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Вступне слово
Практика – це невід’ємна складова навчального процесу підготовки 

фахівців з вищою освітою. Практика має на меті поглиблення знань, 
набутих у процесі навчання, розвиток практичних навичок майбутніх 
журналістів, розв’язання прикладних задач і підготовку студентів 
до самостійної роботи у різних сферах діяльності засобів масової 
інформації.

Програма наскрізної практики є однією з основних форм на-
вчального процесу, спрямованого на формування й виховання 
висококваліфікованого фахівця.

Основним учбово-методичним документом проведення практики, 
який регламентує навчальну діяльність студентів і діяльність ви-
кладача на практиці, є комплексна програма наскрізної практики. 
Комплексна програма наскрізної практики забезпечує єдиний ком-
плексний підхід до організації практичної підготовки, системності, 
безперервності та наступності навчання студентів. Наскрізна програ-
ма є основою для складання робочих програм практики, що враховує 
особливості баз практики й конкретні умови проходження практики. 

Програма практики для студентів-журналістів передбачає проход-
ження трьох видів практики. Наприкінці першого курсу – ознайомчої, 
після другого і третього курсу – навчальної та навчально-виробничої, 
а на четвертому курсі – виробничої.

Ознайомчу практику студенти проходять у редакціях місцевих дру-
кованих ЗМІ, де знайомляться з колективом редакції, внутрішнім 
розпорядком підприємства, його поліграфічною базою, вивчають 
організацію випуску періодичного видання, збирають матеріал щодо 
історії цього видання.

Навчальна практика проходить у два етапи, що передбачає по-
ступове ускладнення виконуваних студентами завдань. Спочатку 
практиканти опановують більш прості жанрові форми переважно 
інформаційного характеру і поступово накопичують досвід для ро-
боти над аналітичними матеріалами.

Для проходження першої навчальної практики кафедрою 
рекомендовані місцеві друковані засоби масової інформації, проте за 
погодженням із завідувачем кафедри журналістики ЧНУ і керівником 
практики від вузу можливе проходження практики окремими сту-
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дентами і на місцевих телерадіоканалах.
Друга навчальна практика передбачає спеціалізацію майбутніх 

фахівців: радіожурналістика, тележурналістика, рекламна діяльність, 
газетна журналістика тощо.

Виробничу практику майбутні журналісти проходять на четверто-
му курсі. В залежності від обраної спеціалізації вона може проходити 
на телевізійних каналах, радіостанціях, в газетах, журналах, реклам-
них агенціях, електронних засобах масової інформації, прес-службах 
підприємств та організацій, відділах корпоративної інформації.

Упродовж практики студенти є членами творчого колективу, 
тому повинні брати активну участь в складанні тематичних планів 
редакцій, в обговоренні редакційних матеріалів. Під час практи-
ки студенти повинні всебічно вивчати творчо-технологічні основи 
діяльності студії (редакції).
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Програма навчальної практики
студентів І курсу відділення „ Журналістика та кросмедійність ”

Керівник практики - Шутяк Л. М.
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Програма навчальної практики
студентів IІ курсу відділення „Журналістика та кросмедійність”

Керівник практики - Попович Ю. О.
Вид практики:

Практика проводиться у четвертому семестрі впродовж 4 тижнів на 
базі друкованих засобів масової інформації.

Мета практики:
• поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, що отримані у 
процесі вивчення фахових дисциплін;
• розвивати навички самостійного створення матеріалів інформаційних 
та аналітичних жанрів;
• виховувати етичні норми взаємин молодого спеціаліста в редакційному 
колективі.

Основні завдання практики:
• підготувати не менше трьох інформаційних матеріали та одна-дві 
аналітичні публікації;
• застосовувати теоретичні знання і вміння;
• попрацювати у різних відділах редакції (відділ новин, культури, 
освіти тощо).

Студент-практикант повинен знати:
• права та обов’язки журналіста;
• структуру редакції, штатний розпис редакції, обов’язки штатних 
працівників;
• тематичне наповнення друкованого ЗМІ;
• як добувати і обробляти інформацію;
• як працювати з офіційними та неофіційними джерелами інформації;
• принципи написання журналістських текстів.

Студент повинен уміти:
• працювати з джерелами інформації;
• добувати інформацію;
• відбирати актуальні новини;
• працювати в інформаційних та аналітичних жанрах журналістики;
• створити інформаційний, аналітичний матеріал на будь-яку тему.

Практикант має набувати навиків:
• у пошуку та обробці інформації;
• у створенні матеріалів в інформаційних та аналітичних жанрах на 
різні теми.
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Зміст практики
Студент повинен проходити практику в друкованому ЗМІ. Під час 

практики студент повинен з’ясувати особливості роботи газетного 
журналіста, закріпити знання прав і обов’язків, що випливають із за-
конодавства та інших нормативних актів, вивчити структуру редакції 
та підрозділу, в якому проходить практику, вивчити внутрішній роз-
порядок та штатний розпис редакції.

Важливо, щоб студент виїжджав на позаредакційні завдан-
ня і працював як повноцінний штатний журналіст. Студент по-
винен підготувати та опублікувати не менше 3 інформаційних та  
1-2 аналітичних матеріалів на різні теми.

Важливо, щоб студент сам здобував потрібні факти, спілкувався з 
джерелами інформації, виїжджав на події. 

Література
1. Гід журналіста: Збірка навчальних матеріалів, складена за фран-
цузькою методикою вдосконалення працівників ЗМІ/Адаптація та 
упорядкування - Алла Лазарєва. - К., 1999. - 96 с. 
2. Василенко М.К.Динаміка розвитку інформаційних та аналітичних 
жанрів в українській пресі / М. Василенко. – К.: КНУ ім. Тараса Шев-
ченка, 2006.
3. Здоровега В.Й. Теорія і методика журналістської творчості 
/В.Здоровега. – Львів: ПАІС, 2004.
4. Карпенко В.О. Газетні жанри як комунікативні форми журналістики 
/ В.Карпенко. – К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2002.
5. Ла Рош В. Вступ до практичної журналістики: Навчальний 
посібник / За загал. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія 
Української Преси, 2005. – 229 с.
6. Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Ж.Мурікан. К., 2003 – 
75 с.
7.Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для студ. 
вузов по спец. “журналистика” / Ред.-сост. С.Г.Корконосенко. – СПб.: 
Знание, СПбИВЭСЭП, 2000.
8.Подолян М. Публіцистика як система жанрів / М.Подолян. – К.: 
КНУ ім. Тараса Шевченка, 1998.
9.Тертычный А. Жанры периодической печати: Учеб. Пособие / 
А.Тертичний. – М.: Аспект Пресс, 2000.

10. Халлер М. Пошук і збір інформації: Навчальний посібник/ За за-
гал. ред. В. Ф. Іванова та А. Коль. – К.: Академія Української Преси, 
Центр Вільної Преси, 2006. – 308 с.
11. Халер М. Репортаж: Навчальний посібник / Пер. з нім. 
В.Климченко, В.Олійник; За загал. ред. В. Ф. Іванова. – К.: Академія 
Української Преси, Центр Вільної Преси, 2011. – 348 с.

Програма навчальної практики
студентів IІ курсу відділення „Видавнича справа та медіаредагування”

Керівник практики - Гринівський Т. С.
Вид практики:

Навчальна практика – 4 семестр, 4 тижні під час навчального семестру. 
Бази практик:

• видавництва, видавничі підрозділи, редакційні відділи друкарень 
м. Чернівці. В окремих випадках дозволяється проходити практику в 
інших населених пунктах.

Мета і завдання практики:
• закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях та практичних заняттях; 
• набути і вдосконалити професійні навики; 
• познайомитися з реаліями видавничого буття.

Основні завдання практики:
Організаційна складова

• Ознайомитися зі структурою видавництва.
• Ознайомитися з функціональними обов’язками співробітників.
• Ознайомитися з виробничими процесами у видавництві.
• Долучатися до роботи із підготовки видавничого продукту.

