


 2 

ВСТУП 

 

Програма преддипломної практики складена відповідно до освітньої 

програми підготовки бакалаврів, галузі знань 05 Соціальні та поведінкові 

науки, спеціальності 053 Психологія. 

Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною частиною процесу 

підготовки фахівців у закладі вищої освіти. Практика передбачає отримання 

здобувачами вищої освіти достатнього обсягу практичних знань і навичок 

роботи. З цією метою наскрізною програмою передбачене безперервне 

практичне навчання здобувачів вищої освіти. Строки проведення практик 

визначені у навчальному плані. 

Преддипломна практика для здобувачів вищої освіти IV курсу 

спеціальності «Психологія» 

Преддипломна практика здобувачів вищої освіти є важливою 

складовою базової професійної підготовки майбутнього практичного 

психолога, проводиться з відривом від навчання на базі освітніх закладів: 

дошкільних установах, загальноосвітніх школах, в інтернатах різного профілю, 

професійно-технічних освітніх закладах, а також у соціальних службах, 

соціально-психологічних центрах інших відомств. Здобувач вищої освіти може 

проходити практику за місцем проживання та роботи у разі подання відповідної 

заяви на профільну кафедру. 

Зміст, мета та основні завдання психокорекційної практики походять із 

змісту психокорекції як напряму практичної психології та складової 

психологічної допомоги. 

Психологічна допомога містить: психодіагностику, психокорекцію, 

психотерапію, психологічне консультування, профорієнтацію, психологічний 

супровід та ін. В залежності від віку, особливості життєвої ситуації людини, 

стану здоров’я, наявності або відсутності визначеного життєвого й соціального 

досвіду таку допомогу можуть, за визначенням стандартів та спеціальних 

досліджень, надавати психолог (практичний психолог), або психотерапевт - 

лікар. 
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Психологічна корекція - це система заходів, методів і технологій, які 

спрямовані на виправлення недоліків психології або поведінки людини за 

допомогою спеціальних засобів психологічного впливу. Психокорекції 

підлягають ті недоліки, що не мають органічної основи і не являються 

усталеними якостями, що формуються досить рано у особистості й у 

подальшому практично не змінюються. 

В цілому, можна надати таке визначення психологічної корекції як 

активного впливу на психіку людини, який спрямований на послаблення або 

усунення тих чи інших негативних відхилень від норми в розвитку й 

функціонуванні психіки, або інші поведінкові, емоційні, когнітивні та інші 

прояви, що створюють психологічні проблеми, викликають тривогу й страхи, 

дискомфорт, дезадаптацію, переживання, тощо. 

Мета психокорекційної практики полягає в оволодінні здобувачами 

вищої освіти технологіями проведення психокорекційної роботи як ключової 

складової діяльності практичного психолога, формуванні індивідуального 

стилю професійної діяльності. 

Основні завдання преддипломної (психокорекційної) практики: 

1. Актуалізація та ознайомлення у практичній діяльності з особливостями 

психокорекційної роботи як складової психологічної допомоги в різних 

соціальних, педагогічних та психологічних структурах. 

2. Формування та удосконалення професійно-психологічних умінь та 

навичок: 

- здійснення уточнюючого психодіагностичного дослідження, як 

обов’язкової складової психоконсультативної й психокорекційної роботи; 

- формулювання мети й завдань психокорекційної роботи та її основних 

стадій (програма психокорекції – індивідуальна, групова); 

- встановлення психологічного контакту (психоконсультативного, 

психотерапевтичного) із клієнтом-дитиною, батьками, групою клієнтів- учнів 

як об’єктом і суб’єктом психокорекційної роботи; 
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- встановлення діалогічних та емпатійних стосунків із клієнтами у ході 

психокорекційної роботи та надання їм психологічної допомоги у відповідності 

із запитом клієнта; 

- формулювання психологічно обгрунтованих висновків та узагальнень 

стосовно прогнозів, психологічних діагнозів, змісту запиту й проблеми клієнта, 

а також ефективності психокорекції за базовими напрямами; 

- організації психокорекційної та психопрофілактичної роботи в освітніх 

закладах; 

- вивчення та використання методичної, наукової та популярної 

психологічної та психолого-гіедагогічної літератури з питань психокорекції. 

