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ВСТУП 

 

Важливою та невід’ємною складовою освітнього процесу здобувачів вищої 

освіти є практика, під час якої вони набувають практичних навичок підготовки 

фахівців з обліку і оподаткування та ознайомлюються із особливостями 

майбутньої професійної діяльності. Практика передбачає безперервність та 

послідовність її проведення і спрямована на закріплення теоретичних знань, 

отриманих здобувачами вищої освіти у період навчання, набуття і вдосконалення 

практичних умінь і навичок за освітньою програмою Облік і оподаткування. 

Відповідно до навчального плану ННІ економіки та бізнес-освіти Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини та графіку 

освітнього процесу проходження навчальної практики передбачено для 

здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання – на першому курсі 

початкового рівня (короткий цикл) вищої освіти ОС «Молодший бакалавр» у 

другому семестрі.  

Загальні вимоги до порядку організації практики, керівництва, вибору бази 

її проходження, підведення підсумків та оцінювання результатів, матеріально-

технічного забезпечення практики регламентуються Положення «Про 

організацію практик в Уманському державному педагогічному університеті імені 

Павла Тичини» (денної та заочної форм навчання) (затвердженого на засіданні 

вченої ради 19 грудня 2018 року, протокол №7) [1] (далі – Положення). Вимоги 

до організації навчальної практики та порядку її проходження здобувачами 

вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування також визначені у 

наскрізній програмі та робочій програмі з навчальної практики. 

Дані методичні вказівки розкривають зміст навчальної практики здобувачів 

вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування усіх форм навчання, 

порядок її проходження, організації та керівництва, вибору бази практики 

студентами. Містять рекомендації до оформлення звіту з навчальної практики та 

всіх необхідних документів, що складаються під час її проходження, а також 

визначають критерії оцінювання результатів навчальної практики. Крім того, у 

методичних вказівках наведено перелік рекомендованої літератури, яка може 



бути використана студентами під час написання звіту з практики. У додатках 

наведено типові форми документів, на підставі яких студенти направляються на 

практику та звітних, зокрема: угода, направлення на практику, повідомлення, 

щоденник практики, а також зразок оформлення титульної сторінки звіту з 

практики. 



1. Мета і завдання практики 

 

Метою навчальної практики є підготовка висококваліфікованих і 

конкурентоспроможних на національному та міжнародному ринку праці 

фахівців для підприємств, установ, організацій різних галузей економіки 

України, незалежно від форм власності та організаційно-правових форм 

господарювання, які здатні розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні 

проблеми у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Мета навчальної практики реалізується шляхом ознайомлення зі змістом і 

формами роботи на базах практик, навчальних та наукових лабораторіях, 

відділах, структурних підрозділах університету та виконання конкретних 

завдань, передбачених програмою практик. а також збір фактичного матеріалу 

для виконання курсових проектів (робіт). 

Завданням навчальної практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти 

зі специфікою майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і 

навичок із загально-професійних та спеціальних дисциплін за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування та у досягненні наступних компетентностей: 

- Здатність здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, 

розрахунки за податками, визначати доходи та витрати.  

- Здатність застосовувати основні методики проведення аудиту й надання 

аудиторських послуг. 

- Здатність організовувати документообіг та забезпечувати зберігання 

бухгалтерських документів. 

- Здатність використовувати математичний інструментарій для 

дослідження економічних процесів у сфері обліку, аудиті та оподаткуванні. 

- Здатність використовувати професійно-профільовані знання і практичні 

навички в обліковій та податковій діяльності підприємства. 

Тривалість навчальної практики, їх форми і терміни проведення 

визначаються в навчальних планах.  

Практику здобувачі вищої освіти проходять на підприємствах різних форм 

власності чи у фінансових установах (податкової інспекції, комерційного банку, 



страхової компанії) і є важливим етапом в підготовці спеціалістів вищої 

кваліфікації. Розподіл здобувачів по об’єктах практики і призначення керівників 

проводиться кафедрою відповідно до наявності баз практики та кількості місць 

на кожній з них і оформляється наказом по університету.  

З базами практики університет завчасно укладає договори на її проведення 

за відповідною формою. Тривалість дії договорів погоджується договірними 

сторонами та визначається на період конкретного виду практики (Додаток 1) або 

до п’яти років (Додаток 2). З дозволу кафедри здобувач може самостійно 

підібрати базу проведення практики. У цьому випадку здобувач вищої освіти 

повинен подати на їх розгляд клопотання від бази практики (Додаток 3) за 2 

тижні до початку проходження практики. Клопотання зберігаються до 

завершення навчального року у керівника практик по інституту. 

До початку керівник практик по інституту готує направлення на практику 

на ім’я адміністрації бази практики, за підписом відповідального керівника 

практик від університету (Додаток 4). 

У процесі проходження навчальної практики студенти повинні 

ознайомитися із:  

 – нормативними документами, які є юридичною основою функціонування 

об’єкта проходження практики;  

 – структурою та технічним оснащенням бази проходження практики;  

 – організацією і методами роботи спеціалістів в процесі виконання ними 

функціональних зобов’язань;  

 – організацією проведення аудиту на підприємстві (установі).  

