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1.МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ 

         Метою навчальної практики (ознайомча, виховна) є забезпечення практичного 

пізнання студентами закономірностей професійної діяльності та оволодіння способами її 

організації, вміння вирішувати конкретні методичні завдання згідно з умовами 

педагогічного процесу; виховання у студентів потреби систематично поновлювати свої 

знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності; на основі теоретичних, 

отриманих здобувачами впродовж навчання на І курсі, сформувати первинні базові 

професійні вміння та практичні навички; ознайомлення із системою навчально-виховної, 

позакласної та позашкільної роботи класного керівника, вчителя з фахової дисципліни та 

школи в цілому; формування уміння конструювати і організовувати окремі елементи 

процесу навчання з фахового предмету; вивчати досвід навчально-виховної, позакласної 

роботи вчителів-предметників та класних керівників у колективах учнів закріплених 

класів. 

            Завданням навчальної практики (ознайомчої, виховної) є: 

1. ознайомлення з основними принципами та умовами організації 

трудового процесу на базі проходження практики; 

2. вивчення нормативно-методичної бази з освіти; 

3. вивчення організаційної структури установ, організацій, відділів, що 

займаються організацією роботи у сфері освіти; 

4. формування базових первинних професійних умінь і навичок із 

загально-професійних та спеціальних дисциплін; 

5. закріплення теоретичних знань зі спеціальності  та їх подальше 

впровадження в практичну діяльність. 

2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ 

Шифр Назва 

Загальні компетентності(ЗК) 

ЗК 1 Здатність діяти соціально відповідально та свідомо 

ЗК 2 Здатність генерувати нові ідеї.  

 

ЗК 3 Здатність працювати в команді. 

ЗК 4 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК 5 Здатність до осмислення, переосмислення дій для ґрунтовного 

самоаналізу власної діяльності; самокритики і сприймання 

конструктивної критики. 

ЗК 6 Здатність до планування, складання прогнозів і передбачення наслідків 

своїх дій, управління якістю роботи, що виконується. 

 

ЗК 7 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

 

ЗК 8 Цінування та повага різноманітності та мультикультурності. 

Фахові компетентності (ФК) 

ФК 1 - дослідницька - здатність використовувати форми, методи, технології та 

враховувати принципи науково-педагогічних досліджень, виявляти 

тенденції розвитку подій та прогнозувати розвиток педагогічних 

процесів у системі початкової освіти та підвищення професійної 

майстерності вчителя. 



ФК 2 - проєктувальна - здатність проєктувати освітній процес в початкових 

класах; аналізовувати та оцінювати професійну діяльність та результати 

роботи колег - учителів початкової школи 

ФК 3 - організаційна - здатність організовувати навчально-пізнавальну та 

виховну діяльність молодших школярів, їх самостійну та пошуково-

дослідницьку роботу, здійснювати освітній процес у початковій школі з 

використанням інноваційних педагогічних технологій. 

ФК 4 - предметна - здатність здійснювати методичний супровід освітньої 

діяльності в початковій школі, аналізовувати та критично осмислювати 

психолого-педагогічну та методичну інформацію для вирішення 

науково-дослідницьких і практичних завдань організації початкової 

освіти. 

ФК 5 - культурологічна - здатність і готовність вдосконалювати і розвивати 

свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень, домагатися 

морального і фізичного самовдосконалення, володіння культурою 

спілкування державною та іноземною (англійською) мовами. 

ФК 6 інформаційна - здатність і готовність застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, опрацьовувати різні види інформації. 

ФК 7 - продуктивна - здатність здійснювати моніторингову діяльність під час 

організації освітнього процесу в сучасній початковій школі, отримувати 

результат, ухвалювати рішення та відповідати за них; оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних робіт. 

 

 

Програмні результати навчання (ПРН) 
ПРН 1 знати основні підходи, напрями, наукові школи і методи наукового пізнання, 

сучасні концепції методології науки; володіти методологією здійснення 

науково-педагогічного дослідження. 