Практична складова
• Зробити коректуру 5-10 сторінок тексту.
• Зробити макет обкладинки та титульних сторінок видання.
• Підготувати кілька видів оперативної поліграфії (візитівки, листівки, 
буклети, календарики, афіші тощо).
• Зверстати 5 сторінок видання.

Студент-практикант повинен знати:
• структуру видавництва, штатний розпис редакції, обов’язки штат-
них працівників;
• тематичне спрямування видавництва та його читацьку аудиторію;
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• основні редакційно-виробничі етапи;
• процес роботи з авторським рукописом;
• принципи розробки макету видавничої продукції;
• особливості редагування різних видів тексту;
• основні принципи верстки.

Студент повинен уміти:
• зробити коректуру тексту;
• створювати друковану продукцію оперативної поліграфії (візитівки, 
листівки, буклети, проспекти тощо);
• розробити макети обкладинок видання;
• правильно оформляти службові сторінки видання;
• зверстати видання у потрібному форматі;

Практикант має набувати навиків:
• у пошуку та опрацюванні авторських оригіналів на різних етапах 
редакційно-видавничого процесу.

Критерії оцінювання
Після проходження практики студент подає до захисту щоденник 
практики, характеристику керівника з бази практики із рекомендова-
ною оцінкою, зразки виконаної практичної роботи в електронному та 
паперовому варіантах.

ІІІкурс
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Програма навчальної практики
студентів IІІ курсу відділення „ Журналістика та кросмедійність ”

Керівник практики - Жук О. О.



1918

Програма навчальної практики
студентів IІІ курсу відділення „ Видавнича справа та 

медіаредагування”
Керівник практики - Пазюк Р. В.

Вид практики:
Навчально-виробнича практика  - 4 семестр, 4 тижні під час навчального семестру.

Бази практики:
• чернівецькі організації, що займаються виготовленням реклами (агентства, 
компанії, підприємства, відділи). В окремих випадках дозволено проходити 
практику в інших населених пунктах. 

Мета і завдання практики:
• закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях та практичних заняттях; 
• набути і вдосконалити професійні навики; 
• познайомитися з реаліями видавничого буття.

Студент-практикант повинен знати:
• структуру рекламного агентства, штатний розпис, обов’язки працівників;
• основні підготовчі та виробничі етапи;
• процес роботи з замовником рекламної продукції;
• технологію проектування, макетування зовнішньої реклами;
• правові аспекти розміщення рекламної продукції;
• поліграфічні аспекти виготовлення друкованої рекламної продукції.

Студент-практикант повинен уміти:
• аналізувати рекламні тренди, виокремлювати найбільш актуальні, 
релевантні засоби і техніки;
• комунікувати з замовником рекламної продукції;
• виготовляти рекламну продукцію різного ґатунку та призначення;
• оформлювати рекламну документацію, паспортизацію. 

Основні завдання практики:
Організаційна складова

• Ознайомитися зі структурою організації, яка займається виготов-
ленням рекламної продукції.
• Ознайомитися з функціональними обов’язками співробітників.
• Ознайомитися з виробничими процесами у рекламному агентстві.
• Долучатися до роботи із підготовки видавничого продукту.

Практична складова

№ Завдання

Оцінювання

К
ер

ів
ни

к 
ві

д 
ба

зи
 

пр
ак

ти
ки

К
ер

ів
ни

к 
(к

ом
іс

ія
) в

ід
 

ка
ф

ед
ри

1.
Зробити два макети вивісок.

0-8 12Зробити макетування (проекти 
вивісок) вулиці.

2. Виготовити технічний паспорт 
рекламної вивіски.* 0-8 12

3.
Розробити два елементи “роздаткової” 
поліграфії (флаєр, брошура, реклам-брошура, реклам-, реклам-
ний проспект, буклет, ліфлет тощо).

0-8 12

4.

Розробити два елементи 
широкоформатної рекламної 
поліграфії (плакат, банер, стенд, 
реклама на сіті-лайті чи білборді тощо).

0-10 14

5.
Відвідувати базу практики згідно 
з розкладом, встановленого її 
керівником.

0-6 —

6.
Оформити звітну документацію 
та прозвітувати про проходження 
практики.

— 10

Примітка. У полях з позначкою “*” керівник від бази практики має право вно-
сити альтернативне (рівноцінне за складністю) завдання. У випадку непередбачу-
ваних, форс-мажорних, ситуацій завдання для практикантів можуть бути змінені 
рішенням кафедри.
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Звітність
Після проходження практики студент подає до захисту:

• щоденник практики, заповнений вручну або шляхом комп’ютерного 
набору(шаблон можна скачати з офіційного сайту кафедри за поси-
ланням – ХХХХХХХХХХХХХХХ); 
• характеристикувід керівника з бази практики (зразок оформлення 
див. на стор. ХХ);
•  заповнену керівником від бази практикитаблицю оцінювання (ша-
блон можна скачати з офіційного сайту кафедри за посиланням – 
ХХХХХХХХХХХХХХХ);
• підтвердженнявиконаної практичної роботи в електронному (на 
СD/DVD диску) та друкованому варіантах. Електронний варіант має 
містити файли у відповідному “робочому” форматі (.psd, .cdr, .ai, 
.indd тощо), та фіналізоване зображення (.pdf, .jpeg, .tiff, .eps тощо). 
Друкований варіант передбачає друк оригінального виробу (напри-
клад, буклету) або масштабованого макету виробу(наприклад, макет 
реклами для білборду). Якщо рекламний виріб студента був виготов-
лений та реалізований рекламним агентством, то допускається звіт у 
формі фотографії виробу (наприклад, вивіски) з супровідним тексто-
вим підтвердженням від керівника бази практики (див. зразок на стор. ХХ).

ІVкурс
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Програма навчальної практики
студентів IV курсу відділення „ Журналістика та кросмедійність”

Керівник практики - Смолдирева Т. П. 
Вид практики:

Виробнича практика - 8 семестр, 4 тижні під час навчального семестру. 
Практику студенти проходять у різних видах ЗМІ за вибором, з ура-
хуванням спроможності баз практики. 

Бази практики:
• структури, підприємства, організації, діяльність яких відповідає 
професійним компетентностям, зазначеним у дипломі бакалав-
ра журналістики (за освітньою програмою “Журналістика та 
кросмедійність”). 

Мета практики:
• підготовка студентів до роботи у різних видах ЗМІ;
• застосування набутих теоретичних знань і вмінь з журналістики 
у практичній творчій діяльності, закріплення умінь та навиків, здо-
бутих під час попередніх навчальних/навчально-виробничих прак-
тик, випробування себе у ролі редактора, репортера, кореспондента, 
ньюзмейкера, рірайтера, ведучого програм тощо у друкованих, елек-
тронних та Інтернет-ЗМІ, прес-службах тощо; 
• конкретизація набутих знань та вмінь за напрямками фахової та 
тематичної спеціалізації.

Студент-практикант повинен знати:
• роль і місце журналіста в системі та підсистемах ЗМІ, види 
діяльності ЗМІ;
• принципи конкурентоспроможності ЗМІ на інформаційному ринку;
• структуру засобу масової інформації (відповідно до місця про-
ходження практики), менеджмент, обов’язки працівників, правила 
внутрішнього трудового розпорядку;
• концепцію/редакційну політику відповідного ЗМІ, його аудиторію;
• виробничі та технологічні умови створення та  розповсюдження 
продукту ЗМІ;
• правила входження в роботу, комунікації у творчому редакційному 
колективі, прес-службі;
• права та обов’язки журналіста, правила діяти від імені відповідного 
ЗМІ та поводження у публічних місцях, на прес-конференціях тощо; 
• правила техніки безпеки.

