екран. 

Досвідчені лектори радять 

визначити декілька «опорних 

точок» у різних місцях залу - 

слухачів, до яких Ви ніби 

звертаєтесь особисто 

Дехто з лекторів заздалегідь 

заготовляє на цей випадок 

якийсь дотепний жарт, 

цікаву історію чи анекдот, і 

знаходить спосіб органічно 

вписати їх у свій виступ 

 

Працюйте над стилем, читайте класиків! 

 

Подякуйте Вашим слухачам! 

 

 

 

 

 

 

ІІI. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ  



Після закінчення терміну практики здобувачів вищої освіти звітують про 

виконання поставлених завдань. Диференційованій оцінці з боку викладача-

методиста (керівника практики від кафедри) підлягають всі завдання, що виконав 

здобувач-практикант. Кінцева узагальнена оцінка має враховувати рівень 

виконання завдань практики та зміст представлених звітних документів. 

Звіт із практики захищається здобувачами вищої освіти на звітній 

конференції протягом перших 10 днів після закінчення практики. Практика має  

диференційований залік і оцінка заноситься у заліково-екзаменаційну відомість, у 

залікову книжку студента та або у його індивідуальний план. 

Оцінювання проходження практики  

Вид роботи 
К-ть 

балів 

Оцінка керівника від бази практики 20 

Оцінка керівника від кафедри 20 

Оформлення звіту 20 

Вміння здобувача вищої освіти подавати результати цілі свого 

дослідження, логічно структурувати доповідь та доводити до 

присутніх у стислій формі (основні результати) 

15 

Відповіді на запитання (чіткість формулювання та відповідність 

заданому питанню) 

 

15 

Роздатковий матеріал до доповіді: таблиці, рисунки, що 

відображають результати дослідження та на які робиться посилання 

під час доповіді 

10 

Загальна кількість балів 100 

 

Здобувач вищої освіти, який не виконав програми практики, може бути 

надано право проходження практики повторно без відриву від навчання. Здобувач 

вищої освіти, який удруге отримав негативну оцінку з практики, відраховується з 

Університету. 

Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні кафедри. 

ДОДАТОК А 



СТРУКТУРА ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Звіт містить: 

1. Характеристику здобувача-практиканта з місця проходження практики з 

оцінкою (за підписом керівника від бази практики та мокрою печаткою бази 

практики). 

2. Звіт практиканта П.І.Б. у довільній формі про проходження практики та 

виконання програми практики (найменування виконаних робіт, відповідність 

щоденника індивідуальному плану, побажання та рекомендації покращення 

організації практики) (одна сторінка). 

3. Загальні відомості про базу практики. 

4. Інструктаж виконання правил техніки безпеки. 

5. Індивідуальне завдання. 

6. Плани-конспекти лекційних (2) та практичних (2) занять. 

7. Рецензії (дві) відвіданих лекційних та практичних занять інших здобувачів-

практикантів. 

3. Заповнена форма по опрацьованим літературним джерелам (не менше 10-ти) 

за весь період практики. 

Вимоги до оформлення звіту: 

Параметри сторінки: поля (розмір паперу 210x297 мм): верхнє - 2,5 см, нижнє - 

2,5 см, ліве - 3,0 см, праве 1,0 см. 

Форматування документу. При застосуванні Microsoft Office шрифт має бути 

один і той самий протягом усього документу – Times New Roman, кегль шрифту - 

14 пт. Текстові абзаци мають відступ 1,25 см і вирівнюються за шириною. 

Міжрядковий інтервал – 1,5.  

 

ДОДАТОК Б 

ЗРАЗОК РЕЦЕНЗІЇ НА ПРОВЕДЕНЕ ЛЕКЦІЙНЕ (ПРАКТИЧНЕ) 



ЗАНЯТТЯ 

РЕЦЕНЗІЯ 

на проведене лекційне (практичне) заняття з теми: 

«...» 