3. Формування та розвиток умінь творчого, індивідуального та, водночас, 

комплексного підходу до суб’єкта (ситуації, середовища та ін.) 

психокорекційної роботи. 

4. Формування професійної позиції практичного психолога, вмінь 

професійної рефлексії, аналізу власної професійної діяльності. 

Напрями преддипломної (психокорекційної) роботи під час практики 

Завдання психокорекційної практики орієнтовані на два базових напрями 

психокорекційної роботи: 

1 напрям - розвивальна психологічна корекція, психокорекція 

когнітивної або інтелектуальної сфери розвитку дитини або дорослого клієнта, 

що містить: психологічну корекцію готовності до навчання у школі, 

психологічну корекцію успішності у навчанні, психологічну корекцію 

психологічного розвитку дітей, інтелектуальної сфери та окремих пізнавальних 

процесів клієнтів різних вікових груп. 

2 напрям - психологічна корекція негативних особистісних проявів і 

стереотипів поведінки, що містить: психологічну корекцію несприятливих 

форм емоційного реагування та стереотипів поведінки дітей та дорослих, 

психологічну корекцію негативних проявів особистісних новоутворень та 

наслідків психотравм дитинства у дітей та дорослих, психологічну корекцію 
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конфліктних та неадекватних відносин у мікрогрупах, учнівських і трудових 

колективах. 

Зміст психокорекційної практики 

Зміст психокорекційної практики полягає у формуванні запиту 

(психологічній діагностиці учнів, вихованців, педагогічних працівників 

освітніх закладів та інших учасників освітнього процесу баз практик) на 

проведення психокорекційної роботи, плануванні та проведенні 

психокорекційних програм (індивідуальної та групової психокорекції), оцінці 

та моніторингу ефективності проведених психокорекційних заходів та 

узагальненні результатів проведеної роботи. 

Важливою складовою психокорекційної практики є самоосвітня та 

методична діяльність студента-практиканта, яка передбачає самостійну 

науково-методичну роботу із спеціальною літературою та відвідування 

групових консультацій (супервізій) на базі методичного центру практичної 

психології. 

Модульна структура психокорекційної практики (9 кредитів): 

Модуль 1. „Професійний саморозвиток майбутнього практичного 

психолога” - 36 год. (1 кредит) – Завдання1 „Протокол супервізійної сесії”. 

Модуль 2. „Психокорекційна програма (індивідуальна)” - Завдання 2, 

обране з рекомендованих - 108 год. (3 кредити). 

Модуль 3. „Психокорекційна програма (групова)” – Завдання 3, обране з 

рекомендованих - 108 год. (3 кредити). 

Модуль 4. „Аналіз та узагальнення результатів практики” - 72 год. (2 

кредити). 

 

 

 

 

Графік та організація психокорекційної практики 
 

де вид 1 

тиждень 

2 

тиждень 

3 

тиждень 

4 

тиждень 

5 

тиждень 

6 

тиждень 
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нь діяльності 

пн робота в 
навчальних 
закладах 

      

вт робота в 
навчальних 
закладах 

      

ср самостійна 
робота 

      

чт робота в 
навчальних 
закладах 

      

пт групові 
консультац
ії* 

      

* - день проведення групових консультацій може бути змінено відповідно до узгоджених 

домовленостей всіх учасників практики. 