Студент-практикант повинен уміти:
• організувати свою роботу відповідно до поставленого завдання;
• працювати на різних медіа-платформах, застосувати на практиці 
методику підготовки журналістських матеріалів; 
• вільно орієнтуватись у проблематиці ЗМІ та галузі, за якими 
спеціалізується;
• працювати з різними джерелами інформації, володіти усіма мето-
дами її збирання та навиками перевірки на достовірність; складати 
інформаційний/редакційний запит; 
• працювати в усіх жанрах журналістики;
• оперативно готувати до публікації/ефіру матеріали з актуальних 
проблем широкого тематичного спектру, різних жанрів та складності;
• формувати стрічку/колонку/випуск новин;
• редагувати тексти, як власні, так і позаштатних авторів;
• формувати власні творче/тематичне досьє, базу джерел та контактів;
• користуватись оргтехнікою, усіма технічними засобами та технологічними 
операціями відповідно до специфіки ЗМІ; макетувати шпальту (номер), мон-
тувати, записувати передачі;   
• аналізувати роботу конкретного відділу та в цілому бази практики 
за місцем проходження;

Завдання практики: 
відповідно до спеціалізації бази практики підготувати*: 
• друковані ЗМІ:  2 матеріали аналітичних/публіцистичних жанрів та 
4 інформаційних, в т.ч. на  сайт видання, план/макет газетної шпаль-
ти/фоторепортаж; 
• електронні ЗМІ: 5 аудіо/відео сюжетів до інформаційних/тематич-
них передач, або 2 передачі  за жанрово-тематичним спрямуванням, 
або 3 сюжети та 1 передачу; а також 3 замітки на сайт;
• Інтернет-ЗМІ та прес-служби: 8 заміток на стрічку новин, або 5 
заміток та 2 аналітичних публікації, або 5 заміток та 2 відеосюжети/
фоторепортажі;

*для студентів заочної форми навчання - кількість завдань удвічі менша.
Після  завершення практики студент у триденний термін подає 

до захисту на кафедрі*:
• заповнений щоденник практики;
• характеристику від керівника бази практики;



2524

• таблицю оцінювання виконаної практичної роботи, заповнену 
керівником від бази практики; 
• вирізки/копії публікацій в газеті; скріни публікацій на сайтах; аудіо- 
та відеоматеріали та  роздруковані текстівки до них; вказують адреси 
доступу до ел.ресурсів зберігання 

*зразки звітної документації – на офіційному сайті кафедри за посиланням – …..);  
електронний варіант звіту у форматах .psd, .cdr, .ai, .indd,   фіналізоване зображення 
у.pdf, .jpeg, .tiff, .eps, аудіо-та відеозаписи на СD/DVD дисках;

Оцінювання результатів виробничої практики  за такими 
критеріями/показниками*: 
• оперативності/вчасності виконання завдань;  
• дотримання трудової та виробничої дисципліни; 
• якості публікацій/ефірних матеріалів (розкриття теми, дотримання 
стандартів журналістики, оригінальність подачі).
• кількості публікацій відповідно до умов/програми практики; 
• належного оформлення звітної документації та захисту.

*Оцінка виводиться сумарно з оцінок: керівника бази практики (до 70 балів), 
керівника практики від кафедри (до 20 балів), кафедральної комісії за звіт/захист 
практики (до 10 балів).
  Керівник від бази практики оцінює показники 1 – 3, керівник від кафедри оцінює 
показники 3 – 4.

Критерії/показники оцінювання
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• оперативність/вчасність  
виконання завдань;  
• дотримання трудової та 
виробничої дисципліни; 
• якість публікацій/ефірних 
матеріалів (розкриття теми, дотри-
мання стандартів журналістики, 
оригінальність подачі)
• кількість публікацій відповідно до 
умов/програми практики; 
• належне оформлення звітної 
документації, захист практики.      

до 70 б. до 20 б. до 10 б.

Програма навчальної практики
студентів IV курсу відділення „ Видавнича справа та 

медіаредагування”
Керівник практики - Славська О. І.

Вид практики:
Виробнича практика - 8 семестр, 4 тижні під час навчального семестру. 

Бази практики:
• структури, підприємства, організації тощо, діяльність яких 
відповідає професійним компетентностям, зазначеним у дипломі ба-
калавра журналістики (за освітньою програмою “Видавнича справа 
та медіаредагування”). Студенти самостійно обирають базу для проход-
ження практики.

Мета практики:
• закріпити в умовах, максимально наближених до професійної 
діяльності, набуті в університеті теоретичні знання; 
• сформувати у студента як у майбутнього спеціаліста вміння і на-
вички, необхідні для плідної самостійної роботи у видавничо-
поліграфічних структурах, редакціях друкованих та електронних 
засобів масової інформації, рекламних агентствах;
• навчити засвоювати виробничий, творчий та організаторський 
досвід старших колег, вивчати традиції та переймати новий досвід 
видавничо-поліграфічної структури, редакційного колективу, форми 
і методи роботи кожного окремого редактора, головного редактора, 
коректора, робити власні висновки й узагальнення.

Студент-практикант повинен знати:
• структуру видавництва, друкарні чи ЗМІ (у залежності від місця 
проходження практики), штатний розпис, обов’язки працівників;
• виробничі етапи створення видавничої продукції;
• прийом і оформлення рукопису та супровідні до нього документи 
від автора;
• юридичні аспекти складання видавничого договору з автором;
• практику визначення ставок авторської винагороди за власний 
текст, переклад, редагування, коректуру, упорядкування.

Студент-практикант повинен уміти:
• організувати роботу відповідно до поставленого завдання;
• аналізувати роботу конкретного відділу і організації вцілому бази практики;
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• давати оцінку методам і способам виготовлення видавничої продукції, 
запропонувати власні способи оптимізації роботи;
• комунікувати з замовником видавничої продукції;
• виготовляти видавничу продукцію різного ґатунку та призначення;
• розробляти адаптований дизайн сайту, працювати з основами html;
• оформлювати супровідну документацію. 

Завдання практики:
 відповідно до спеціалізації бази практики підготувати*: 
• друковані ЗМІ: 2 змакетованих випуски газети за стандартним 
шаблоном видання;альтернативний макет газети із власним розро-
бленим логотипом (шапкою) газети; за допомогою правил коректу-
ри відредагувати матеріали одного випуску (для редагування брати 
лише журналістські матеріали, виключити рекламу, телепрограму, 
гороскоп, анекдоти, оголошення тощо);
• електронні ЗМІ: змонтовану аудіо- чи відеопрогаму тривалістю від 
10 хв. для аудіо та 15 хв. для відео; створити аудіопродукт із власною 
начиткою тексту (тривалістю не менше 7 хв.), користуючись базою 
звукових ефектів/ відеопродукт (не авторський). У супровідних до-
кументах обов’язково зазначити базу звуків, що були використані під 
час роботи; змонтувати аудіорекламу або аудіоанонс (із власним тек-
стом) / відеоанонс чи відеорекламу;
• Інтернет-ЗМІ: 2 макети основних розділів інтернет-сайту чи 
порталу;створити сайт-візитівку бази практики чи будь-якого про-
дукту/ компанії / організації, над яким працювали упродовж практики;2 
види художньо-рекламної поліграфії ( реклама, анонс, афіша тощо);
• рекламні агенства: 4 види художньо-рекламної поліграфії ( афіші, ка-
талоги, буклети, персональні папки, фірмові бланки тощо);два макети 
вивісок та технічні паспорти до них; 4 види промислової рекламної 
продукції (етикетки, ярлики, цінники, самоклейки, паперові пакети 
тощо);
• видавничо-поліграфічні структури: варіант виконаної студен-
том верстки конкретного видання, що готується до виходу у світ  
(на вибір) книги, брошури, газети, журналу або 6 видів оперативної 
поліграфії;послуговуючись коректурними знаками і правилами, 
відредагувати від 15 сторінок тексту формату А4; користуючись 
правилами бази практики, прийняти та перевірити макет щодо 

правильності технічних вимог (формати тексту і зображень, поля із 
врахуванням обрізки та ін.).