здобувач вищої освіти ОС «магістр» 

напряму підготовки 053«Психологія»  

Прізвище, ім’я, по-батькові здобувача вищої освіти (який читав лекцію) 

Лекція з теми «...», проведена (дата), відзначалась такими особливостями: 

далі наводиться рецензія за такою структурою: 

1.Опис аудиторії, для якої читалась лекція (вік, стать, ...). 

2.Оцінка змісту лекції, структурованості матеріалу, відповідності рівня 

викладання матеріалу рівню аудиторії. 

3.Критична оцінка лекторських здібностей. 

4.Характеристика використаних літературних джерел та наочних матеріалів. 

5.Загальна сукупна оцінка проведеної лекції. 

 

Рецензент           Підпис 

(Прізвище, ім’я, по-батькові студента, який оцінює лекцію)  

 

 

 

 

 

ДОДАТОК В 

ЗРАЗОК ЗАПОВНЕННЯ ФОРМИ З ОПРАЦЬОВАНИХ ЗА ПЕРІОД 



ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ 

Назва  

Автор(и)  

Дата та місце друку 
 

Джерело 
Якщо стаття взята з журналу чи зі збірника 

Мова  

Короткий опис  

Ключові фрази  

Місце знаходження 

джерела 
Бібліотека (повна назва), приватна бібліотека, 

ресурс мережі Інтернет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Г 



ЗРАЗОК ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРАКТИКАНТА З МІСЦЯ 

ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Здобувача вищої освіти ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» медико-соціономічного факультету (Прізвище, ім’я, по-батькові), 

який проходив науково-педагогічну практику з "___" "_____________" 20__ року 

по "__" "_____________" 20__ року в (база проходження практики). 

За зазначений термін здобувачем вищої освіти виконані такі види робіт: 

__________________________________________________________________. 

Також є доречним описати роботу студента за такою структурою: 

Мотивація здобувача вищої освіти — ставлення до практики, інтерес до 

виконуваних робіт, до проблем освітнього закладу. 

Активність здобувача вищої освіти. 

Індивідуальні та професійно значущі якості студента: комунікабельність, 

емпатія, доброзичливість, старанність, організаторські здібності. 

Досягнення цілей практики та виконання програми практики. 

Якість виконання завдань здобувачем вищої освіти. 

Рівень сформованості професійних умінь і навичок. 

Рівень професійної самосвідомості здобувача вищої освіти. 

Практична допомога, що надавалася здобувачем-практикантом на базі і 

практики. 

Під час виконання поставлених завдань здобувач вищої освіти зарекомендував 

та проявив себе як _____________________________________________________. 

Оцінка (виставляється за кредитно-трансферною системою і є складовою 

загальної оцінки; студент може отримати від «0» до «30» балів). 

Зауваження, пропозиції, побажання щодо покращення організації та 

проведення практики. 

 

Підпис керівника від бази практики з зазначенням посади, наукового ступеня, 



вченого звання, П.І.Б.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК Д 

ФОРМА ЗВІТУ КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ 



ЗВІТ 

про проведення науково-педагогічної практики здобувачів вищої освіти 

ОС «магістр» напряму навчання 053«Психологія»  

Медико-соціономічного факультету 

 

1. Термін проведення _________________________________________. 

2. Кількість здобувачів вищої освіти згідно наказу ______________________. 

3. Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили практику _____________. 

4. Кількість здобувачів вищої освіти, які не пройшли практику ____________. 

5. Бази практики _________________________________________________. 

6. Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили практику у м. Миколаєві 

__________. 

7. Кількість здобувачів вищої освіти, які проходили практику поза межами міста 

_______. 

8. Оцінки за практику: 

відмінно ____________ 

добре _______________ 

задовільно ___________ 

незадовільно _________. 

8. Пропозиції щодо вдосконалення організаційних питань проведення 

практики ___________________________________________________________. 

9.  Пропозиції щодо вдосконалення змісту практики _________________. 

 

 

Керівник практики       _________________ 

П.І.Б., підпис 