ПРН 2 володіти знаннями галузевого законодавства, завдань, цілей,  принципів, засад 

функціонування початкової освіти в україні, особливості та інструментарій 

організаційно-методичного супроводу освітнього процесу. 

ПРН 3 знати нормативну базу функціонування закладу загальної середньої освіти, 

принципи організації сучасної початкової освіти, моніторингу якості 

освітнього процесу в початковій школі за основними напрямами діяльності 

(методична, контролююча, проектна, освітня, виховна тощо). 

ПРН 13 вміти проектувати власну педагогічну діяльність, визначати цілі й завдання 

всіх етапів навчально-пізнавальної та виховної роботи, прогнозувати очікувані 

результати з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей. 

ПРН 16 виявляти та формулювати проблеми, визначати об’єкт та предмет, 

формулювати мету дослідження, визначати основні поняття;  володіти 

методами збирання та обробки даних, опрацювання різноманітних джерел; 

створювати, передавати та упроваджувати результати дослідження у практичну 

діяльність. 

ПРН 17 володіти певними нормами мовленнєвої поведінки, технікою спілкування 

державною та іноземною (англійською) мовами, забезпечувати зрозуміле і 

недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до здобувачів 

початкової освіти, батьків, колег, інших фахівців. 

ПРН 19 виявляти відповідальність за внесок до професійних знань і практики та 

оцінювання процесу і результатів власної педагогічної діяльності й діяльності 

учителів початкових класів закладів загальної середньої освіти. 

 

 



3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 

      4.1.Термін проходження практики 

Відповідно до навчального плану практика проводиться в 2 семестрі. 

Тривалість навчальної практики 4 тижні – 90 годин. 

Розподіл здобувачів на практику здійснюється згідно з факультету розпоряджень за 

поданням кафедри та затверджується наказом по ІДГУ за місяць до початку практики. 

      4.2.Бази практики 

Загальноосвітні навчальні заклади міста Ізмаїл, за місцем проживання Одеського регіону. 

Бази практики повинні бути визначені за два місяці до початку практики. З базами 

навчальної практики ректор університету і керівник бази практики укладають відповідний 

договір на її проведення. Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. 

      4.3.Обов’язки здобувачів вищої освіти 

Здобувач-практикант зобов’язаний: 

- ознайомитися з програмою практичної підготовки спеціальності та дотримуватися 

методичних рекомендацій з її проходження; 

- не пізніше ніж за чотири тижні до початку практики визначити базу проходження 

практики разом з керівником практики від кафедри; 

- пройти інструктаж про порядок проходження практики, загальний інструктаж з охорони 

праці за підписом в журналі реєстрації  інструктажів; 

- написати заяву про місце та термін проходження практики (або надати довідку з місця 

роботи); 

- взяти участь у настановній конференції з практики; 

- отримати консультації щодо оформлення всіх необхідних документів з практики; 

- роздрукувати всі необхідні документи з сайту Університету на сторінці «Практична 

підготовка»; 

- своєчасно прибути на базу практики і завершити виконання програми практики згідно з 

термінами, передбаченими графіком освітнього процесу; 

№ з/п Назви видів діяльності 
Кількість 

годин 

Загальна кількість кредитів ЄКТС – 3 

1. Настановна конференція. Організаційні питання практики 2 год. 

2. Розподіл за базами практик, ознайомлення з індивідуальними 

завданнями відповідно бази практики. Проходження інструктажу 

з правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і охорони 

праці 

 

2 год. 

3. Відвідування структурних підрозділів баз практик під час 
ознайомчого етапу практики 

12 год. 

4. Виконання і оформлення індивідуальних завдань 12 год. 

5. Вивчення організаційної структури, структури управління 
підприємством (установою, організацією) 

20 год. 