Примітка. Керівник від бази практики має право замінити запропоновані за-
вдання альтернативними (рівноцінними за складністю). У випадку непередбачу-
ваних, форс-мажорних ситуацій завдання для практикантів можуть бути змінені 
рішенням кафедри.

Після  завершення практики студент у триденний термін подає 
до захисту на кафедрі*:
• щоденник практики, заповнений вручну або шляхом комп’ютерного 
набору (шаблон можна скачати з офіційного сайту кафедри за поси-
ланням – ХХХХХХХХХХХХХХХ);  
• характеристику від керівника з бази практики (зразок оформлення 
див. на стор. ХХ);
• підтвердженнявиконаної практичної роботи в електронному (на 
СD/DVD диску) та друкованому варіантах. Електронний варіант має 
містити файли у відповідному “робочому” форматі (.psd, .cdr, .ai, 
.indd тощо), та фіналізоване зображення (.pdf, .jpeg, .tiff, .eps тощо). 
Друкований варіант передбачає друк оригінального виробу (напри-
клад, буклету) або масштабованого макету виробу (наприклад, макет 
реклами для білборду). Якщо рекламний виріб студента був виготов-
лений та реалізований рекламним агентством, то допускається звіт у 
формі фотографії виробу (наприклад, вивіски) з супровідним текстовим 
підтвердженням від керівника бази практики (див. зразок на стор. ХХ).

Оцінювання результатів виробничої практики за такими 
критеріями/показниками*: 
• оперативності/вчасностівиконання завдань; 
• дотримання трудової та виробничої дисципліни;
• якості виконаних завдань.
• кількості виконаних завданьвідповідно до умов/програми практики; 
• належного оформлення звітної документації та захисту.

*Оцінка виводиться сумарно: керівника бази практики (до 70 балів), керівника 
практики від кафедри (до 20 балів), кафедральної комісії за звіт/захист практики 
(до 10 балів). 

Керівник від бази практики оцінює показники 1 – 3, керівник від кафедри оцінює 
показники 3 – 4.
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Програма асистентської практики
Керівник практики - Василик Л. Є.

Вид практики:
Практика магістрів спеціалізацій «Журналістика і кросмедійність» 

та «Видавнича справа і медіаредагування» проводиться на 6 курсі в 
одинадцятому семестрі впродовж 4 тижнів на кафедрі журналістики. 

Мета практики:
• поглибити і закріпити теоретичні знання студентів, отримані у 
процесі вивчення дисциплін «Методика вузівського викладання» та 
«Науковий практикум»; 
• формувати у магістрів розуміння вимог до професійної освіти 
журналіста та видавця; виховувати викладацькі якості. 

Завдання практики:
• ознайомитись із структурою та посадовими обов’язками викла-
дача кафедри журналістики, з організацією роботи кафедри та з 
організацією навчального процесу;
• вивчити план підготовки фахівців за першим (бакалавр) та другим 
(магістр) освітніми рівнями;
• вивчити структуру та процес створення НМК з фахової дисципліни;
• засвоїти методику проведення лекційного та семінарського занять;
• вміти добирати навчальну літературу, аудіо- та відеоматеріали, при-
клади поліграфії для лекції та семінарського заняття;
• готувати мультимедіа-презентації для навчальних курсів; 
• підготувати розробки 2 лекцій та 2 семінарських занять;
• провести заняття в студентській аудиторії;
• оцінювати відповіді та роботи студентів;
• допомагати студентам працювати у крос-медійній лабораторії з 
технічною апаратурою;
• вести науково-дослідницьку роботу з теми власної магістерської 
роботи, написати наукову статтю для апробації дослідження на 
студентській конференції; 
• використовувати графіки, схеми, інфографічні презентації своєї 
наукової теми;
• відвідувати заняття колег-магістрів, брати активну участь в їх обговоренні;
• вести щоденник практики.

VІкурс
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У результаті проходження практики магістри повинні зна-
ти специфіку роботи над науковою проблемою; фахові видання 
з журналістики та видавничої справи; алгоритм їх пошуку (сай-
ти наукових бібліотек); методи збирання та опрацювання наукової 
інформації; принципи створення наукових публікацій. Магістри ма-
ють вміти опрацьовувати наукову інформацію; шукати різнорідні 
джерела інформації; визначати головне та другорядне в отрима-
них даних; логічно й послідовно викладати думки. Всі ці вміння 
вони мають залучати для викладацької діяльності: формулюва-
ти актуальність, мету і завдання своєї лекції; правильно будувати 
структуру лекції; доступно й цікаво, з прикладами викладати зміст 
лекційного заняття в аудиторії; користуватись технічними засобами 
при викладанні. 

Зміст практики
Асистентська практика має сформувати фахове аналітичне мис-

лення, науково-пошукові та викладацькі навички магістрів. Під час 
її проходження магістри повинні поєднувати теоретичні знання з 
практичним умінням та навичками, щоб сформувати свої професійні 
якості дослідника і викладача. Важливо оволодіти специфікою ви-
кладання журналістських та видавничих дисциплін та закріпити її у 
практичній діяльності, знати та застосовувати прийоми і принципи 
викладу наукової інформації, особливості роботи з різними наукови-
ми джерелами, вміти складати план статті, користуватися науковими 
методами, знати принципи наукової бібліографії.

Одне з головних завдань магістрів-практикантів полягає в тому, що 
вони повинні закріпити знання про бази наукової інформації (наукові 
видання, архіви, бібліотеки, он-лайн ресурси та пошукові системи), 
оволодіти навичками підготовки та написання наукової статті та висту-
пити з нею на студентській науковій конференції у своєму чи в інших 
вузах – це є апробацією теми їхнього магістерського дослідження та 
підтвердженням їхньої кваліфікації як науковця-дослідника. Студент 
має навчитися висвітлювати історію вивчення питання, правильно 
формулювати актуальність та новизну наукової проблеми, ставити 
цілі власного дослідження, чітко формувати об’єкт та предмет на-
укового пошуку, володіти науковою методологією, застосовувати її 
при дослідженні. Він повинен вміти написати анотацію до власної 

наукової статті та визначити ключові слова, якими оперує.  
Магістри-практиканти мають ознайомитися з бібліотекою кафедри, 

залучити її фонди до наукової та викладацької діяльності, особливо 
найновіші джерела. 

Практиканти повинні вміти грамотно підготувати доповідь на сту-
дентську конференцію, брати у ній активну участь, вести наукове 
обговорення проблем, грамотно формулювати запитання та володіти 
прийомами наукової аргументації.  

До захисту практики допускаються магістри, що подадуть на ка-
федру такі матеріали: щоденник, виконану практичну роботу (роз-
робку лекцій та семінарських занять, наукову статтю на студентську 
конференцію), характеристику з оцінкою керівника практики. Оцінка 
за практику виставляється на основі її прилюдного захисту.

