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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма навчальної практики студентів спеціальності “Соціаль-
на робота” розроблена відповідно до Положення про проведення 
практики студентів вищих навчальних закладів України.

Навчальна практика є початковим етапом практичного ознайом-
лення студентів з обраною спеціальністю, отримання професійних 
знань і навичок, які допоможуть у вивченні теоретичних курсів, оз-
найомлення із сучасними технологіями, що використовуються на 
підприємстві.

Навчальна практика проводиться у терміни, зазначені в навчаль-
ному плані.

Керівником навчальної практики призначають викладача випус-
кної кафедри.

Мета навчальної практики — поглибити та систематизувати знан-
ня студентів шляхом вирішення виробничо-ситуаційних проблем із 
загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін.

Завдання навчальної практики — ознайомити студентів із спе-
цифікою майбутньої спеціальності (спеціалізації), сформувати пер-
винні професійні уміння і навички із загальнопрофесійних і спе-
ціальних дисциплін.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Навчальна практика здійснюється у формі лекцій, семінарських 
занять, практичних робіт, екскурсій на підприємства, відвідування 
виставок, що сприяє поглибленню теоретичних знань, розкриває пер-
спективи розвитку спеціальності.

Навчальна практика базується на використанні активних ме-
тодів навчання студентів (тренінгових технологій). При цьому нав-
чання зорієнтоване на особистість студента, на його свідому участь 
у розвитку власних знань, персональних і фахових навичок, у тому 
числі навичок колективної роботи, творчого вирішення конкретних 
проблем. Передбачається поглиблене дослідження питань, які вив-
чаються на традиційних заняттях (лекціях, семінарах, практичних 
заняттях), із застосуванням методів “мозкового штурму”, рольових 
ігор, інтерв’ювання і дискусій в малих групах і між групами, аналізу 
практичних прикладів.
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На початку навчальної практики її керівник (викладач) ознайом-
лює студентів із сутністю та технологією застосування вибраних ме-
тодів проведення практики, доводить до студентів мету та зміст за-
вдань практики, вирішує організаційні питання.

Студенти самостійно збирають і опрацьовують необхідні матеріа-
ли згідно із завданнями практики. Керівник практики контролює 
процес виконання завдань студентами, надає їм необхідну консуль-
тацію. Можливе також доповнення поточних завдань окремими си-
туаційними завданнями для надання роботі студентів більшої наси-
ченості та динамічності.

Після розв’язання основних завдань практики керівник практи-
ки організовує ділову гру (фрагменти) як у складі окремих команд, 
так і між ними. Студенти відповідно до вибраних раніше ролей де-
монструють фаховий рівень, досягнутий під час навчальної практи-
ки. На основі цього в подальшому з урахуванням якості загального 
звіту команди визначатиметься залікова оцінка кожного студента.

З метою досягнення студентами повного уявлення про підприємс-
тво, його структуру, систему управління під час практики проводять-
ся екскурсії.

Кількість годин, що відводяться на заняття та екскурсії, не повин-
на перевищувати чотирьох годин на день.

Для виконання програми навчальної практики передбачено кален-
дарний план, який регламентує час, що відводиться на різноманітні 
види організаційної та навчальної роботи.

ПЛАН І ПРОГРАМА 
НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Орієнтовні напрями практики
1. Організація соціального захисту населення.
2. Соціально-економічна підтримка населення.
3. Соціально-правова підтримка населення.
4. Медико-соціальна робота з населенням.
5. Соціальна реабілітація дітей з обмеженими можливостями.
6. Соціальна реабілітація дорослих з обмеженими можливос тями.
7. Трудова терапія осіб з обмеженими можливостями.
8. Психосоціальна робота з населенням.
9. Соціально-педагогічна робота з сім’ями і дітьми.

10. Основи соціальної роботи з дітьми дошкільного віку.
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11. Основи шкільної соціальної роботи.
12. Соціальна робота з асоціальними дітьми.
13. Основи соціальної роботи з людьми похилого віку.
14. Вулична соціальна робота.
15. Етика соціального працівника.
16. Загальні принципи та практика співпраці соціальних служб та 

організацій.
17. Аналіз історично нових соціальних проблем та шляхи їх вирі-

шення.
18. Аналітичне прогнозування соціальних проблем та засоби їх ви-

рішення.