Перед проходженням навчальної практики заступник директора інституту 

з практики проводить настановчу конференцію, на якій здобувачі вищої освіти 

отримують детальну інформацію про зміст практики, порядок її проходження та 

оформлення звітів. 

 

2. Організація практики 

Відповідальність за організацію, проведення і контроль навчальної практики 

на кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки покладається на гаранта 



освітньої програми, завідувача кафедри, групового керівника. 

Навчально-методичне керівництво і проведення навчальної практики, а 

також зв’язок із базами практик контролює гарант освітньої програми. 

Керівниками практик призначаються фахівці з числа провідних викладачів 

кафедри.  

До керівництва навчальною практикою здобувачів вищої освіти 

залучаються досвідчені викладачі кафедри, які брали безпосередню участь у 

виробничому процесі, де проводиться практика.  

Організаційні питання практики, її хід і підсумки періодично 

обговорюються на засіданнях кафедри. 

Груповий керівник:  

 перед початком практики забезпечує необхідною документацією з 

практики керівників баз практик, здобувачів вищої освіти; 

 проводить інструктаж з техніки безпеки і охорони праці та контролює 

умови праці і побуту здобувачів вищої освіти;  

 повідомляє здобувачів вищої освіти про порядок звітності з практики;  

 у перший день практики разом з адміністрацією від бази практики 

закріплює здобувачів вищої освіти за місцем проходження практики;  

 проводить засідання з академічною групою здобувачів вищої освіти щодо 

питань організації і проведення практики;  

 надає практикантам консультації щодо виконання програми практики;  

 бере участь у проведенні загального підсумку з практики; разом з 

керівником практики по інституту оцінює роботу здобувача вищої освіти; 

 після завершення кожного виду практики на основі звітів керівників від 

бази практики, аналізу документації, подану здобувачами вищої освіти, складає 

письмовий звіт про хід, результати практики із зауваженнями і пропозиціями 

щодо подальшого вдосконалення та організації її проведення завідувачу кафедри 

та керівнику практики інституту.  

Груповим керівником призначається викладач випускової кафедри. 

Проведення практики забезпечується такими документами: 



- програма практики; 

- щоденник практики; 

- індивідуальний план-графік; 

- звіт про проходження здобувачем вищої освіти практики. 

Безпосередніми керівниками практики від бази практики є їх працівники. 

Вони здійснюють методичне керівництво практикою відповідно до затвердженої 

програми. 

Загальне керівництво практикою на підприємстві (установі, організації) 

здійснюється головними фахівцями або їх заступниками, безпосереднє 

керівництво покладається на керівників структурними підрозділами та на 

окремих висококваліфікованих спеціалістів. 

Відповідальність за організацію практики на підприємстві (установі, 

організації) покладається на керуючого, який призначає керівника навчальної 

практики здобувачів наказом по підприємству. 

Керівник практики від підприємства (установи, організації):  

-  готує проект наказу щодо зарахування здобувачів на практику;  

-  організовує робочі місця студентам-практикантам та знайомить їх з 

організацією роботи;  

-  проводить інструктаж по техніці безпеки;  

-  проводить екскурсії на підприємстві;  

-  контролює дотримання здобувачами вищої освіти правил внутрішнього 

трудового розпорядку, трудової дисципліни та правил безпеки;  

-  складає графік проходження здобувачами практики;  

Керівник практики від підприємства (установи, організації) зобов’язаний: 

 влаштувати практикантів на робочі місця, забезпечити проведення 

інструктажу з техніки безпеки і охорони праці; 

 провести бесіду про зміст та особливості діяльності управлінця на 

підприємстві або його підрозділі; 

 всебічно сприяти дотриманню здобувачами графіку та виконанню 

програми практики, консультувати їх, залучати до виконання виробничих 



завдань; 

 вживати необхідні виховні та адміністративні заходи щодо здобувачів, 

які порушують правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства, та 

повідомляти про це керівника від інституту та дирекцію; 

 ознайомитися зі звітами здобувачів вищої освіти. Надати відгук у 

щоденнику про результати проходження практики і попередню оцінку.  

Здобувачі вищої освіти у період організації і проходження практики 

зобов’язані:  

 за тиждень до початку практики пройти медичний огляд, прослухати 

лекцію з охорони життя і безпеки, виробничої гігієни та санітарії;  

 до початку практики одержати від групового керівника практики 

консультації щодо оформлення необхідних документів;  

 своєчасно прибути на базу практики;  

 в повному обсязі виконати всі завдання, передбачені програмою практики і 

вказівками її керівників;  

 вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії;  

 нести відповідальність за виконану роботу;  

 приходити не пізніше як за 15 хв. до початку робочого дня;  

 у випадку відсутності або запізнення повідомляти про це старосту, 

групового керівника, пояснювати причину відсутності або запізнення, надавати 

необхідні документи, що засвідчують відсутність (довідку про хворобу тощо);  

 відвідувати консультації, методичні наради, які проводить керівник з практики;  

 у встановлений термін здавати звіт про виконання завдань практики.  

