4. Правила ведення й оформлення щоденника
1. Щоденник – основний документ студента під час
проходження практики.
2. При проходженні студентом практики за межами міста, у
якому знаходиться його вищий навчальний заклад,
щоденник є для нього документом, що підтверджує
тривалість перебування на практиці.
3. Під час проходження практики студент має занотовувати
до щоденника всі види робіт, виконані відповідно до
календарного графіка проходження практики.
4. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має
бути переглянутий керівниками практики від кафедри та
за місцем її виконання.
5. Оформлений щоденник разом зі звітом студент повинен
здати на кафедру у встановлені терміни.
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СтуденЗразок оформлення звіту з практики
ЗВІТ
Назва практики______________________________________________
(виробнича, переддипломна, виробнича переддипломна)
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Керівник практики від кафедри ______________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

Інструктаж із техніки безпеки пройшов (ла) ____________________
(підпис студента)

Інструктаж провів _________________________________________
(підпис керівника практики від кафедри)

«________» _______________________ 20___ р.
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____________
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2. Оцінка роботи студента на практиці

Примітка
про
виконання

Зауваження:

Результат оцінювання ________________________________________
(відмінно, добре, задовільно, незадовільно)

Підпис керівника практики за місцем її виконання________________
М.П.

Підпис керівника практики за місцем її виконання ________________

«_____» _________________________ 20__ р.

3. Вимоги до звіту з практики
Звіт є основним документом, що відображає роботу студента
під час проходження практики та складається кожним студентом
особисто, відповідно до програми практики. Звіт не повинен
повторювати щоденник. У звіті студент в систематизованій і логічній
послідовній формі викладає суть своєї роботи із виконання програми
практики.
Звіт повинен відображати мету та завдання практики, конкретні
заходи, що були вжиті для їх досягнення; результати про те, чого
навчилися студенти під час практики і які набули навички; основні
висновки.
Звіт виконується на окремих аркушах паперу формату А4 з
одного боку аркуша. Шрифт – Times New Roman, 14 пт, інтервал
полуторний. Розмір полів – звичайний. Нумерація сторінок наскрізна.
Обсяг звіту – до 2 сторінок.
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