Література
1. Різун В. Ідея журналістської освіти в контексті дискурсу про 
університет // Ученые записки Таврического нац. у-та им. Вернад-
ского. Филология. – Том 19 (58). – № 5. – С. 335-345.  
2. Різун В. Нова журналістська освіта в Україні // Збірник праць ка-
федри української преси. – Львів, 2000. – Вип. 3. – С. 267-269. 
3. Здоровега В. Підготовка журналістів: погляди збоку і зсередини // 
Збірник праць кафедри української преси. – Львів, 2000. – Вип. 3. – 
С. 94-101. 
4. Теорія і практика: Чого більше в сучасній журналістській освіті // Елек-
тронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
education/teoriya_i_praktika_chogo_bilshe_v_suchasniy_zhurnalistskiy_osviti/ 
5. Квіт С. Нові медіа і журналістська освіта // Творчі та організаційні 
особливості функціонування сучасного недійного простору: Збірник 
наук. праць. – Т. 1. – Тернопіль-Львів, 2008. – С. 79-84. 
6. Журналістська освіта: куди подіти теоретиків? // Електронний 
ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
education/zhurnalistska_osvita_kudi_poditi_teoretikiv/ 
7. Журналістська освіта в Україні: чому тест на придатність ще й 
досі не складено? // Електронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.
mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/zhurnalistska_osvita_v_ukraini_
chomu_test_na_pridatnist_sche_y_dosi_ne_skladeno/ 



3332

8. Демченко В. Професіональна підготовка тележурналістів: зміна 
пріоритетів (90-ті роки) // Творчі та організаційні особливості 
функціонування сучасного медійного простору: Зб. наук. праць. – 
Тернопіль-Львів: ЛА «Піраміда», 2008. – Т. 1. – С. 36-39.
9. Демченко В. Особливості фахової підготовки журналістів в 
університеті // Вісник Харківського нац. у-ту ім. В.Каразіна. – Серія 
філологія. – Вип. 51 (№ 766). – С. 3-5.   
10. Локоть Т. Елементи тренінгу як невід’ємна частина методики викла-
дання радіожурналістики у вищих навчальних закладах // Там же. – 
С. 94-98. 
11. Лубкович І. Поліпшення журналістської освіти у світлі поглядів 
Володимира Здоровеги // Українська журналістика: умови формуван-
ня та перспективи розвитку. Зб наук. праць. – Черкаси, 2007.  
12. Мелещенко О. Деякі проблеми вищої профільної освіти з точки 
зору історика журналістики // Там же. – С. 204-206. 
13. Михайлин І. Екзистенційна колізія: журналістика – освіта // 
Українська журналістика: умови формування і перспективи розвит-
ку. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 36-40. 
14. Михайлин І. Хто повинен викладати журналістику? // In media res. 
Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 152-162. 
15. Ризун В.В. Кризис образования? // Електронний ресурс: Режим 
доступу: http://www.telekritika.kiev.ua/comments/?id=5103 
16. Різун В.В. Проблеми і перспективи розвитку журналістської 
освіти в Україні початку ХХІ століття // Наукові записки Інституту 
журналістики. – 2004. – Том 16. – С. 6-13. 
17. Савченко Л. Парадоксы журналистского образования в контек-
сте современности // Вісник Харківського нац. у-ту ім. В.Каразіна. 
– Серія філологія. – Вип. 51 (№ 766). – С. 19-23.
18. Габор Н. До дискусії про журналістську освіту // Українська 
періодика: Історія і сучасність. Доповіді та повідомлення Сьомої 
всеукраїнської науково-теотретичної конференції. Львів, 2002. С.462-466.
19. Здоровега В. Менше любительства та експромту // Пресознавчі 
студії: історія, теорія, методологія. Зб. праць кафедри української пре-
си і дослідницького центру історії західноукраїнської преси. – Львів, 
2007. – Вип. 8. 
20. Лубкович І. Чи потрібна журналістам наука про журналістику? // 

Українська журналістика в контексті доби: Матеріали всеукраїнської 
науково-практичної конференції. – Львів, 2004. 
21. Різун В.В. Болонський процес як точка зустрічі двох Європ: По-
гляд з Англії, Ірландії та Польщі // День. – 2005. – 2 грудня. – С. 18.  
22. Різун В. Журналістська освіта та наука в контексті нових змін в 
освітній та науковій галузях // Українська журналістика: умови форму-
вання і перспективи розвитку. Зб. наук. праць. – Черкаси, 2007. – С. 61-65.
23. Різун В.В. Ще раз про журналістську освіту і не тільки про неї… // 
МедіаКритика. – 2005. – № 10. – С. 28-31. 
24. Володимир Різун: «У медійної галузі немає запиту на підготовку 
кадрів» // Електронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.
mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/volodimir_rizun_u_mediynoi_
galuzi_nemae_zapitu_na_pidgotovku_kadriv/ 
25. Для реформи журналістської освіти потрібна комунікація між 
викладачами та медіаіндустрією – експерти // Електронний ресурс: 
Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/
dlya_reformi_zhurnalistskoi_osviti_potribna_komunikatsiya_mizh_
vikladachami_ta_mediaindustrieyu_eksperti/ 
26. Різун В.В. Журналістська освіта в Україні // Електронний ресурс: Режим 
доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article =1096 
27. Богуславський О. Журналістська освіта сьогодні, або хочеться по-
нашому, але так, як у них // МедіаКритика. – 2005. – № 10. – С. 13-15.
28. Гранкіна Н.В. Гра як варіативна форма проведення практичних 
занять з дисципліни «Організація роботи прес-секретаря та прес-
служби» // Ученые записки Таврического национального универси-
тета им. В.И.Вернадского. Филология. – Симферополь, 2005. – Т. 18 
(57). - № 3. – С. 74-77.     
29. Михайлин І. Методологічні проблеми історії української 
журналістики // Наук. записки Інституту журналістики. – 2002. – Т. 8. – 
С. 22-34. 
30. Михайлин І. Ще про методологічні проблеми історії української 
журналістики // Наук. записки Інституту журналістики. – 2004. – 
Т. 15. – С. 95-100.
31. Сидоренко Н. Мистецтво бути викладачем // Історія журналістики: 
навчально-методичне забезпечення, теоретичні та практичні знання і 
навички. – Київ, 2007. – С. 5-7. 



3534

32. Школьна О. Самостійна робота студентів як засіб формування 
практичних навичок // Там же. – С. 20-22. 
33. Волобуєва Н. Робота студентів із першоджерелами в наукових 
бібліотеках: проблеми й очікування // Там же. – С. 24-26.
34. Василик Л. Методологічні проблеми викладання «Історії 
української журналістики» та вивчення преси Буковини // Там же. – 
С. 26-29. 
35. Які випускники журфаків потрібні медіаринку? // Електронний 
ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
education/yaki_vipuskniki_zhurfakiv_potribni_mediarinku/ 
36. Журналістська освіта: змінити, не можна залишити як є? // 
Електронний ресурс: Режим доступу:  http://osvita.mediasapiens.ua/
mediaprosvita/education/zhurnalistska_osvita_zminiti_ne_mozhna_
zalishiti_yak_e/ 
37. Будівська Г. Журналістська освіта в Німеччині: розмаїття й 
неакадемічність // Електронний ресурс: Режим доступу: http://
osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/zhurnalistska_osvita_v_
nimechchini_rozmaittya_y_neakademichnist/ 
38. Чи вдалося журналістській освіті в Чехії позбутися радянсь-
ких підходів? Інтерв’ю з професором Карлового університету // 
Електронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/
mediaprosvita/education/chi_vdalosya_zhurnalistskiy_osviti_v_chekhii_
pozbutisya_radyanskikh_pidkhodiv_intervyu_z_profesorom_karlovogo_
universitetu/ 
39. Журфаки Польщі: інноваційні, та чи відповідають потребам рин-
ку? // Електронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.
ua/mediaprosvita/education/zhurfaki_polschi_innovatsiyni_ta_chi_
vidpovidayut_potrebam_rinku/ 
40. Журфак у Нідерландах: два стажування й 200 годин фрілансу // Елек-
тронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/
education/zhurfak_u_niderlandakh_dva_stazhuvannya_y_200_godin_frilansu/ 
41. Журфак в Австралії: платне навчання, постійні стажування та 
відеопроекти про коал // Електронний ресурс: Режим доступу: http://
osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/zhurfak_v_avstralii_
platne_navchannya_postiyni_stazhuvannya_ta_videoproekti_pro_koal/ 
42. Журфак у Данії: два предмети в семестр та півтора року стажуван-