План навчальної практики

№ 
пор.

Теми практичних занять

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

Організаційні збори щодо проведення практики.
Установча лекція.
Створення соціальної служби (ділова гра).
Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань.
Розробка програми діяльності соціальної служби.
Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань.
Розв’язання виробничо-ситуаційних проблем в діяльності 
соціальної служби.
Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань.
Екскурсія на підприємство.
Самостійна робота, виконання індивідуальних завдань.
Відвідування виставки.
Оформлення звіту з практики.
Захист звіту.
Загальні збори за результатами проведення навчальної 
практики.

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ

Заняття 1. Організаційні збори щодо проведення практики
Проведення представником кафедри інструктивно-методичного 

заняття зі студентами, доведення до студентів мети та сутності за-
вдань практики, вирішення організаційних питань.
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Заняття 2. Установча лекція

1. Мета і завдання навчальної практики.
2. Ознайомлення з порядком проведення занять.
3. Ознайомлення з основними темами практики.
4. Порядок проведення проміжного контролю та підсумкового 

заліку.
5. Тестування студентів з метою визначення їх здатності викону-

вати практичні завдання.

Заняття 3. Створення соціальної служби (ділова гра)

1. Тестування студентів за темою заняття з метою визначення їх 
здатності виконувати практичне завдання.

2. Визначення галузі діяльності соціальної служби.
3. Прийняття рішення щодо основних функцій соціальної служ-

би.
4. Визначення типу послуг, які надаватиме соціальна служба.

Заняття 4. Самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань

1. Самостійне збирання й обробка студентами необхідних даних 
для розв’язання завдань практики (у бібліотеках, мережі Ін-
тернет тощо).

2. Виконання індивідуальних завдань, розробка окремих доку-
ментів.

Заняття 5. Розробка програми діяльності соціальної  
служби

1. Тестування студентів за темою заняття з метою визначення їх 
здатності виконувати практичні завдання.

2. Розробка та обговорення програми діяльності соціальної 
служби.

Заняття 6. Самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань

1. Збирання і обробка необхідних даних для розв’язання завдань 
практики.

2. Розробка документів, виконання індивідуальних завдань, під-
готовка текстового матеріалу для складання звіту.
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Заняття 7. Розв’язання виробничо-ситуаційних проблем в 
діяльності соціальної служби

1. Тестування студентів за темою заняття з метою визначення їх 
здатності виконувати практичні завдання.

2. Розв’язання і обговорення у групі виробничих ситуацій.

Заняття 8. Самостійна робота, виконання індивідуальних за-
вдань

1. Самостійне збирання та обробка студентами необхідних даних 
для розв’язання завдань практики.

2. Розробка документів, розв’язання тестів, виконання індивіду-
альних завдань.

Заняття 9. Екскурсія

1. Екскурсія в соціальну службу з метою ознайомлення студентів 
з її структурою та особливостями роботи.

2. Підготовка матеріалу до звіту за результатами екскурсії на під-
приємство.

Заняття 10. Самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань

1. Самостійне збирання й обробка студентами необхідних даних 
для розв’язання завдань практики.

2. Підготовка текстового матеріалу для складання звіту.

Заняття 11. Відвідування виставки

1. Ознайомлення з технологією організації соціальних служб.
2. Аналіз і оцінювання оформлення стендів, презентаційної 

діяльності представників підприємств, організації проведення 
виставки.

3. Оформлення звітів за результатами відвідування виставки.

Заняття 12. Оформлення звіту з практики

1. Відбір необхідних матеріалів для складання систематизованого 
звіту за результатами практики.

2. Визначення ролі кожного студента в розв’язанні завдань у 
складі бригади (команди).

3. Підготовка до захисту письмового звіту команди студентів і ус-
ного індивідуального заліку.
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Заняття 13. Захист звіту

1. Звіт з навчальної практики студенти захищають перед комісією, 
призначеною завідувачем кафедри або директором інституту. 
Під час захисту студент має охарактеризувати виконану робо-
ту, відповісти на запитання комісії. Залік з навчальної практики 
оцінюється за чотирибальною шкалою.