Здобувачі вищої освіти мають право:  

 звертатися до керівників практики університету, адміністрації баз практик 

з усіх питань, що виникають у процесі проходження ними практики;  

 користуватися матеріальною базою, бібліотекою, кабінетами та навчально-

методичним забезпеченням, використовувати технічну, інформаційно-методичну 

та іншу документацію, необхідну для виконання програми практики;  



 вносити пропозиції щодо організації практики;  

 брати участь у роботі бази практики. 

Тривалість робочого часу здобувачів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України і складає від 16 до 

18 років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 

від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і 

старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 

20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93). 

Перед початком практики здобувач має отримати: 

- у дирекції – направлення на практику; 

- на кафедрі – програму практики, індивідуальний план-графік, щоденник з 

практики. 

Здобувачі-практиканти повинні: 

- систематично вести записи у щоденнику практики, фіксувати обсяг та 

зміст виконаної за день роботи; 

- підготувати та надати на кафедру фінансів, обліку та економічної безпеки 

таку звітність: 

1. Звіт про проходження практики. 

2. Індивідуальний план.  

3. Щоденник з практики, підписаний керівником практики від 

підприємства та завірений печаткою підприємства. 

Здобувач, який не виконав програму з практики, отримав негативний відгук 

про роботу або незадовільну оцінку при захисті звіту, направляється повторно на 

практику в канікулярний період або відраховується із університету. 

На здобувачів-практикантів, які порушують правила внутрішнього 

розпорядку та виробничої дисципліни, керівниками баз практики можуть 

накладатися стягнення, про що повідомляється ректору університету. Ректор 

вирішує питання подальшого проходження практики та перебування здобувача 

вищої освіти в університеті. 

 

 



3. Бази практики 

 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування проводиться на підприємствах (організаціях) виробничої та 

невиробничої сфер, що є юридичними особами; фінансово-кредитних установах і 

організаціях. За погодженням з завідувачем кафедри фінансів, обліку та 

економічної безпеки в окремих випадках практика може проводитися в науково-

дослідних і проектних інститутах. 

Місця і бази практики визначаються договорами, що укладаються 

університетом і підприємствами (організаціями), умовами контрактів, заявками 

підприємств, організацій, власним вибором місця практики студентами. За 

відсутності договору на проведення практики здобувач може проходити 

практику на підприємстві, якщо університетом буде отримано лист з проханням 

направити його саме на це підприємство в терміни практики.  

При підготовці спеціалістів за цільовими договорами з підприємствами 

(організаціями), бази практики передбачаються в цих договорах. В тих випадках, 

коли підготовка спеціалістів здійснюється за заявами фізичних осіб, бази 

практики забезпечуються інститутом або цими особами, що визначаються 

умовами договору.  

При наявності вакантних посад в організаціях – базах практики, які 

співпадають з переліком посад в кваліфікаційній характеристиці з підготовки 

молодшого бакалавра, рекомендується об’єднувати проходження практики з 

роботою на цих посадах. При цьому здобувач повинен в повній мірі виконати як 

програму практики, індивідуальне завдання, так і оформити всі необхідні 

документи в строки відповідно з навчальним планом. 

Бази практик в особі їх перших керівників разом з закладом вищої освіти 

несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики здобувачів 

освітніх послуг. 

Перелік питань, необхідних для опрацювання студентом-практикантом, 

також орієнтовний розподіл часу визначається у тематичних планах, що 

розробляються відповідно до особливостей діяльності окремої бази практики. 



Екскурсії під час практики проводяться з метою надбання студентами 

найбільш повної уяви про базу практики, її структуру, взаємодію її окремих 

підрозділів, діючу систему управління. Кількість годин, що відводиться на заняття 

та екскурсії для студента, не повинна перевищувати шести годин на тиждень. 

 

4. Вимоги щодо ведення щоденника 

1. Оформити титульну сторінку обкладинки щоденника.  

2. Записи в щоденнику ведуться щоденно від свого імені в теперішньому 

часі (ознайомилась, розглянула, сплатила, оформила і т. д.), без скорочень, 

грамотно, пастою одного кольору, в тій послідовності, в якій виконувалась 

робота протягом дня. Записи у щоденнику ведуться українською мовою.  

3. У щоденник не слід записувати техніку виконання роботи. Записи про 

виконані роботи повинні бути стислими, конкретними, з визначенням кількості 

виконаних операцій та назв госпорганів.  

4. У графі «місце роботи» необхідно записати назву теми практики в той 

день, коли починається її вивчення, місце роботи, виконана робота з даної теми. 

5. У графі короткий зміст роботи вказується, як виконувалась робота: 

самостійно або шляхом спостереження, або шляхом вивчення інструкцій, 

архівного чи юридичного матеріалу.  