ня // Електронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.
ua/mediaprosvita/education/zhurfak_u_danii_dva_predmeti_v_semestr_
ta_pivtora_roku_stazhuvannya/ 
43. «Ху из украинский журналист?» // Телекритика. – 8.06.2006. // 
http://www.telekritika.kiev.ua/ 
44. Для танго потрібні двоє: чи є взаємодія між освітянами та 
медіаіндустрією? // Електронний ресурс: Режим доступу: http://
osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/dlya_tango_potribni_
dvoe_chi_e_vzaemodiya_mizh_osvityanami_ta_mediaindustrieyu/ 
45. Журналістська освіта в Україні: чи реально «підірвати систему 
зсередини»? // Електронний ресурс: Режим доступу: http://osvita.
mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/zhurnalistska_osvita_v_
ukraini_chi_realno_pidirvati_sistemu_zseredini/ 
46. Лише 20 факультетів журналістики в Україні мають власні сайти - 
Володимир Литвиненко  // Електронний ресурс: Режим доступу: http://
osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/education/lishe_20_fakultetiv_
zhurnalistiki_v_ukraini_mayut_vlasni_sayti_volodimir_litvinenko/ 
47. Щоб покращити якість журналістської освіти в Україні, потрібні 
альтернативні моделі навчання - Ігор Балинський  // Електронний 
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Дата Перелік  
виконаних робіт
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посада

Перелік 
керівника  

на базі  
проходження  

практики

Дата Перелік  
виконаних робіт

Робоче місце і 
посада

Перелік 
керівника  

на базі  
проходження  

практики
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ДОГОВІР № ____
про проведення практики студентів

вищого навчального закладу

Місто Чернівці  «____»  _________  201__ р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича (далі – навчаль-
ний заклад) в особі ректора Мельничука С.В., діючого на підставі 
статуту і, з другої сторони, _______ (надалі – база практики) в особі 
директора _______________, діючого на підставі ліцензії (далі – 
сторони)уклали між собою договір:

1. База практики зобов’язується:
1.1. Прийняти студентів на практику (направлення надається).
1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для 

керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання студентами програ-

ми практики, не допускати їх використання до зайняття посад та 
виконання робіт, що не відповідають програмі практики та майбут-
ньому фаху.

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкрет-
ному робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охо-
рони праці: ввідний та на робочому місці. У разі потреби навчати 
студентів-практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися 
матеріально-технічними засобами та інформаційними ресурсами, 
необхідними для  виконання  програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. 
Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку 
та про інші порушення повідомляти вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кож-
ного студента-практиканта, в котрій  відобразити виконання програ-
ми практики, якість підготовленого ним  звіту тощо.

1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для кур-
сових та дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, 

Додаток 2

яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень кафедр.
1.9.  Додаткові умови___________________________________

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується:
2.1.До початку практики надати базі практики для погодження 

програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, 
яких направляють на практику.

2.2.Призначити керівниками практики кваліфікованих 
викладачів.

2.3.Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни 
і правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у 
розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, якщо  
вони сталися  зі  студентами під час проходження практики.

2.4. Навчальний заклад зобов’язується не розголошувати вико-
ристану інформацію про діяльність підприємства.

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 законо-
давством 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 вищому навчальному закладу.

3.5. Місцезнаходження:
навчальний заклад: м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2.
база практики:  
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Підписи та печатки
Від навчального закладу:                                               Від бази практики:

Петришин Р.І._________________                       _________________
(підпис)        (прізвище та ініціали)                            (підпис)    (прізвище та ініціали)

М.П.  «___» __________20__р.            М.П.   «____» ________20__р.

Додаток 3



4544

Ухвалено Науково-методичною радою 
Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича
протокол №  5 від « 7 » лютого 2014р.

ПОЛОЖЕННЯ
про проведення навчальних і виробничих 

 практик студентів 
Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
Положення про проведення навчальних і виробничих прак-

тик студентів Чернівецького національного університету 
ім.Ю.Федьковича розроблене на основі «Положення про організацію 
навчального процесу у вищих навчальних закладах», затвердженого 
наказом МО України №161 від 2.06.1993р.,  “Положення про про-
ведення практики студентів вищих навчальних закладів України”, 
затвердженого наказом МО України № 93 від 8.04.1993р., наказу 
Міністра освіти України № 351 від 20.12.1994р. «Про внесення змін 
до Положення про проведення практики студентів вищих навчаль-
них закладів України» та у відповідності до Закону України «Про 
вищу освіту», Указу Президента України № 1013/2005 від 4.07.2005р.  
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та роз-
витку освіти в Україні». 

Практика студентів є обов’язковим компонентом освітньо-
професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня і набуття 
студентом професійних навичок та вмінь. Вона є невід’ємною скла-
довою частиною процесу підготовки фахівців в університеті і прово-
диться на оснащених відповідним чином базах університету, а також 
на сучасних підприємствах і в організаціях різних галузей господар-
ства, науки, освіти, охорони здоров’я, культури, торгівлі, сільського 
господарства й державного управління.

Практична підготовка здійснюється в умовах професійної 
діяльності під організаційно-методичним керівництвом викладача 
університету та фахівця від бази практики.

Організація практичної підготовки в ЧНУ регламентується даним 
Положенням.

У Положенні розглядаються загальні питання організації, прове-
дення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних 
напрямів підготовки (спеціальностей) в університеті. 

Положення вступає в силу з 1 вересня 2014-го року.

1. МЕТА ТА ЗМІСТ  ПРАКТИКИ
1.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними метода-

ми, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої 
професії, формування у них на базі одержаних в університеті знань, 
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 
під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умо-
вах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, ве-
сти наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в 
практичній діяльності.

1.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність 
її проведення, органічне поєднання з практичними й лабораторними 
заняттями, отримання студентами достатнього обсягу практичних 
знань і умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик 
молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра.

1.3. Залежно від конкретного напряму підготовки (спеціальності,  
спеціалізації) практика може бути: 
- навчальна (наприклад: фольклорна, ознайомлювальна, археологічна, 
мовна та ін.)
- виробнича (наприклад: педагогічна, науково-педагогічна (аси-
стентська для студентів ОКР «Магістр»), конструкторсько-
технологічна, економічна, юридична та ін., а також науково-дослідна 
та переддипломна).

1.4. Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів 
зі специфікою майбутньої професії, формування первинних 
професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних та спеціальних 
дисциплін.

1.5. Завданням виробничої практики є закріплення та поглиблення те-
оретичних знань, отриманих студентами в процесі вивчення  певного 
циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі спеціальності, а 
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також збір фактичного матеріалу для виконання курсових (диплом-
них, магістерських) робіт.

1.6. Переддипломна практика (як різновид виробничої) є завер-
шальним етапом практичної підготовки студентів і проводиться на 
випускному курсі з метою узагальнення та вдосконалення здобутих 
ними знань, практичних умінь та навичок, оволодіння професійним 
досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також 
збору матеріалів для дипломної (магістерської) роботи.

1.7. Перелік усіх видів практик для кожного напрямку підготовки 
(спеціальності, спеціалізації), їх форми, тривалість і терміни прове-
дення визначаються в навчальних планах. 

1.8. Зміст і послідовність практики регламентується наскрізною 
програмою, яка розробляється кафедрою згідно з навчальним пла-
ном і затверджується першим проректором. Зміст наскрізної про-
грами повинен відповідати наказам Міністра освіти і науки України 
та рішенням колегії Міністерства освіти і науки України щодо 
практичної підготовки студентів, навчальному плану напряму 
підготовки (спеціальності), освітньо-кваліфікаційній характеристиці 
та освітньо-професійній програмі випускників. На основі цієї про-
грами розробляються робочі програми відповідних видів практи-
ки. Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих 
стандартів вищої освіти, враховувати специфіку напряму підготовки 
(спеціальності) та відображати останні досягнення науки й виробницт-
ва. Тому вони повинні переглядатися не рідше, ніж один раз на п’ять 
років. Робоча програма практики затверджується деканом факультету.