Заняття 14. Загальні збори за результатами проведення нав-
чальної практики

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

1. Наведіть приклади конкретних технологій діяльності соціаль-
ного працівника, орієнтованих на роботу з дітьми девіантно-
кримінальної поведінки.

2. Спираючись на індивідуально-професійний досвід, наведіть 
приклад конкретної технології соціальної роботи з дитиною де-
віантно-кримінальної поведінки.

3. Складіть конкретну програму роботи з молоддю, яка має креа-
тивну спрямованість.

4. Наведіть приклади реалізації принципу опори на власні сили 
з літературних джерел, власного життєвого досвіду чи зі своєї 
практики в певній соціальній службі.

5. Розробіть конкретну програму роботи з сім’єю певного типу.
6. Ґрунтуючись на власному або фаховому досвіді, наведіть при-

клад конкретної технології роботи з сім’єю.
7. Назвіть можливі види конфліктів у соціальній агенції та запро-

понуйте можливі шляхи їх розв’язання.
8. Сформулюйте місію та визначте основні цілі діяльності соціаль-

ної агенції, де ви працюєте.
9. Порівняйте системи церковної, церковно-державної та держав-

ної благодійності. Яка, на вашу думку, найефективніша?
10. Підготуйте виступ на семінарі соціальних працівників на тему 

“Можливості використання досвіду соціальної роботи в сучас-
них умовах”.

11. Розробіть пропозиції щодо поліпшення соціальної роботи на 
сучасному етапі з проблеми допомоги нужденним.

12. Підготуйте рекомендації щодо боротьби з бідністю на підставі рет-
роспективного аналізу соціальної роботи в Україні в ХІХ–ХХ ст.
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13. У чому, на вашу думку, полягає сутність закономірностей со-
ціальної роботи?

14. Перелічіть основні засади соціальної роботи. У чому їх значен-
ня?

15. Ви працівник соціальної служби. Якими принципами ви керу-
ватиметеся у своїй професійній діяльності?

16. Наведіть приклади реалізації принципу індивідуального та ди-
ференційованого підходу до особистості з літературних джерел, 
власного життєвого досвіду чи зі своєї практики в певній со-
ціальній службі.

17. Наведіть приклади реалізації принципу толерантності з літера-
турних джерел, власного життєвого досвіду чи зі своєї практики 
в певній соціальній службі.

18. Охарактеризуйте основні ознаки норм права та поясніть їх зна-
чення.

19. За якими ознаками подається класифікація соціальних норм?
20. Назвіть загальнолюдські цінності. Охарактеризуйте норми мо-

ралі.
21. Визначте найтиповіші характеристики клієнтів різних соціаль-

них служб в Україні. Наведіть приклади.
22. Проаналізуйте різні підходи до розуміння особистості клієнта. 

Які, на ваш погляд, є найефективнішими? Наведіть приклади.
23. Наведіть приклади реалізації методу індивідуальної соціальної 

роботи з власного життєвого досвіду чи зі своєї практики в пев-
ній соціальній службі.

24. Наведіть приклади реалізації методу групової соціальної робо-
ти з власного життєвого досвіду чи зі своєї практики в певній 
соціальній службі.

25. Чому, на ваш погляд, соціальна робота з жінками є одним з на-
прямів соціальної роботи?

26. Які моделі соціальних служб для жінок існують у зарубіжній та 
вітчизняній практиці? На вирішення яких проблем вони спря-
мовані?

27. Створення яких соціальних служб для жінок, на вашу думку, є 
нагальною проблемою у вашому регіоні?

28. Створення яких соціальних програм для жінок, на вашу думку, 
є нагальною проблемою у вашому регіоні?

29. Охарактеризуйте сутність проблемно-орієнтованого підходу до 
соціальної роботи. Наведіть приклади.
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30. Охарактеризуйте проблеми в соціальній роботі й діяльності со-
ціального працівника через явище алкоголізму.

31. Охарактеризуйте проблеми в соціальній роботі й діяльності со-
ціального працівника через явище наркоманії.