6. Періодично щоденник подається керівнику від бази практики для 

перевірки правильності записів у ньому, виставлення оцінки, підпису. 

7. Щоденник (додаток 5) додається до звіту після закінчення практики. 

 

5. Зміст програми навчальної практики 

Ознайомлення з підприємством та складання календарного плану 

проходження практики.  

Ознайомлення з базою практики (бесіди з адміністрацією, спеціалістами). 

Складання індивідуального плану роботу на час проходження практики. 

Проходження інструктажу з техніки безпеки.  

Змістовий модуль 1. Організаційно-економічна характеристика 

підприємства, його галузеві особливості, основні економічні показники 



фінансово-господарської діяльності 

Ознайомлення з підприємством (історією створення, техніко-економічною 

характеристикою підприємства, видами діяльності та організаційною 

структурою управління підприємства, галузевими особливостями). Збір 

документів для оцінки техніко-економічних показників діяльності підприємства 

за 1 – 3 роки. 

Змістовий модуль 2. Загальна характеристика системи 

бухгалтерського обліку підприємства 

Ознайомлення із порядком роботи, структурою та функціями бухгалтерії, її 

зв’язками з іншими структурними підрозділами підприємства. 

Огляд посадових інструкцій (зокрема, головного бухгалтера та бухгалтерів 

підприємства). 

Дослідження та загальна характеристика системи бухгалтерського обліку 

на підприємстві (огляд наказу про організацію бухгалтерського обліку, наказу 

про облікову політику підприємства, характеристика форми обліку, робочого 

плану рахунків тощо). 

Вивчення особливостей документального оформлення основних 

господарських операцій, що відбуваються на підприємстві (ознайомлення з 

графіком документообігу). 

Ознайомлення із порядком оформлення первинних документів, що 

складаються за основними господарськими операціями підприємства. 

Вивчення порядку відображення в бухгалтерському обліку основних 

господарських операцій підприємства (кореспонденція бухгалтерських рахунків 

за основними господарськими операціями із використанням робочого плану 

рахунків). 

 

6. Рекомендації до оформлення звіту з навчальної практики 

 

Вимоги до оформлення звіту з практики 

Звіт з навчальної практики обсягом 25 – 30 сторінок оформляється 

відповідно до вимог. Текст звіту має бути виконаний за допомогою 



комп’ютерної техніки на одному боці аркуша білого паперу формату А4 

(210x297 мм). Текст потрібно друкувати через півтора інтервалу, шрифт - Times 

New Roman, розмір шрифту - 14pt. Текст слід друкувати з дотриманням таких 

розмірів полів: верхнє і нижнє - 20 мм, ліве - 25 мм, праве - 1,5 мм. Абзацний 

відступ повинен бути однаковим впродовж усього тексту і дорівнювати п’яти 

знакам (1,25 см). Перенесення слів у звіті не допускаються. Під час виконання 

звіту необхідно дотримуватись рівномірної щільності, контрастності та чіткості 

зображення протягом усієї роботи. Всі лінії, літери, цифри і знаки повинні бути 

однаково чорними впродовж усього тексту. Не можна скорочувати слова, крім 

загальноприйнятих. 

Кожен розділ варто починати з нової сторінки. 

Таблиці нумерують подвійною нумерацією, де перша цифра – це номер 

розділу, друга – номер таблиці. Над таблицею в лівому куті надписують 

«Таблиця 1.1», нижче по центру «Назва таблиці». Рисунки (малюнки, схеми) 

виконуються на окремих аркушах того ж формату і нумерують із написом, який 

розташовують під рисунком «Рис. 1.1 Назва рисунку». 

Прізвища, назви підприємств, установ, організацій та інші власні назви у 

роботі наводять мовою оригіналу. Прості кількісні числівники, якщо при них 

немає одиниць виміру, пишуться словами (п’ять випадків, п’ять підприємств). 

Складні числівники пишуться цифрами, за винятком тих, якими починається 

абзац. Числа зі скороченим позначенням одиниць виміру пишуться цифрами 

(24 кг, 125 грн.). При перерахуванні однорідних чисел (величин, відношень) 

скорочена назва одиниць виміру ставиться після останньої цифри. Числівники, 

які входять до складних слів, у наукових текстах пишуться цифрою (наприклад, 

30-відсотковий обсяг). 

Заголовки структурних елементів звіту і заголовки розділів слід 

розташовувати посередині рядка без абзацного відступу і друкувати великими 

літерами без крапки в кінці, не підкреслюючи.  

Заголовки підрозділів слід починати з абзацного відступу і друкувати 

маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці. 



Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. 

Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути два 

рядки. Відстань між основами рядків заголовка, а також між двома заголовками 

приймається такою, як у тексті.  

Не допускається розміщувати назву розділу, підрозділу, а також пункту й 

підпункту в нижній частині сторінки, якщо після неї розміщено тільки один 

рядок тексту. 