6. Збір, обробка і аналіз фактичних даних з фахової спеціальності  
30 год. 

7. Оформлення звіту та інших документів з практики 10 год. 

8. Захист звіту з практики 2 год. 

Всього 90 год. 



- за умови роботи на посаді виконувати усі функції, передбачені посадовою інструкцією; 

- не розголошувати комерційну таємницю та службову інформацію; 

-у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практичної підготовки 

за спеціальністю; 

- виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, 

протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;  

- нести відповідальність за виконання дорученої роботи; 

- перебувати на місці проходження практики не менше 6 год. щоденно (якщо немає інших 

обставин, що вимагають подальшої присутності). 

 

4.4.Обов`язки керівника практики 

    Керівник практики від кафедри: 

- визначає бази практик та на початку навчального року повідомляє керівника практики 

від навчального закладу про забезпечення укладання договорів щодо проведення 

практики відповідної спеціальності; 

- разом з завідувачем навчальної та виробничої практики від університету розподіляє та 

закріплює здобувачів за базами проходження практики; 

- готує та подає подання декану факультету з розподілом здобувачів; 

- встановлює час і місце збору групи при виїзді на практику або прибуття на базу 

практики; 

- повідомляє здобувачів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі; 

- спостерігає за практичною діяльністю здобувачів - практикантів, визначає їх рівень 

підготовки до професійної діяльності, диференційовано підходить до завдань, які повинен 

виконати практикант; 

здійснює контроль за виконанням програми практики та термінів її проведення (у тісному 

контакті з керівником практики від бази практики); 

- бере участь у факультетських, загально університетських настановних і підсумкових 

конференціях з практики, нарадах з питань організації і проведення практики; 

- надає методичну допомогу в оформленні документації та консультує с здобувачів щодо -

виконання графіка практики, індивідуальних завдань та написання звіту практики; 

- інформує завідувача кафедри про стан проходження практики; 

- проводить інструктаж здобувачів вищої освіти з питань безпеки та охорони праці; 

- перевіряє й аналізує документацію, подану здобувачем після закінчення практики;  

- за результатами практики складає звіт і подає його завідувачу навчальної та виробничої 

практики університету та розміщує на сайті Університету на сторінці практична 

підготовка; 

- бере участь у проведенні заліку з практики та оцінює роботу практиканта, виставляє у 

відомість та залікову книжку загальну оцінку з практики. 

 

4.5.Обов’язки керівника бази практики 

Керівник практики від установи: 

- прийняти студентів на практику згідно з наказом по Ізмаїльському державному 

гуманітарному університету та направленням; 

- призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництво практикою; 

- створити належні умови для виконання студентами програми практики, не допускати їх 

використання до заняття посад та виконання робіт, що не відповідають програмі практики 

та майбутньому фаху; 

- забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. У разі 

потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці; 

- надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними 

засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики; 



- забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 

вищий навчальний заклад; 

- надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за 

результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі 

направлень кафедр; 

- забезпечує організацію проходження практики здобувачів у тісному контакті з 

вузівським керівником; 

- ознайомлює здобувачів з організацією роботи установи; 

- здійснює постійний контроль за роботою здобувачів, допомагає їм у здійсненні 

розрахунків, аналізі даних тощо, надає консультації; 

- контролює ведення здобувачем щоденника, підготовку звітів про проходження практики; 

складає на кожного практиканта характеристику. 

У характеристиці описується підготовленість здобувача до професійної діяльності, 

відзначається його здатність до творчого мислення і управлінської діяльності, 

ініціативність та дисциплінованість. Відгук повинен відображати ділові та моральні 

якості, виявлені здобувачем під час проходженні практики. Крім того, фіксуються 

виявлені недоліки та проблеми у підготовці фахівців. Керівником виставляється 

підсумкова оцінка проходження практики (за 5-бальною системою). Відгук керівника від 

бази практики записується у щоденнику практики. 