Етапи та терміни проходження психокорекційної практики 

1 етап - ознайомчий (1 тиждень): знайомство із освітнім закладом, 

педагогічним колективом, документацією практичного психолога, уточнення 

цільової аудиторії майбутньої психокорекційної роботи (з врахуванням 

специфіки навчального закладу та його поточних потреб - разом із керівником 

від бази практики), складання індивідуального плану проходження практики; 

2 етап - підготовка та проведення психодіагностичної роботи (1 

тиждень): підбір методик, організація діагностичних сесій, опрацювання 

матеріалів діагностики; 

3 етап - розбробка психокорекційних програм (індивідуальної та 

групової) (1 тиждень): планування психокорекційної роботи (1 індивідуальна та 

1 групова психокорекційна програма) за результатами психодіагностики, 

складання графіку її проведення; 

4 етап - проведення психокорекційної роботи (індивідуальної та 

групової) (2 тижні): реалізація запланованих психокорекційних заходів під 

орудою керівника від бази практики; 

5 етап - підведення підсумків психокорекційної практики (1 тиждень): 

аналіз та узагальнення результатів реалізації психокорекційних програм, 

узагальнення матеріалів практики, написання звіту. 
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Орієнтовні варіанти завдань для виконання під час психокорекційної 

практики 

Здобувач вищої освіти має обрати два завдання із пропонованих нижче 

варіантів та у межах визначених напрямів психокорекційної роботи 

(розвивальна психологічна корекція та корекція негативних особистісних 

проявів) розробити, реалізувати та описати результати двох програм 

психокорекційної роботи (індивідуальної та групової). Проведення 

психокорекційних програм студентами-практикантами має бути узгоджене із 

керівниками баз практик та відбуватись під їх контролем. 

Запропоновані варіанти тем індивідуальних завдань можуть бути 

відкориговані у відповідності до потреб навчального закладу (бази практики). 

Варіант І. 

Психокорекція готовності до навчання у школі та корекція психічного 

розвитку дітей дошкільного віку (уваги, пам'яті, уяви, мислення та ін.). 

Варіант II. 

Психокорекція успішності у навчанні та психічного розвитку дітей у 

загальноосвітній школі (розвивальна психокорекція інтелектуального розвитку 

дітей, пізнавального розвитку, розвитку окремих пізнавальних процесів - уваги, 

пам'яті, уяви, мислення та ін.), психокорекція шкільної дезадаптації дітей 

молодшого шкільного віку. 

Варіант III. 

Розвивальна психокорекція здібностей дітей або дорослих, в тому і числі 

пізнавальних здібностей, літературних здібностей, творчих здібностей, 

комунікативних здібностей, креативності, тощо. 

Варіант IV. 

Розвивальна психокорекція інтелекту дорослої людини, зокрема, 

професійного інтелекту у різних професійних галузях (технічного інтелекту, 

бізнес-інтелекту, інтелекту психолога, тощо). 
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Варіант V. 

Психологічна корекція несприятливих форм емоційного реагування 

клієнтів різних вікових груп, негативних (утому числі і девіантних форм), 

стереотипів поведінки, що склалися, та, відповідно, негативних особистісних 

якостей (агресивність, брехливість, впертість, негативізм, тощо). 

Варіант VI. 

Психологічна корекція особистісних новоутворень та емоційного 

неблагополуччя, обумовлених наслідками психотравм дітей у сім'ї та/або в 

школі, проявами й наслідками невротизації («сімейна фобія», «шкільний 

невроз», тривога, страхи, невпевненість у собі, занижена самооцінка, підвищена 

тривожність, та ін.). 

Варіант VII. 

Психокорекція негативного самосприйняття, невпевненості в собі, 

негативної Я-концепції клієнтів. 

Варіант VIII. 

Психокорекція психологічного клімату, конфліктних та неадекватних 

міжособистісних взаємостосунків у сім'ях, мікрогрупах, трудових колективах. 

Варіант IX. 

Психокорекція внутрішніх конфліктів особистості, конфліктності, 

конфліктних переживань та підвищеної конфліктності поведінки особистості. 

Варіант X. 

Психокорекція несприятливих емоційних і постстресових станів, 

наприклад, депресій, суїцидальних думок, залежних станів, тощо. 

Форми і види контролю 

Попередній контроль здійснюється під час підготовки здобувачів вищої 

освіти до проходження практики (на настановчій конференції). 

Поточний контроль здійснюється відповідно до складеного здобувачем 

вищої освіти та затвердженого керівником практики від ЗВО індивідуального 

плану практики, який включає етапність, терміни виконання та тематику 

індивідуальних завдань практики. 
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Підсумковий контроль передбачає контроль виконання здобувачем вищої 

освіти всієї програми практики, в тому числі виконання індивідуальних 

завдань, а також написання звіту, який оформлюється згідно вимог до 

написання документів такого виду. 