Титульний аркуш звіту оформлюється з обов’язковою вказівкою на вид 

практики, та керівників від кафедри і бази практики (додаток 6). На другому 

аркуші звіту розміщають зміст (перелік розділів, підрозділів із зазначенням 

сторінок). Аркуші звіту нумерують, починаючи з першого аркуша тексту. Зміст, 

список використаних джерел, додатки, титульний аркуш включають у загальну 

нумерацію аркушів, але номер сторінки на листі не проставляють. Номер 

проставляють у верхньому правому куті. 

Посилання в тексті роботи на джерела слід зазначати порядковим номером 

за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками, наприклад, «... у 

роботах [1-7] ...». При посиланнях на розділи, підрозділи, ілюстрації, таблиці, 

формули, рівняння, додатки зазначають їх номери. При посиланнях слід писати: 

«... у розділі 2 ...», «... (рис. 1.3) ...» або «... на рис. 1.3 ...», «... (табл. 3.2) ...» або 

«... у табл. 3.2 ...», «... за формулою (3.1) ...», «... у формулах (1.3)-(1.5) ...», «... у 

додатку А ...» або «... (додаток А) ...». 

Відповідно до ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» оформляється 

список літературних джерел. 

Звіт повинен містити:  

- титульний аркуш із усіма підписами;  

- зміст – перелік розділів і підрозділів, сторінки; 

- вступ – коротка характеристика об’єкта, мета і завдання практики; 

- основна частина - звіт про конкретну виконану роботу в період практики. 

Зміст цього розділу має розкривати питання, передбачені програмою практики й 

http://aphd.ua/v-ukrani-nabuv-chynnosti-dstu-83022015-pro-oformlennia-bibliohrafichnykh-posylan/
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індивідуальними завданнями; 

- висновки – здобувач вищої освіти викладає конкретні пропозиції щодо 

вдосконалення або підвищення якості облікового процесу на підприємстві; 

- список використаних джерел. 

У кінці звіту (після списку використаних джерел) ставиться дата 

закінчення його написання та особистий підпис здобувача. 

Додатки повинні включати:  

- всі форми звітності підприємства, що були використані для аналізу за три 

останні роки;  

- основні первинні документи і облікові регістри, що використовує 

підприємство для обліку обраної ділянки відповідно до визначеного напрямку 

дослідження (всі документи у додатках повинні бути обов’язково заповненими);  

- таблиці, схеми, рисунки, проміжні розрахунки, що доцільно включити в 

додатки. 

Перелік питань, необхідних для опрацювання студентом-практикантом, 

також орієнтовний розподіл часу наведені у тематичних планах, розроблених 

відповідно до особливостей діяльності окремої бази практики та наведених далі 

по тексту, з відповідним його розкриттям. 

Орієнтовний зміст Звіту з практики, виходячи із кола питань, що 

вивчаються під час проходження навчальної практики: 

ВСТУП  

Розділ 1. Організаційно-економічна характеристика підприємства 

1.1. Характеристика статутної діяльності підприємства, його організаційно-

управлінської структури та особливості технологічного процесу 

1.2. Аналіз сфер постачання та збуту 

Розділ 2. Загальна характеристика системи бухгалтерського обліку 

підприємства 

2.1. Характеристика бухгалтерської служби підприємства 

2.2. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві 

ВИСНОВКИ 



СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ 

Здобувач може розкрити у Звіті з практики й інші питання з урахуванням 

напрямів діяльності підприємства, галузевих особливостей та специфіки 

організації обліку на ньому. 

 

7. Оцінювання результатів навчальної практики 

На кафедрі фінансів, обліку та економічної безпеки під час проходження 

практики здобувачами вищої освіти використовується система поточного та 

підсумкового контролю виконання окремих розділів та усієї програми практики.  

Робота здобувачів контролюється керівниками практики від підприємства 

та кафедри.  

Керівники проводять контроль за відвідуванням здобувачами баз практики, 

дотриманням ними режиму роботи, а також проходження практики відповідно до 

встановленого графіку, що фіксується студентами в щоденниках з практики та 

підтверджується підписом керівника практики від підприємства кожен день. 

Перевіряються поточні записи з виконаних питань програми, а також 

підсумковий звіт з практики. Звіт про практику здається на кафедру протягом 

трьох днів після повернення студента з практики.  

Звіт практиканта про практику перевіряє і підписує керівник бази 

практики. Звіт завіряється печаткою установи – бази практики. 

В останній день практики проводиться співбесіда, за результатами якої  у 

письмовий звіт ставиться підпис керівника бази практики з відбитком печатки. 

Вибуваючи з бази практики, потрібно зробити відмітку у щоденнику з 

практики. 

Після повернення з практики, необхідно надати викладачу звіт, до якого 

додається: 

– договір;  

– відгук на окремому аркуші завірений підписами та печаткою (Додаток 7);  

– щоденник. 

За представленим звітом комісія проводить із здобувачами співбесіду, 

перевіряє правильність складання звіту та виставляє оцінку за практику з 



урахуванням відповідей на запитання.  