 

 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Завдання для самостійної роботи студентів під час проходження практики: 

 

- ознайомлення із специфікою діяльності даного навчально-виховного закладу; 

- ознайомлення із системою виховної роботи класного керівника; вивчення плану його 

роботи; 

 - ознайомлення з системою роботи вчителів-предметників, вчителів-новаторів, 

відвідування їх  уроків; 

- знайомство з шкільними кабінетами та їх обладнанням; 

- ознайомлення із змістом, формами, методами роботи шкільних громадських організацій 

та самоврядуванням. Бесіди з керівництвом організацій. Вивчення планів і мети роботи 

організацій. Відвідування уроків. Відвідування заходів, які проводять шкільні громадські 

організації. 

 Вивчення учнівського колективу, в якому буде працювати практикант: 

- вивчення вікових та індивідуальних особливостей учнів, їхніх нахилів та інтересів, рис 

характеру, взаємовідносин у класі в ході навчально-виховного процесу; шляхом вивчення 

документації, бесід з учнями, спостереження; 

Виконання функцій та обов’язків помічника класного керівника, здійснення позакласної 

виховної роботи: 

- складання індивідуального плану виховної роботи з класом у відповідності з планом 

роботи класного керівника; 

 - організація постійного спілкування з учнями, проведення індивідуальної роботи з 

учнями; 

- підготовка та проведення одного виховного заходу, бесіди з ТБ. 

Навчально-методична робота: 

- вивчення навчального процесу на основі відвідування уроків різних вчителів з метою 

вивчення  вимог до учнів, різноманітних методів організації пізнавальної діяльності 

і  виховання учнів на уроках, виявлення міжпредметних зв’язків і можливостей їх 

використання на уроках з свого предмета; 



- відвідування всіх уроків і позаурочних заходів з предмету. 

у випадку відсутності або запізнення повідомляти про це керівника практики, пояснювати 

причину відсутності або запізнення, надавати при цьому необхідні документи, що це 

засвідчують (довідку про хворобу тощо); 

своєчасно подати керівнику практики звітну документацію, що вимагається програмою 

практичної підготовки спеціальності. 

 

 

6. ВИМОГИ ЩОДО НАПИСАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ 
Основні положення практики: 

1.Студент після прибуття на практику повинен затвердити у керівника від бази практики 

календарний план проходження практики, пройти інструктаж з техніки безпеки, 

протипожежної безпеки та ознайомитися з робочим місцем. 

2.Під час проходження практики студент зобов`язаний суворо дотримуватися правил 

внутрішнього розпорядку бази практики. 

3.Звіт про практику студент складає відповідно до календарного плану проходження 

практики та Положення щодо організації та проведення практик ІДГУ. 

4. Студент, який не виконав вимог практики вважається таким, що не виконав навчальний 

план. 

 

Звітна документація студента-практиканта: 

Здобувач в термін, зазначений керівником практики від кафедри, повинен здати такі 

документи: 

 звіт проходження практики (звіт, який здобувач складає на підставі інформації 

та результатів практичної роботи отриманих протягом практики. Звіт повинен 

бути підписаний і оцінений керівником практики від базової установи. Він 

також підписує щоденник та оцінює практичну діяльність здобувача в базовій 

установі). 

 розробка сценарію позакласного виховного заходу та його проведення; 

 презентація одного виховного заходу (на вибір); 

 проведення профорієнтаційної роботи на класному часі (презентація 

спеціальностей ІДГУ, відобразити в звіті); 

 психолого-педагогічна характеристика на клас; 

 психолого-педагогічна характеристика на учня; 

 характеристика на студента з бази практики з підписом її керівника і завірена 

печаткою. 

 

Правила ведення й оформлення щоденника: 

1.Щоденник з практики – це документ, який підтверджує факт її проходження. Видається 

здобувачу-практиканту на установчій сесії (або самостійно роздруковується здобувачем, 

використовуючи файл сторінки. 