32. Визначте та охарактеризуйте основні проблеми насильства.
33. У чому полягає специфіка соціальної роботи з військовослуж-

бовцями та їх сім’ями? Наведіть приклади.
34. Специфіка соціальної роботи з особами “емоційного згоряння”.
35. Чим викликана наявність у теорії і практиці соціальної роботи 

варіативності класифікацій вікових груп? Наведіть приклади 
таких класифікацій з короткою їх характеристикою.

36. Охарактеризуйте такі групи соціально-вікових завдань: а) ди-
тинства; б) молодості; в) зрілого віку; г) літнього і старечого 
віку.

37. Особливості соціальної роботи з дітьми.
38. Стисло охарактеризуйте організацію соціальної роботи з дітьми 

на основі фактора ризику.
39. Розробіть програму соціальної роботи з дитиною однієї з конк-

ретних проблемних груп.
40. Розкрийте соціально-психологічні особливості дитячої девіації 

та криміногенності.
41. Розробіть типологію девіантно-кримінальної поведінки ди-

тини.
42. Висловіть своє ставлення до явища “графіті” серед дітей та 

обґрунтуйте його.
43. Охарактеризуйте феномен дитячих “фобій” та його вплив на 

практику соціальної роботи з дітьми.
44. Зіставте проблему віктимності в межах девіантної поведінки й 

психології особистості дитини з проблемою соціальної роботи з 
нею.

45. Охарактеризуйте процес педагогічної реабілітації в соціальній 
роботі з дітьми девіантно-кримінальної поведінки.

46. Проаналізуйте систему соціально-педагогічної роботи з дітьми 
девіантно-кримінальної поведінки, що склалася в Україні.

47. Проаналізуйте ефективність соціальної роботи з молоддю в Ук-
раїні виходячи з власного життєвого й професійного досвіду на 
основі відповідних критеріїв, розроблених у теорії й практиці 
соціальної роботи.
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48. Охарактеризуйте основні напрями соціального захисту молоді.
49. Охарактеризуйте основні принципи соціального захисту мо-

лоді. Наведіть конкретні приклади соціальної роботи в Україні 
з молоддю.

50. Розробіть конкретну програму соціальної роботи з дітьми-ін-
валідами.

51. У чому полягає сутність соціально-психологічного базису со-
ціальної роботи з людьми зрілого віку.

52. Розробіть орієнтовну програму самомоніторингу для осіб се-
реднього віку.

53. Розробіть програму “самопосилення” для конкретної особи зрі-
лого віку.

54. Розробіть на основі загальної технології індивідуальної соціаль-
ної роботи конкретну технологію індивідуальної соціальної до-
помоги конкретному клієнту певної групи ризику (проблемної 
групи).

55. Зіставте основні проблеми соціальної психології (проблему со-
ціальних впливів, проблему власного Я тощо) з проблемами со-
ціальної роботи з людьми зрілого і літнього віку.

56. Сутність теорії біосоціальної сутності старіння й старості. Виз-
начте в цій теорії “раціональне зерно” для практики соціальної 
діяльності із зазначеною категорією клієнтів.

57. Охарактеризуйте своєрідність медичних і соціально-психоло-
гічних проблем людей літнього і старечого віку й можливі мо-
делі соціальної роботи з ними.

58. Проаналізуйте проблему адаптації до старості й проблему со-
ціальної роботи в цьому напрямі.

59. У чому полягає проблема обов’язків фахівця з соціальної робо-
ти з літніми людьми?

60. Використовуючи методологічну технологію в галузі соціальної 
роботи, розробіть конкретну технологію роботи з визначеною 
групою клієнтів літнього віку.

КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

Загальне керівництво виробничою практикою здійснюється заві-
дувачем практики в навчальному закладі, на факультеті — заступни-
ком декана, в академічних групах — керівниками практики фахової 
кафедри та методистами.
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До керівництва практики студентів залучаються досвідчені викла-
дачі кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки, які брали 
безпосередню участь у навчальному процесі студентів-практикантів.