Захист з практики проходить перед спеціально призначеною комісією з 

двох-трьох осіб за участю викладача – керівника практики від інституту. Залік з 

практики диференційований.  

Загальна оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість 

та залікову книжку за підписом групового керівника після перевірки робочої 

документації всіма методистами за наявності їх підписів на титульній сторінці 

робочої документації. Оцінка за практику враховується стипендіальною комісією 

при визначенні рейтингу успішності здобувача вищої освіти.  

Здобувачі вищої освіти, які не пройшли практику або частину практики з 

поважних причин, мають право на її продовження у вільний від навчання час при 

наявності відповідних документів. 

Здобувач вищої освіти, який отримав незадовільну оцінку з практики, 

відраховується з університету. 

Підсумки навчальної практики обговорюються на засіданнях кафедри 

фінансів, обліку та економічної безпеки, а загальні підсумки практики 

підводяться на вчених радах інституту. 

8. Критерії оцінювання 

Результати навчальної практики оцінюються за 100–бальною шкалою. 

Шкала оцінювання 

За шкалою ЕСТS 
За національною шкалою Кількість 

балів прописом цифрою 

А Відмінно 5 90-100 

В Дуже добре 4 82-89 

С Добре 4 75-81 

D Посередньо 3 69-74 

Е Задовільно 3 60-68 

FX Незадовільно 2 35-59 

F Незадовільно 2 1-34 

 

Кількість балів знімається за порушення вимог: 

1. Невідповідне оформлення (значне перевищення обсягу текстової частини 

роботи – більше 5 сторінок; шрифт та інтервал не відповідає встановленим 

нормам; відсутня або неправильна нумерація сторінок; неправильне оформлення 



графічного матеріалу тощо) – 5 – 15 балів. 

2. Несвоєчасне затвердження плану, несвоєчасна реєстрація звіту з 

практики, несвоєчасне подання до захисту – 5 балів. 

3. Вступ не відповідає стандарту– 5 – 10 балів. 

4. Відсутня логічна послідовність і науковий стиль викладення – 5 – 10 

балів. 

5. Виклад теоретичної частини не відповідає вимогам (відсутність глибини, 

всебічності, повноти викладення, визначення дискутивних питань тощо) – 5 – 10 

балів. 

6. Відсутність табличного та ілюстративного матеріалу, його аналізу та 

прив’язки до змісту тексту – 5 – 20 балів. 

7. Відсутність визначених проблем у вивченні теми, шляхів їх вирішення, 

відсутність власної точки зору та аргументації – 5 – 20 балів. 

8. Невідповідність висновків вимогам (відсутність зв’язку з результатами 

дослідження, підсумків з розглянутих питань) – 5 балів. 

9. Неправильно оформлений список літератури – 5 балів. 

Кількість балів за виконання звіту з практики визначається науковим 

керівником у процесі перевірки. При захисті звіту з практики студентом 

кількість балів може бути змінено. 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики: 

90 – 100 балів – A («відмінно») 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.  

82 – 89 балів – B («дуже добре») 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.  

75 – 81 балів – C («добре») 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, методистів, керівника; подав 

вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і 

виправлення за вказівкою групового керівника практики.  

69 – 74 балів – D («посередньо») 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. 

60 – 68 балів – E («задовільно») 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.  

35 – 59 балів – FХ («незадовільно»). 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.  

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 
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Додаток 1 
 

ДОГОВІР №    
про проведення практики 

студентів закладу вищої освіти 
 

Місто   «  »__________20 __р. 
 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони,    
 

(повне найменування закладу вищої освіти) 

(далі – заклад вищої освіти) в особі    
 

 

діючого на підставі 
(посада, прізвище та ініціали) 

 
 

(статут або доручення) 

і, з другої сторони,   _  
 (назва підприємства, організації, установи тощо) 

(надалі – база практики) в особі   
(посада) 

  , діючого на підставі 
(прізвище, ініціали) 

  (далі – сторони), 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 
 

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом: 
 

№ з/п 

Напрям підготовки. 

Професійне спрямування/ 

спеціальність 

Курс Вид практики 

Кількість 

здобувачів 

вищої освіти 

Термін практики 

(початок – кінець) 

      

      

      

      

      

      

      

      

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою. 

1.3. Створити належні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми 

практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не 

відповідають програмі практики та майбутньому фаху. 

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної праці на конкретному 

робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому 

місці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці. 

1.5. Надати практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами 

та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики. 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу практикантів. Про всі порушення трудової 

дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад вищої 

освіти. 



1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувача вищої 

освіти, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним 

звіту тощо. 

 

1.8. Надавати здобувачам вищої освіти можливість збору інформації для курсових 

та випускних кваліфікаційних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є 

комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр. 

1.9. Додаткові умови   
 

2. Заклад вищої освіти зобов’язується: 

2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список здобувачів вищої освіти, яких 

направляють на практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 

практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами вищої освіти під час 

проходження практики. 