За результатами проходження практики керівником практики від бази 

складається характеристика - відгук на здобувача вищої освіти. 

Критерії оцінювання результатів практики, розподіл балів за окремими 

видами робіт: 

- ступінь виконання здобувачами вищої освіти завдань практики; 

- якість психологічних знань, проявлених під час практики та їх 

відображення у звітній документації; 

- рівень сформованості умінь та навичок практичної роботи студентів як 

майбутніх фахівців із психології. 

Загальні критерії оцінювання результатів проходження здобувачами вищої 

освіти практики подано у таблиці 1. 

 

Таблиця 1 

Критерії оцінювання проходження практики 

Зміст критерію Оцінка за 

національно

ю шкалою 

Оцінка за 

100-бальною 

шкалою 

Оцінка 

за 

шкалою 

ECTS 

Всі завдання практики виконано правильно та 

якісно. Виявлено вміння здобувача вищої освіти 

застосовувати і творчо використовувати 

психолого-педагогічні та методичні знання, 

пов'язані з особливостями і засобами 

психологічної діяльності.  

Виявлено вміння проводити діагностичне 

обстеження, встановлювати контакт з клієнтом, 

добирати діагностичний інструментарій та 

психологічно обґрунтовувати висновки.  

Відмінно 90-100 А 
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Виявлено вміння узагальнення, оформлення та 

презентації результатів власної діяльності. 

Завдання виконано правильно, але недостатньо 

повно, використані не всі необхідні методи в 

ході аналізу та узагальнення матеріалу.  

Виявлено уміння проводити відповідні види 

психологічної роботи, але дії студента 

шаблонні. Не проявляється творче ставлення до 

розв'язання завдання. 

Добре 80-89 В 

Завдання виконані правильно, але неповно. В 

ході виконання завдань допускалися незначні 

помилки. Використані не всі необхідні методи 

аналізу та узагальнення матеріалу. Звітна 

документація оформлена згідно вимог. 

Добре 70-79 С 

Завдання виконані неповно. В ході виконання 

завдань допускалися помилки. Використані не 

всі необхідні методи аналізу та узагальнення 

матеріалу. Звітна документація неповна або 

оформлена з помилками. 

Задовільно 65-69 D 

Завдання виконані з помилками. Всі завдання 

практики виконувалися, але допущені 

неточності. Документація оформлена неповно, з 

помилками. 

Задовільно 60-64 Е 

Завдання виконані неповно, з помилками. 

Виявлені проблеми встановлення контакту з 

клієнтом, студентською аудиторією; не 

сформовані вміння проводити відповідні види 

психологічної роботи. Звітна документація 

оформлена з помилками.  

Незадовільно 35-59 ЕХ (з 

можлив

істю 

повтор

ного 

складан
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ня) 

Завдання виконані неправильно. Виявлені 

проблеми встановлення контакту; не 

сформовані вміння проводити відповідні види 

психологічної роботи. Звітна документація 

оформлена з помилками. Відсутні логічні 

висновки. 

Незадовільно 0-34 Х (з 

обов’яз

ковим 

повтор

ним 

курсом) 

 

Розподіл балів за окремими видами робіт 

Модуль 1 

(вид 

роботи) 

Модуль 2  

(вид 

роботи) 

Модуль 3  

(вид роботи) 

Модуль 4  

(вид роботи) 

Захист  

(презентація 

результатів) 

Всього 

(балів)  

Протокол 

супер-

візійної 

сесії 

Програма 

індиві-

дуальної 

психоко-

рекційної 

роботи 

Програма групової 

психокорекційної 

роботи 

Звіт про 

проходження 

практики 

Виступ на 

конференції 

 

10 25 25 20 20 100 

Підведення підсумків практики 

Письмовий звіт подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів 

до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та 

допуску до захисту. 

До захисту допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю виконали 

програму практики, представили звіт згідно із встановленою формою та 

одержали позитивну характеристику від керівника від бази практики. 