Керівник практики від кафедри соціальної роботи та соціальної 
педагогіки:

•	видає	студентам-практикантам	необхідні	документи;
•	проводить	 настановну	 і	 підсумкову	 конференції	 з	 навчальної	

практики;
•	ознайомлює	студентів	з	метою,	завданнями	та	змістом	практики;
•	повідомляє	про	систему	звітності	після	завершення	практики;
•	здійснює	 поточний	 контроль	 за	 роботою	 студентів-практикан-

тів;
•	оцінює	роботу	 студентів	 на	 основі	 спостережень,	 звітної	 доку-

ментації;
•	подає	 письмовий	 звіт	 про	 проведення	 навчальної	 практики	 із	

зауваженнями та пропозиціями щодо їх удосконалення, який 
подається керівнику практики факультету.”

Студент-практикант:
•	до	початку	практики	одержує	від	керівника	практики	інформа-

цію про порядок оформлення необхідних документів;
•	у	 повному	 обсязі	 виконує	 завдання,	 передбачені	 програмою	

практики, і вказівки її керівників;
•	виявляє	свою	професійну	компетентність;
•	несе	відповідальність	за	виконання	роботи;
•	своєчасно	оформлює	звіт	з	практики	і	подає	його	разом	з	харак-

теристикою з бази практики керівникові.

ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

Контроль за проходженням практики здійснює керівник практики 
з метою виявлення недоліків і надання практичної допомоги студен-
там у процесі виконання програми практики та оформлення звітної 
документації.

Керівники практики перевіряють організацію роботи практикан-
тів, процес виконання програми практики, ставлення до виконання 
завдань, дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

Контроль здійснюється за допомогою планових (поточних) спів-
бесід, безпосереднього спостереження, аналізу звітної документації, 
підсумкової конференції.



13

ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

Звітна документація з практики:
•	письмовий	звіт	про	проходження	практики;
•	щоденник.
Звітну документацію студент-практикант подає керівникові прак-

тики від кафедри соціальної роботи та соціальної педагогіки не пізні-
ше як за два тижні до дня захисту практики (конференції).

Звіт про проходження практики
Звіт підписують і затверджують керівники практики від кафед-

ри соціальної роботи та соціальної педагогіки і бази практики. Звіт 
повинен містити відомості про виконання всіх розділів програми та 
індивідуальних завдань, висновки і пропозиції.

Звіт студенти захищають на засіданні фахової кафедри у присут-
ності керівників практики і викладачів зі спеціальних дисциплін. 
Звіт має бути оформлений на стандартних аркушах паперу формату 
А4 згідно із загальними вимогами до творчої роботи студентів (об-
сяг — 15–25 аркушів) за таким планом:

•	титульна	сторінка;
•	вступ;
•	зміст	звіту;
•	розкриття	 змісту	 практичної	 діяльності	 відповідно	 до	 розділів	

програми практики;
•	висновки	та	пропозиції;
•	додатки	(зразки	зібраної	первинної	 інформації,	таблиці,	схеми	

тощо).

Правила ведення й оформлення щоденника

1. Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в 
щоденник усе, що він зробив за день для виконання календар-
ного плану проходження практики.

2. Щонайменше раз на тиждень студент зобов’язаний подавати 
щоденник на перегляд керівникам практики від фахової кафед-
ри та підприємства, які перевіряють щоденник, дають письмові 
зауваження, додаткові завдання й підписують записи, що зро-
бив студент.

3. Після закінчення практики щоденник подається керівникам 
практики від фахової кафедри і підприємства.
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4. Оформлений щоденник студент повинен захистити перед ко-
місією кафедри соціальних наук та соціальної роботи.

5. Без заповненого щоденника практика не зараховується.

План ведення щоденника:

•	дата,	час;
•	мета	і	завдання;
•	план	роботи	на	день;
•	зміст	роботи;
•	досягнуті	результати;
•	зауваження	та	пропозиції	практиканта,	оцінка	власної	діяльності;
•	зауваження	і	пропозиції	керівника	практики.	

ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про 
виконання програми практики.

Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики по-
дається на рецензування керівникам практики.

Висновок керівника практики від фахової кафедри має відобра-
жати рівень засвоєних студентом теоретичних знань та уміння за-
стосовувати: їх на практиці, відомості про виконання студентом усіх 
розділів програми практики, правильності оформлення звітної доку-
ментації, висновки і пропозиції щодо оцінки практики.