2.4. Заклад вищої освіти зобов’язується не розголошувати використану інформацію 

про діяльність підприємства через знищення курсових, випускних кваліфікаційних робіт 

та звітів у встановленому порядку. 

2.5. Додаткові умови   
 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору: 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні. 

3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку. 

3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики 

згідно з календарним планом. 

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – базі практики і закладі 

вищої освіти. 

3.5. Місцезнаходження: 

заклад вищої освіти: 

база практики:     
 

Підписи та печатки 

 
 

Від закладу вищої освіти: Від бази практики: 
 

 
 

(підпис) (прізвище та ініціали) (підпис) (прізвище та ініціали) 

 

М.П.   «  »  20    р. М.П.    «  »  20 р. 



Додаток 2 

 
ДОГОВІР №    

м. Умань «____»__________20___ р. 

 
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, (надалі 

іменується «УДПУ імені Павла Тичини»), в особі ректора ________________________що 
діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та ________________________ (надалі іменується 
 

«_____________________»), в особі директора _______________________________, що діє 
на підставі Положення, з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються «Сторони», а 
кожна окремо - «Сторона») уклали цей Договір про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом Договору є співробітництво між __________________________ та 
УДПУ імені Павла Тичини з метою створення належних організаційних умов проведення 
практик здобувачів вищої освіти УДПУ імені Павла Тичини на безоплатній основі на 
базі ______________________________________________________________________. 
 

 

2. ПРАВА TA ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. УДПУ імені Павла Тичини зобов’язується: 

2.1.1. Направляти в _______________________для проходження практики 

здобувачів вищої освіти університету у заздалегідь узгодженій обома сторонами кількості 

та обумовлені терміни. 

2.1.2. Ознайомити здобувачів вищої освіти з основними нормативно-правовими 

документами, що регулюють діяльність_________________________________________, та 

документами з питань безпеки й охорони життя. 

2.1.3. Надати здобувачам вищої освіти методичну допомогу в організації 

змістовної роботи в __________________________________. 

2.1.4. Забезпечити проведення організаційно-методичного збору здобувачів вищої 

освіти, які направляються на практику до ______________________________. 

2.1.5. Провести під особистий підпис інструктаж з охорони праці та техніки 

безпеки зі здобувачами вищої освіти, що направляються до __________________________. 

3. зобов’язується: 

2.2.1. Надавати здобувачам вищої освіти УДПУ імені Павла Тичини проходити 

навчальні та виробничі практики на базі_________________________________________. 

2.2.2. Провести під особистий підпис відповідальної особи інструктаж з охорони 

праці та техніки безпеки зі здобувачами вищої освіти, що прибули до __________________. 

2.2.3. Організувати здобувачам вищої освіти УДПУ імені Павла Тичини належні 

виробничі та соціально – побутові умови для виконання програми практики за 

спеціальністю на базі__________________________________________. 

2.2.4. Надавати здобувачам вищої освіти і керівникам практик від навчального 

закладу можливість користуватися кабінетами, нормативною та іншою документацією, 

необхідною для виконання програм практик. 

2.2.5. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти у період 

проходження практики. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього 

розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад вищої освіти. 

2.2.6. Не залучати здобувачів вищої освіти до роботи, що не відповідає програмі 

практик. 

2.2.7. Після закінчення практики розглянути роботу здобувачів вищої освіти у 

період проходження практики та надати їм відповідні характеристики, завіренні печаткою 

установи. 



2.2.8. Здобувачі вищої освіти, які зарекомендували себе з позитивної сторони, 

можуть бути в подальшому працевлаштованими, за наявності вакантних місць. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

3.1. У випадку порушення зобов’язань Сторона несе відповідальність, визначену 

чинним законодавством України. 

3.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто 

виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

3.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього 

Договору. 
 

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК 

4.1. Усі суперечки, що виникають за цим Договором або пов’язані із ним, 
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. 

4.2. Якщо відповідні суперечки неможливо вирішити шляхом переговорів, вони 

вирішуються в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого 
спору відповідно до чинного законодавства України. 

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 

5.1 Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його 

підписання  Сторонами та діє до ______________ 20 ___ року. Дія договору може бути 

пролонгована або припинена за взаємною згодою Сторін. 

5.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за 
його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору. 

5.3. Якщо інше не передбачено цим Договором або чинним в Україні 

законодавством, зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені тільки за 

домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою. 

5.4 Зміни та доповнення до цього Договору набирають чинності з  моменту  

належного оформлення Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо 
інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному 

законодавстві України. 
 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

Уманський державний 

педагогічний університет  

імені Павла Тичини  

вул. Садова, 2 

м. Умань, Черкаська обл.  

20300 

тел./факс: (04744) 3-45-82, 

E-mail: udpu@udpu.org.ua 

Ректор 

 

О. І. Безлюдний  ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

 

 

     ___________________________ 

 

 

 

 

 

mailto:udpu@udpu.org.ua


Додаток 3 

Ректору (директору інституту)  

Уманського державного  

педагогічного університету  

імені Павла Тичини  

____________________________________  

директора  

___________________________  
(назва закладу) 

Іванова Івана Івановича 

 

КЛОПОТАННЯ 

Прошу направити здобувача(ку) вищої освіти НН інституту 

____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

для проходження практики з __________ по _____ року на базі 

____________________________________________________________________ 

(назва підприємства, установи, організації) 

Керівництво від бази практики гарантує:  

1. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою.  