Програми практики повинні містити наступні основні розділи:
- вступ;
- мета та завдання практики;
- зміст практики;
- індивідуальні завдання;
- форми і методи контролю;
- вимоги до звіту про практику;
- критерії оцінювання;
- підведення підсумків практики;
- методичні рекомендації;
- навчальні посібники.

В умовах кредитно-трансферної системи організації навчально-
го процесу невід’ємною складовою програми практики є змістово-
діяльнісна структура програми практики, яка включає в себе не мен-
ше 2-х змістових модулів.

Факультети і кафедри (циклові комісії), крім наскрізної і робо-
чих програм практики, розробляють інше методичне забезпечення 
(рекомендації, інструкції, алгоритми практичного навчання тощо). 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ
2.1. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в 

університеті здійснює завідуючий практикою.
2.2. Відповідальність за організацію, проведення, контроль 

і підведення підсумків практики покладається на керівників 
факультетів (інститутів, коледжу) і кафедр (циклових комісій).
Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик за-
безпечують відповідні кафедри (циклові комісії). 

2.2.1 Керівництво практикою є складовою навчальної роботи ви-
кладача. Навчальне навантаження розраховується за наступними 
нормами часу на керівництво навчальною та виробничою практиками:

№ Вид практики Норма часу Примітка

1

Керівництво навчаль-
ною та виробничою 

практиками:
- навчальною практи-

кою, перевірка звітів та 
проведення захисту

0.33 години в тиждень 
на одного студента

- виробничою або 
переддипломною прак-
тикою, перевірка звітів 
та проведення захисту

0,5 години в тиждень на 
одного студента

За відсутності 
керівника від баз 

практики

0.33 години в тиждень 
на одного студента

За наявності 
керівника від бази 

практики

- навчальна та ви-
робнича практика 

студентів заочної фор-
ми навчання

0,25 годин на одного 
студента на весь період 

практики
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Керівництво 
педагогічною практи-

кою на одного студента 
на весь період прак-

тики:

- двотижневою 
педагогічною 
 практикою

2,7 години, у тому 
числі: факультетсько-
му керівнику - 0,2 год; 
груповому керівнику 
- 2 год; викладачу 
психології - 0,25 год; 
викладачу педагогіки - 
0,25 год;

- чотирьохтижневою 
педагогічною  

практикою

4,7 години, у тому 
числі: факультетсько-
му керівнику - 0,2 год; 
груповому керівнику 
-   4 год; викладачу 
психології - 0,25 год; 
викладачу педагогіки - 
по 0,25 год;

- шеститижневою 
педагогічною  

практикою

6,7 години, у тому 
числі: факультетсько-
му керівнику - 0,2 год; 
груповому керівнику-   
6 год; викладачу 
психології - 0,25 год; 
викладачу педагогіки - 
0,25 год;

- восьмитижневою 
педагогічною  

практикою

8,7 години, у тому 
числі: факультетсько-
му керівнику - 0,2 год; 
груповому керівнику 
- 8 год; викладачу 
психології - 0,25 год; 
викладачу педагогіки-   
0,25 год;

- педагогічною практи-
кою студентів заочної 

форми навчання

0,25 години на одного 
студента на весь період 
практики

2.3. Для проведення практики визначаються бази практик. При 
наявності на кафедрі (цикловій комісії) державних, регіональних за-
мовлень на підготовку фахівців перелік баз практики надають орга-
ни, які формували замовлення на фахівців. При підготовці фахівців 
за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, устано-
вами бази практики передбачаються у цих договорах. 

Як бази підготовки студентів можуть використовуватися 
навчально-виробничі та наукові підрозділи університету (якщо про-
грама практики передбачає науково-дослідницьку спрямованість), 
навчально-виховні заклади, професійно-технічні училища (ліцеї), 
дослідні господарства, полігони та підприємства, організації, уста-
нови, які мають необхідне обладнання та кваліфіковані кадри. База-
ми асистентської практики можуть бути кафедри університету, інщі 
вищі навчальні заклади 3-го, 4-го рівнів акредитації. У випадку, коли 
підготовка фахівців здійснюється університетом за замовленням 
фізичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з урахуванням 
усіх вимог наскрізної програми та Положення) або університет, що 
визначається умовами договору (контракту) на підготовку фахівців.

2.4 Підприємства, установи організації, які використовуються як 
бази практики, повинні відповідати наступним умовам:
- забезпечення виконання студентом програми практики;
- наявність структур, що відповідають напряму підготовки (спеціальності, 
спеціалізації),за яким здійснюється підготовка фахівців;
- можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;
- можливість надання студентам під час практики робочих місць;
- можливість наступного працевлаштування випускників університету.

2.5. Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у 
відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів 
і можуть бути розташовані як на території країн-замовників на 
фахівців, так і в межах України.

2.6. Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються про-
грама та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони скла-
дають звіт в порядку, встановленому кафедрою (цикловою комісією).

2.7. Студенти направляються на практику, як правило, групами не 
менше  3-х осіб. У разі необхідності кафедра (циклова комісія) може 
прийняти рішення про направлення в одну базу практики меншої 
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кількості студентів, але це рішення повинно бути обґрунтованим. 
У навчальному навантаженні викладачів слід враховувати, що 
на педагогічній практиці один керівник практики від кафедри 
може здійснювати керівництво не більше, як 6-ма студентами. На 
виробничій практиці на підприємствах (в установах) один керівник 
практики від кафедри може керувати практикою студентів лише на 
одній базі практики, а кількість студентів визначається можливістю 
бази практики забезпечити виконання програми практики всіма сту-
дентами. На навчальній практиці, яка проходить у лабораторіях ка-
федри, один викладач може керувати не більше, як 10-ма студентами.

2.8. Студенти 5-го курсу можуть направлятись для проходження 
практики за індивідуальним планом на місця їх майбутнього пра-
цевлаштування за наявності тристороннього договору про працев-
лаштування випускників Чернівецького національного університету 
імені Юрія Федьковича. 

2.9. В особливих випадках кафедра (циклова комісія) може дозво-
лити студентові проходити практику у запропонованій ним базі прак-
тики з обов’язковим обґрунтуванням такого рішення.

2.10. Для груп однопрофільних факультетів (кафедр, 
спеціальностей) можуть створюватися навчально-практичні полігони 
або бази: педагогічні, географічні, економічні, фізичні та ін.

2.11. З базами практики (підприємствами, організаціями, установа-
ми будь-яких форм власності) університет завчасно укладає договори 
на її проведення за встановленою формою. Тривалість дії договорів 
погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на 
період конкретного виду практики або терміном до п’яти років.

2.12. Тривалість робочого часу студентів під час проходження прак-
тики регламентується Кодексом законів про працю України і складає:
для студентів віком від 15-ти до 16-тироків – 24 години на тиждень;
для студентів віком від 16-ти років – 36 годин (1 кредит) на тиждень.

2.13.  Для координації роботи з організації та проведення практик 
на факультеті призначається керівник практики від факультету.

2.14.  Керівник практики від факультету зобов’язаний:
- перед початком практики проконтролювати готовність баз практи-
ки. Для цього за 2 місяці до початку практики базі практики надається 
програма практики і договір про проведення практики, після чого 

разом з підписаним договором база практики подає університету 
інформацію про  відповідність наявної матеріально-технічної бази, 
кадрового забезпечення вимогам програми практики та кількість 
студентів, яку може прийняти;
- забезпечити проведення всіх організаційних заходів перед відбуттям 
студентів на практику: підготовку проекту наказу, інструктаж про по-
рядок проходження практики та з техніки безпеки, надання студен-
там-практикантам необхідних документів (направлення, програми, 
щоденник, методичні рекомендації та інші, перелік яких встановлює 
навчальний відділ університету);
- повідомити студентам про систему звітності з практики, а саме: подан-
ня письмового звіту, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
- у тісному контакті з груповими керівниками забезпечити якість її 
проходження згідно з програмою;
- забезпечити правильність оформлення та своєчасність подачі до 
навчального відділу документації, що стосується оплати керівникам 
практики від баз практики;
- протягом тижня після захисту практики подати до навчального 
відділу письмовий звіт про проходження практики із зауваженнями 
та пропозиціями щодо її поліпшення.