2.«Практична підготовка. Документи для здобувачів-практикантів». Припис на практику 

(1-2 сторінки щоденника) виконує функцію посвідчення про відрядження,тому 

обов’язково візується підписами і завіряються печатками установ. 

3.В розділі «Календарний графік проходження практики» здобувачі зазначають види 

робіт, що виконуються протягом практики та кількість календарних робочих днів, що 

виділяються для виконання зазначених робіт. 

4. Щоденне виконання робочих завдань фіксується здобувачем в розділі 

«Робочі записи під час практики».  



5. Розділ «Відгук і оцінка роботи здобувача на практиці» заповнює керівник від  установи, 

на базі якої відбувався 2 етап практики. Він же щоденно і фіксує присутність здобувача на 

практиці, підтверджуючи це підписом. 

6. Рейтингова оцінка за практику виставляється керівником практики після перевірки 

звітних матеріалів Остаточна оцінка виставляється після захисту практики і заноситься до 

екзаменаційної відомості та індивідуального плану здобувача. 

 

 

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНИХ УМІНЬ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

7.1.Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

№ Вид діяльності студента Термін виконання Кількість балів 

1. Ступінь активності під час проходження 

практики, дотримання виконання 

щоденного навчального навантаження 

Під час проходження 

практики 
0-20 

2. Якість оформлення звітної документації Під час проходження 

практики 
0-10 

3. Повнота і правильність оформлення 

щоденника з практики 

Під час проходження 

практики 
0-20 

4. Якість виконання індивідуального плану Під час проходження 

практики 
0-10 

5. Оцінка за профорієнтаційну роботу На підсумковій 

конференції 
0-20 

6. Оцінка за презентацію виховного заходу На підсумковій 

конференції 
0-20 

Заліково рейтингова оцінка 0-100 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в 

підсумкову оцінку за традиційною шкалою 

 

Підсумковий бал 

  

 
 

Оцінка за традиційною 
шкалою 

90-100 відмінно 

70-89 добре 

51-69 задовільно 

26-50         не задовільно 

1-25  

 

 

7.2. Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

Контроль та оцінка результатів практики здійснюється в двох аспектах: 

 

1. поточний контроль (результати щоденної діяльності практикантів); 

2.підсумкова атестація (результативність практики за підсумками досягнення поставлених 

цілей навчання). 

     Поточний контроль під час практики здійснюється з двох сторін: з боку навчального 

закладу та з боку організації, де студент проходить практику. Як правило, оцінюється 



відвідування, дисциплінованість,ініціативність, старанність, безконфліктність 

практикантів. 

     Підсумкова атестація. Відповідно до загальних вимог студент за наслідками практики 

одержує оцінку, яка повинна бути внесена в його залікову книжку. Загальна оцінка за 

практику виводиться на основі ряду оцінок, виставлених за різні види роботи: 

- виконання студентом програми практики та якість зданої звітної документації; 

- оцінка-відгук групового керівника від бази практики; 

- третя за представлення студентом практичної та методичної роботи під час 

підсумкової конференції. 

 Загальна оцінка є середнім балом цих трьох оцінок. За відсутність студента на практиці 

без поважних причин, а також невчасне складання та здачу документації оцінка з 

практики знижується. Таким чином, процедура атестації студентів – це процес, що 

протікає на різних рівнях і здійснюваний різними людьми (груповим керівником і 

викладачем-методистом). 

 

Критерії якісної оцінки діяльності студентів в період проходження практики 

 

Оцінка «відмінно» ставиться, якщо: 

1.Завдання практики виконані в повонму обсязі з використанням творчого підходу. 

2.Практична робота проводилась на високому методичному рівні. Студент-практикан був 

ініціатором втілення у соціально-педагогічне середовище бази практики власно 

розроблених проектів, зробив вагомий внесок у підвищення соціально-педагогічної 

ефективності. 