2. Створити необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти програм 

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності.  

3. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на кожному 

робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та 

на робочому місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти протягом 

проходження практики безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, 

запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за 

нормами, встановленими для штатних працівників.  

4. Надати здобувачам вищої освіти і керівникам практики від навчального 

закладу можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, 

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 

програми практики.  

5. Під час практики здобувачі вищої освіти виконують всі правила 

внутрішнього розпорядку. Про всі порушення трудової дисципліни, 

внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти заклад вищої 

освіти.  

6. Після закінчення практики дати характеристику (відгук) про кожного 

здобувача вищої освіти, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту.  

7. Практику здобувачі вищої освіти проходять на безоплатній основі.  

Дата 

 

Директор закладу                    _____________               ___________________ 



Додаток 4 

Місце кутового штампа закладу 

вищої освіти 

 

КЕРІВНИКУ 

_________________________ 

_________________________

_________________________  

_________________________

_________________________ 
 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
/є підставою для зарахування на практику/ 

Згідно з договором від «___» ________________ 20___ року № ___, який 

укладено з __________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику здобувачів вищої освіти ___ курсу, які навчаються за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

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.  

 

Відповідальний за стажування та керівник практик по 

університету________________ _________________________. 

     (підпис)     (прізвище та ініціали) 

 

 



Додаток 5 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

  

  

  

  

   

  

  

  

ЩОДЕННИК 

ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

на______________________________________________________________ 

(назва підприємства, установи, організації)  

студента ________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

НН інститут _____________________________________________________ 

  

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки 

  

Освітній ступінь молодший бакалавр 

  

Спеціальність  071 Облік і оподаткування 

_________ курс,  група _______________  

  



Студент_________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

  

прибув на підприємство, організацію, установу  

  

Печатка підприємства, організації, установи «___» _________20___ року  

  

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

  

  

Вибув з підприємства, організації, установи  

  

Печатка підприємства, організації, установи   «___» __________ 20___ року  

  

          _____________________________________________________________ 

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



Календарний графік проходження практики 

№ 
з/п 

Назви робіт 
Тижні проходження практики Відмітки про 

виконання 1 2 3 4 5 6 7 8 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 

Керівники практики:  

    від вищого навчального закладу            _________     _________________ 

              (підпис)        (прізвище та ініціали)  

  

    від підприємства, організації, установи  _______    ________________   

   (підпис)     (прізвище та ініціали)  

  



Робочі записи під час практики 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



Відгук і оцінка роботи здобувача вищої освіти на практиці 

(назва підприємства, організації,  установи) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Керівник практики від підприємства, організації, установи ___________________ 

______________                   _____________________  

      (підпис)                                  (прізвище та ініціали)  

Печатка      

«_____» ______________  20 __ року 



Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Висновок керівника практики від закладу вищої освіти про проходження 

практики 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Дата захисту «____» _______________ 20____ року 

Оцінка: 

за національною шкалою____________________ 

(словами) 

університетською шкалою _____________________________  

 (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS __________________________         

  

Керівник практики від закладу вищої освіти  

____________      ______________________  

       (підпис)                      (прізвище та ініціали)  

 



Додаток 6 

 

Титульна сторінка звіту  

  

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

Навчально-науковий інститут економіки та бізнес-освіти 

 

 

Кафедра фінансів, обліку та економічної безпеки 

  

  

 

З В І Т 

  

з проходження навчальної практики в 

 

(назва організації) 

  

  

 

 

 

Студента__курсу__групи 

П.І.Б.  

  

Керівник практики (від університету): 

П.І.Б.  

  

Керівник практики (від бази практики):  

П.І.Б.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Умань (рік)



Додаток 7 

 

 

 

 

 

Відгук на роботу здобувача вищої освіти групи 

_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім'я, по-батькові здобувача вищої освіти) 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

«___» ________________ 20   р.  

 

Посада керівника практики     _________     __________________  

 від організації                               (підпис)             (прізвище, ініціали)  

                                             Печатка  

 

Необхідно зазначити про: 

• рівень теоретичних знань, отриманих в університеті; 

• наявність практичних навичок самостійного вирішення завдань за програмою 

практики; 

• якості, які продемонстрував здобувач вищої освіти під час проходження 

практики; 

• ступінь володіння й використання інноваційних технологій; 

• вміння дотримуватись етичних правил поведінки; 

• активність та ініціативність; 

• ступінь володіння й використання форм та методів педагогічної діяльності; 

• вміння будувати стосунки з учнями та вчителями; 

• повноту виконання програми та індивідуального завдання; 

• загальну оцінку проходження практики. 
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