Підсумки практики підводяться у процесі складання здобувачем вищої 

освіти диференційованого заліку керівнику практики від ЗВО. 

Диференційована оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та 

проставляється в заліковій книжці. 

Перелік документів практики та вимоги щодо їх оформлення 

1. Індивідуальний план практики  

2. Звіт з практики  
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3.Характеристика-відгук на студента від бази практики 

Всі перераховані документи подаються у папці (в окремих файлах кожен 

документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою. 
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3. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 
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ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ  

 

Письмовий звіт подається у встановлений термін (не пізніше трьох днів 

до закінчення практики) керівнику практики для перевірки, рецензування та 

допуску до захисту. 

До захисту допускаються здобувачі вищої освіти, які повністю виконали 

програму практики, представили звіт згідно із встановленою формою та 

одержали позитивну характеристику від керівника від бази практики. 

Підсумки практики підводяться у процесі складання здобувачем вищої 

освіти диференційованого заліку керівнику практики від ЗВО. 

Диференційована оцінка з практики заноситься в екзаменаційну відомість та 

проставляється в заліковій книжці. 

Перелік документів практики та вимоги щодо їх оформлення 

1. Індивідуальне завдання. 

2. Звіт з практики  

Всі перераховані документи подаються у папці (в окремих файлах 

кожен документ) за вказаним переліком з титульною сторінкою. 

Підсумкова оцінка практики може бути визначена за допомогою 

наступної шкали: 
 

“Відмінно” (90-100 балів): наявні всі необхідні документи з практики з 

усіма реквізитами; звіт написано самостійно з дотриманням формальних вимог; 

завдання практики виконані і висвітлені повністю; здобувачем вищої освіти 

продемонстрований високий рівень обгрунтування власних ідей, висновків, 

творчий підхід; звіт захищено успішно та отримано відповіді на запитання зі 

звіту. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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“Добре” (82-89, 75-81 балів): наявні всі необхідні документи з практики, 

проте деякі реквізити відсутні; звіт написано самостійно, але деякі формальні 

вимоги порушені; завдання практики виконані і висвітлені не всебічно; 

здобувачем вищої освіти продемонстрований високий рівень обгрунтування 

власних ідей, висновків, проте вони суперечливі чи взаємовиключні; звіт 

захищено успішно, із зауваженнями. 

 

“Задовільно” (67-74, 60-66 балів): наявні всі необхідні документи з 

практики, проте деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт 

засновано на плагіаті без використання посилань та/або деякі формальні вимоги 

порушені чи недотримані взагалі; завдання практики виконані і висвітлені не в 

повному обсязі; здобувач вищої освіти продемонстрував схильність до 

механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони суперечливі чи 

взаємовиключні; звіт ледве захищено через малоадекватні відповіді на 

запитання для захисту. 

 

“Незадовільно” (35-59, 1-34 балів): відсутні один чи більше документів з 

практики, деякі реквізити відсутні чи зазначені недостовірні дані; звіт повністю 

засновано на плагіаті без використання посилань та/або багато формальних 

вимог порушено чи недотримано взагалі; завдання практики пророблені і 

висвітлені не належним чином; здобувач вищої освіти продемонстрував 

схильність до механічної компіляції чужих ідей, висновків, вони суперечливі, 

взаємовиключні і можуть бути майже не пов’язаними з матеріалами практики; 

звіт не захищено через неадекватні відповіді на запитання для захисту і слабку 

орієнтацію в матеріалах звіту. 

 



ДОДАТОК 1 

 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики 

 

ПЗВО «МІЖНАРОДНИЙ КЛАСИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

ПИЛИПА ОРЛИКА» 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ 

 

про виконання програми ____________________практики 
                                                        (вид практики) 

 

Здобувача вищої освіти_________________________________ 
                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові) 

Групи ____________________________________ 

Спеціальність _____________________________ 

Освітній рівень _____________________ 

 

База практики _____________________________________________ 
                                                          (повна назва) 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник практики                                            Керівник практики від 

від бази практики                                              закладу вищої освіти 

____________________________                  __________________________ 
            (посада, прізвище, ініціали)                                                       (посада, прізвище, ініціали) 

 

 

Звіт захищений 

«_____» _______________201___р. 