3.Студент показав високі результати у здійсненні науково-дослідної діяльності під час 

практики. 

4.Звітна документація, після закінчення практики представлена в повному обсязі у 

встановлений термін, оформлена на високому рівнв, містить цінні власні методичні на 

опрацювання, що можуть бути використані майбутніми соціальними педагогами. 

5.Установа рекомендує оцінити результати практики на «відмінно». 

Студент має подяку від керівника бази практики за співпрацю. 

 

   Оцінка «добре» ставиться, якщо: 

1.Завдання практики виконані повністю. 

2. Вся звітна документація представлена в повному обсязі: 

- атестаційний лист результатів виробничої практики в закладах соціально-

педагогічного спрямування; 

- характеристика на студента, який проходив практику (завірена печаткою даною 

установою) містить високу оцінку діяльності студента-практиканта; 

- звіт про результати проходження виробничої педагогічної практики в закладах 

соціально-педагогічного спрямування складеного згідно вимог; 

- щоденник практики, в оформленні якого наявні поодинокі огріхи; 

- методичні доробки студента (додатки): перелік нормативно-правових документів 

установи і перелік тих проблем, які дана установа вирішує; конспекти соціально-

педагогічних спостережень; конспекти проведених заходів; 

- результати проведеної науково-дослідної роботи. 

3. Документація оформлена відповідно до вимог, що представлені і Програмі виробничої 

педагогічної практики в закладах соціально-педагогічного спрямування. 

4.Звітна документація представлена у встановлений термін (після закінчення практики). 

5.У ході підсумкової співбесіди студент може аргументувати добір методів та технологій 

соціально-педагогічного впливу, що були ним застосовані в процесі педагогічної практики 

у закладах соціально-педагогічного спрямування. 

    



Оцінка «задовільно» ставиться, якщо: 

1.Робота студента носила суто виконавчий характер, має значні зауваження від фахівця 

установи. 

2.Упредставленій документації відсутні окремі звітні методичні матеріали. 

3.Документація оформлена недбало; в ній безсистемно висвітлено діяльність практиканта. 

4.Матеріаль представлено несвоєчасно. 

5.Студент не може аргументувати добір методів та технологій соціально-педагогічного 

впливу, що були ним застосовані в процесі педагогічної практики у закладах соціально-

педагогічного спрямування. 

 

  Оцінка «незадовільно» ставиться, якщо: 

1.Студент не виконав більшу половину програми практики. 

2.Відсутня звітна документація. 

Робота студента під час практики характеризується оцінкою незадовільно. 

 

 

 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАХИСТУ ЗВІТІВ ПРАКТИКИ 
У триденний термін після закінчення практики здобувачі здають всю необхідну 

документацію груповому керівнику практики. Керівник практики від кафедри перевіряє 

усі представлені здобувачем документи, візує їх та оцінює як кожний з них, так і загальну 

практичну діяльність здобувача. Практикант, який отримав позитивну рецензію на подані 

матеріали, допускається до захисту. 

Звіт захищається перед комісією, яку призначає декан факультету з обов'язковим 

включенням в неї керівника практики від кафедри та/або завідувача навчальної та 

виробничої практики університету. За результатами захисту виставляється оцінка, яка 

фіксується на титульній сторінці звіту, у відомості та індивідуальному навчальному плані 

здобувача вищої освіти (заліковій книжці). 

Здобувачеві, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути надано 

право проходження практики повторно. 

 

 

 

9. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 
 

1. Положення про порядок проведення практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти Ізмаїльського державного гуманітарного університету. 

2. “Про затвердження Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України” Наказ МОН України N 93 від 08.04.93 р. 

3. Державний стандарт  базової та  повної загальної середньої освіти, затверджено 

постановою КМУ від             23.11.2011 №1392. 

 

 
 

 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja-praktyka.pdf
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93