2.15. Груповий керівник призначається кафедрою для безпосеред-
нього керівництва практикою студентів.

2.16. В обов’язки групового керівника входить:
- скласти до початку практики разом зі студентами план проходження 
практики, видати кожному студенту в групі індивідуальне завдання;
- представити студентів керівництву бази практики та закріпити їх 
за керівниками від бази практики (кількість студентів-практикантів, 
яка припадає на одного керівника практики від бази практики 
визначається кафедрою, виходячи із специфіки спеціальності; на 
педагогічній практиці до одного вчителя направляються не більше 
3-х студентів, до класного керівника - 2;
- своєчасно отримати від керівництва бази практики виписки з на-
казу про прийняття студентів на практику та призначення керівників 
практики від бази практики;
- під час проведення практики постійно контролювати забезпечення нор-
мальних умов праці і побуту студентів та проведення з ними обов’язкових 
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інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
- контролювати виконання студентами-практикантами правил 
внутрішнього трудового розпорядку, ведення табеля відвідування 
студентами бази практики;
- надавати студентам-практикантам методичну допомогу у вирішенні 
задач, визначених програмою практики;
- своєчасно оформити й здати керівнику практики від факуль-
тету документацію, що стосується оплати керівникам практики  
від бази практики;
- брати у складі комісії участь у захисті практики;
- подавати завідуючому кафедрою (голові циклової комісії) та 
керівнику практики від факультету (коледжу) письмовий звіт про про-
ведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення 
практики студентів.

2.17. Розподіл студентів на практику проводиться факультетом.
2.18. Проект наказу готується за 10 днів до початку практики.
2.19. Бази практик в особі їх перших керівників разом з керівниками 

практик від факультетів (інститутів, коледжу) і кафедр (циклових 
комісій) несуть відповідальність за організацію, якість і результати 
практики студентів.

2.20. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами прак-
тики, зазначені в окремих розділах договорів на проведення практики.

2.21. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані 
на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програ-
ми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на 
загально-професійну підготовку за програмою практики. У тако-
му випадку база практики зобов’язана призначити кваліфікованого 
керівника практики з числа провідних спеціалістів.

2.22. Студенти університету (коледжу) при проходженні практики 
зобов’язані:
- до початку практики одержати від свого керівника практики 
консультації щодо оформлення всіх необхідних документів;
- своєчасно прибути на базу практики;
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 
практики і вказівками її керівників;
- вивчити і дотримуватись правил проходження практики, охорони 

праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;
- нести відповідальність за виконану роботу;
- своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що 
вимагається програмою практики й захистити практику.

3. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ
3.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про ви-

конання програми та індивідуального завдання.
Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це 

подання письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо 
керівником від бази практики, а також керівником практики від кафе-
дри (циклової комісії).

Письмовий звіт разом з іншими документами, установленими на 
кафедрі (щоденник, характеристика та інше), подається на перевірку 
груповому керівнику практики.

Звіт має містити відомості про базу практики (історія, структура, 
оснащеність тощо), виконання студентом усіх розділів програми 
практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охоро-
ни праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. 
Оформлюється звіт за вимогами, які містяться у програмі практики.

3.2. Звіт з практики захищається студентом (з оцінкою „зарахова-
но/незараховано” – для навчальних практик і з диференційованою 
оцінкою – для виробничих практик) при комісії, призначеній 
завідуючим кафедрою (головою циклової комісії). До складу комісії 
входять керівники практики від кафедри (циклової комісії), за 
можливості, від баз практики, викладачі кафедри (циклової комісії), 
які викладали студентам-практикантам професійно орієнтовані 
дисципліни. Оцінкою за переддипломну практику є результат захи-
сту дипломної (магістерської) роботи (проекту).

Комісія приймає захист у студентів на базах практики в останні 
дні її проходження або на кафедрі (цикловій комісії) протягом пер-
ших десяти днів семестру, який починається після практики. Оцінка 
за практику виставляється в заліково-екзаменаційну відомість і в 
залікову книжку (індивідуальний план) студента.

3.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною 
комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за 
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результатом підсумкового контролю.
3.4. Звітна документація з практики зберігається на кафедрі про-

тягом календарного року від дня захисту.
3.5. Студенту, який не виконав програму практики з поважних при-

чин, може бути надано право проходження практики повторно при 
виконанні умов, визначених університетом. Студент, який не вико-
нав програму практики без поважних причин і отримав негативну 
оцінку з практики під час захисту за рішенням кафедри може прой-
ти практику повторно, якщо це дозволяє специфіка даного напряму 
(спеціальності). У разі, якщо специфіка напряму (спеціальності) 
не дає можливості повторного проходження практики (наприклад, 
педагогічна практика), такий студент відраховується з університету.
3.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр 
(циклових комісій), а загальні підсумки практики підводяться на вче-
них радах факультетів та університету не менше одного разу протя-
гом навчального року.

4. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ
4.1. Джерела фінансування практики студентів університету визна-

чаються формою замовлення на фахівців: державні або регіональні, 
кошти підприємств, організацій, установ різних форм власності, за-
кордонних замовників фахівців або кошти фізичних осіб.

4.2. Витрати на практику студентів університету є складовою ча-
стиною загальних витрат на підготовку фахівців. Розмір витрат на 
практику студентів визначається кошторисом-калькуляцією, що 
розробляє університет і погоджує з базами практики з розрахунку 
вартості проходження практики одного студента за тиждень. Основ-
ними статтями витрат на практику можуть бути:
- оплата практики безпосереднього керівника практики від бази практики;
- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання 
ЕОМ, розмножувальні роботи, придбання матеріалів і канцприладдя, 
експлуатація обладнання та ін.);
- оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних 
заходів, які можуть проводитись спеціалістами баз практики;

4.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від баз прак-
тики здійснюється університетом згідно з діючими в період практики 

ставками погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галу-
зях народного господарства, за проведення навчальних занять із роз-
рахунку 1 година на одного студента на тиждень (Наказ МО України 
№ 351 від 20.12.1994р.).

Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі 
й може проводитись через фінансові органи баз практики або безпо-
середньо університетом.

4.4. Оплата праці керівників практики від навчально-виховних 
закладів (дошкільних установ, загальноосвітніх шкіл, гімназій, 
ліцеїв, ВНЗ різних рівнів акредитації) здійснюється за рахунок коштів 
університету, передбачених у кошторисах на практику, за норматива-
ми погодинної оплати із розрахунку 1 година на одного студента на 
тиждень. Оплата здійснюється згідно з відомістю на оплату вчителям 
за керівництво педагогічною практикою із розрахунку на одного сту-
дента за весь період практики за такими нормативами:
- керівнику навчального закладу 
(підприємства, установи)
      або його заступнику             - до 10 % від загальної кількості годин
- керівнику практики від            
     бази практики               - від 70 до 100 % від загальної кількості годин
- класному керівникові 
      (куратору)                             - до 20 % від загальної кількості годин

4.5. Під час практики за період роботи студентів на робочих місцях 
і посадах з виплатою заробітної плати за ними зберігається право на 
отримання стипендії за результатами семестрового контролю.
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Навчально-методичний комплекс

Наскрізна програма 
практики студентів спеціальності  

061 «Журналістика»

Підп. до друку [дата]. Папір [___]. Формат 148 х 210. 
Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. Ум. друк. арк. [___]. 

Тираж [___] пр. Зам. № [___]
м. Чернівці, вул. Коцюбинського, 2. 
тел./факс:[____________________]