2. Після закінчення практики проводиться підсумкова кон-
ференція, на якій студенти в індивідуальному порядку захища-
ють звіти з практики перед комісією, призначеною завідувачем 
випускної кафедри або директором навчального підрозділу. Під 
час захисту звіту студент має охарактеризувати виконану роботу 
на базі практики, запропонувати свої пропозиції щодо її вдоско-
налення та обґрунтувати їх доцільність. Диференційований 
залік з практики оцінюється за чотирибальною шкалою.

Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної відо-
мості і до залікової книжки студента за підписами членів комісії.

3. Студенту, який не виконав програму практики, у встановлено-
му порядку надається право проходження практики повторно в тер-
міни, визначені деканом факультету.

4. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях випус-
кних кафедр, а загальні підсумки практики підбиваються на вченій 
раді навчальних підрозділів.
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Критерії оцінювання практики:

•	успішність	виконання	програми	практики	та	індивідуальних	за-
вдань керівників;

•	дотримання	професійної	етики;
•	активність,	ініціативність	у	процесі	виконання	завдань;
•	систематичність	і	якість	ведення	щоденника	практики;
•	повнота,	логічність	і	стилістична	досконалість	звіту	про	проход-

ження практики;
•	змістовність,	цілісність	і	лаконізм	доповіді	та	відповідей	на	за-

питання на заключній конференції;
•	сформованість	 професійних	 умінь	 і	 якостей	 особистості	 спе-

ціаліста;
•	організованість,	впевненість,	інтерес до роботи.
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ДОДАТКИ

Додаток 1

Зразок листа* для проходження практики

Директору _______________________
(повна назва інституту)

 ____________________________________
 (прізвище та ініціали)

 ___________________________________ . 
(прізвище та ініціали студента)

Група ___________________________

Спеціальність_____________________

Форма навчання___________________

Прошу дозволити проходження ___________________ у термін
 (вид практики)

З «__»____________ по «__» _________ на базі  _________________
(повна назва закладу)

 _________________________________________________________

Керівник практики від  ______________________________________
(повна назва навчального закладу — бази практики)

 ________________________________________________________
(прізвище та ініціали, посада) 

Погоджено: 
 _______________________     _______________________________ 
(підпис керівника практики від  (прізвище та ініціали)
навчального закладу — бази практики)
«__» ________________ (дата)
 _______________________     _______________________________ 

(підпис керівника навчального закладу)  (прізвище та ініціали)

«__» ________________ (дата)
М. II.

________________________________
(підпис студента) 

«__» ____________________________
(дата)

* (Лист надсилається в інститут на ім’я директора за 1,5–2місяці до початку 
практики)
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Додаток 2

Щоденник практики студента

Щоденник розроблений за формою відповідно до „Положення про прак-
тику студентів МАУП”, затвердженого наказом Президента Академії від 17 
січня 2005 р. № 04-о, і містить такі складові:

•	 перша	 сторінка,	 де	 визначено	 вид	 практики	 студента,	 навчальний	
підрозділ, курс, групу, спеціальність;

•	 направлення	на	практику;
•	 календарний	план	проходження	практики;
•	 звіт	про	виконання	програми	практики;
•	 відгук	керівництва	практики	від	підприємства	і	оцінка	роботи	студен-

та;
•	 відгук	керівника	практики	від	Академії	про	роботу	студента;
•	 основні	положення	практики;
•	 правила	ведення	й	оформлення	щоденника.
Бланки щоденника за формою можна отримати під час установчої конфе-

ренції практики (на випускній кафедрі, в навчальній частині, деканаті).
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 Додаток З 

Зразок оформлення першої сторінки звіту про виконання практики

МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

Звіт 
про виконання програми виробничої _________________ практики

(вид практики)
Студента _______________________________________________

(прізвище, ім’я по батькові)
групи ________________________________________ 

спеціальність _________________________________

кваліфікаційний рівень _________________________

База практики ___________________________________________
(повна назва)

Керівник практики       Керівник практики 
від бази практики      від випускової кафедри
______________________________ __________________ 

______________________________  __________________
(посада, прізвище та ініціали,   (посада, прізвище та ініціали) 
науковий ступінь, вчене звання)

Звіт захищено Звіт захищено
«__» _______________ 201_ р.   «__» _______________ 201_ р. 
__________________________ _________________________
 (підпис)   (підпис)

Київ 201_

201_ р.
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