______________________________ 
                                        (підпис) 

 

Миколаїв - 2019 
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ДОДАТОК 2 

ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
 

Індивідуальне завдання на практику 
_____________________________________________________________________________________________ 

(вид і назва практики) 

Здобувач вищої освіти ____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

Факультет ___________________________________________________________________________________ 

Кафедра _____________________________________________________________ 

Освітній рівень _______________________________________________________ 

Спеціальність (напрям підготовки)______________________________________________________ 
                                                                                                                                    (назва) 

_________ курс, група ___________ 
 

Календарний план проходження практики 
 

 

№ 

з/

п 

Завдання 

Строк 

виконання 

завдання  

Примітка 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Керівники практики: 

від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» ___________ _______________________ 
                                                                                                   (підпис)               ( прізвище та ініціали) 
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      від підприємства, організації, установи _____________  ______________________ 
                                                                                                                                        (підпис)             (прізвище та ініціали) 

Здобувач вищої освіти _________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Прибув (ла) на підприємство, організацію, установу 
Печатка 

підприємства, організації, установи „___” ____________________ 20___ року 

 

____________           ______________________________________________________________________________ 
         (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 
 

Вибув (ла) з підприємства, організації, установи 
Печатка 

Підприємства, організації, установи   “___” ____________________ 20___ року 

 
_____________     ________________________________________________________________________________ 
                (підпис)                                                             (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 

 

Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 
________________________________________________________________________________ 

                       (назва підприємства, організації,  установи) 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

Керівник практики від підприємства,  

організації, установи      ________  ________________________ 
                                                              (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

            Печатка        «______» __________________  20 __ року 
 

Висновок керівника практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 

 про проходження практики 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку „____”_______________20____року   

Оцінка:  

за національною шкалою____________________  
                                                                               (словами) 

кількість балів _________________________________ 
   (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________  

Керівник практики від ПЗВО «МКУ ім. Пилипа Орлика» 
____________ ______________________  

        (підпис)                (прізвище та ініціали) 

Примітка: Індивідуальне завдання – перший аркуш у звіті студента (двосторонній при роздрукуванні) 
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                 ДОДАТОК 3 
             Місце кутового штампа  

МКУ ім. Пилипа Орлика          

 

               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 

      ________________________________ 
       ________________________________ 

         ________________________________ 

         ________________________________ 

 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

/є підставою для зарахування на практику/ 

  

Згідно з угодою від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику здобувачів вищої освіти ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки 

(спеціальністю) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Назва практики ___________________________________________________________________ 

 Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року 

               по „___” ________________________________________   20 ___ року 

 

Керівник практики від кафедри ______________________________________________ 

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

 
 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

М.П.           Керівник  практики МКУ ім. Пилипа Орлика               _____________       __________________  
                                                                                                                                                  (підпис)                       (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК 4 

Звіт керівника практики 

 

ЗВІТ 

__________________________________________________________________ 

щодо керівництва виробничою практикою здобувачів вищої освіти ІV 

курсу кафедри _______________ факультету ____________________________ 

Відповідно до наказу ректора МКУ ім. Пилипа Орлика мною з _____ до 

_____ 20__ року  здійснювалося керівництво виробничою практикою 

здобувачів вищої освіти у таких закладах (установах) ______________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Всього під моїм керівництвом практику проходило _____ здобувачів 

вищої освіти.  

Мною проведено ____ індивідуальних консультацій та ____ групових.  

Загальна характеристика та оцінка роботи здобувачів вищої освіти 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________. 

 

Підсумкова оцінка здобувачів вищої освіти за виробничу практику: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Практика засвідчила, що під час підготовки здобувачів вищої освіти 

необхідно звернути увагу на 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Загальні зауваження та пропозиції щодо організації та проведення 

виробничої практики 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Підпис _________________________ 

 

Дата ___________________________ 

 

 


