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1. Перелiк скорочень, вuкорuсmанuх у
Р о б о ч i й пр о zp aMi навчал bHot пр а кrп uкu :

TXI Релiгiйна органiзацiя <Вищий духовний навчальний заклад
<Таврiйський християнський iнститут>;

ОПП - освiтньо-професiйна програма ;

НП - навч€uIьна практика.

2. Меmа mа завdання пракmuкu

Виходячи iз цiлей ОПП, завдань богословськоi освiти та духовно-
мораJIьного виховання, НП ставить перед собою таку мету: створити необхiднi
та достатнi умови для забезпечення практичноi готовностi випускника TXI до
професiйноi роботи у церковних громадах, парацерковних структурах,
органiзацiях та установах.

Зазначена вище мета досягасться у процесi виконання
наступних завдань: участь у забезпеченнi навч€Lльно-виховноi та
просвiтницькоi дiяльностi конфесiй; органiзацiя та планування робiт пiд час
вирiшення професiйних завдань; участь у забезпеченнi соцiальноi та практичноi
дiяльностi конфесiй.

laHi завдання реалiзуються за допомогою рiзних видiв
дiяльностi, передбачених робочою програмою навчальноi практики, серед яких:
ознайомлення з життям релiгiйних громад та з'ясування свого мiсця у
рiзноманiттi видiв Тх служiння Боговi та суспiльству; самостiйне вивчення
нормативно-правових документiв, що регулюють життя релiгiйних
громад; практичне застосування знань, засвоених у процесi
навчання за напрямом пiдготовки 041 кБогослов'я>>; духовне та професiйне
становлення в умовах життя християнськоi громади; прояснення та
пiдтвердження покликання до д}ховного служiння.

3. Способu mа формu провеdення пракmuкu

У TXI для навчальноi практики передбачено стацiонарний, виiЪний та
дистанцiйний способи проведення гIрактики. Стацiонарною е практика, що
проводиться на територiТ TXI. Виiзною е практика, що проводиться поза
межами TXI. Дистанцiйний спосiб проводиться за допомогою технологiй
дистанцiйного навчання

4. Мiсце новчulьноi пракmuкu у cmpyюmypi освimньо-професiйноi проzрuмч

У cTpyKTypi ОПП навч€шьна практика нzLлежить до обов'язкових ocBiTHix
компонентiв. Навчальна практика с складовою практичноi пiдготовки
студентiв, що передбачае отримання первинних професiйних yMiHb i
навичок. Обсяг НП становить 4 кредити еКТС (120 годин). Проходжен}uI
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НП стулентами передбачено на 2 Kypci навчання.У 202Il2Q22 навчаJIьному роцi,
як виняток та реакцiя на зауваження групи експертiв Нацiонального агентства iз
забезпечення якостi вищоТ освiти, навч€Lльна практика проводиться для студентiв
3 курсу навчання.

5. Нормаmuвнi посuлання

Робоча програма практики складена вiдповiдно до:
l. <Положення про проведення практики студентiв вищих навч€tльних

закладiв Украiни>, затвердженого нак€Lзом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни
вiд 08.04.1993 року Nэ 93;

2. Освiтньо-професiйноi програми <<Богослов'я>>;

3. Положення про проведення практики студентiв Таврiйського
християнського iнституту;

4. Наскрiзноi програми практики студентiв Таврiйського християнського
iнституту.

б, BttMozu do рiвня осво€ння змiсmу HaB|taJlbHot пракmuкu

Проходження студентами TXI навчальноi практики спрямоване на

формування наступних загальних та фахових компетентностей:
ЗК 2. Здатнiсть спiлкуватися украiнською та iноземною мовами як усно,

так i письмово у професiйнiй дiяльностi.
ЗК 4. Здатнiсть до пошуку, опрацювання та аналiзу iнформацiТ з рiзних

джерел з використанням iнформацiйних та комунiкацiйних технологiй.
ЗК 5. Здатнiсть працювати автономно та в колективi, володiючи

навичками мiжособистiсноi взаемодii;
ЗК 6. Здатнiсть дiяти на ocHoBi етичних MipKyBaHb (мотивiв).
ФК б. Здатнiсть застосовувати богословськi знання в професiйному та

суспiльному життi вiдповiдно до морально-етичних засад i принципiв.
ФК 1 1. Здатнiсть здiйснювати навчаJIьну, виховну, просвiтницьку

дiяльнiсть в ocBiTHix та iнших закладах (установах, органiзацiях).
ФК 12. Здатнiсть застосовувати богословськi знання в експертнiй та

консультативнiй дiяльностi.

7. Обсяz навчальноi пракmuкu mа вudu навчшlьноi робоmu

Обсяг НП становить 120 годин.
На початку навчального року кожному студенту 2-rо курсу навчання

(у 202|12022 навч€uIьному роцi, як виняток - 3-го курсу) видаеться <<Щоденник
практики).

Навчальна практика це переважно внутрiшньоцерковна дiяльнiсть
практиканта пiд наглядом керiвника вiд бази практики, що передбачас
ознайомлення з церковною громадою та парацерковними органiзацiями, ix
iсторiсю, дiяльнiстю тощо. НП не передбачае TaKi форми служiння: проповiдь
Слова Божого, навчання членiв церкви, служiння публiчного характеру.



8, ?Micm навчаJtьноt пракmuкu

Навчальна практика включае наступнi етапи:
- ознайомчий;
- основний;
- заключний.
На ОЗнаЙоМчому етапi проводиться настановча конференцiя, пiд час якоi

студентiВ знайомлятЬ з ПолоЖенняМ прО проведення практики студентiв
ТаВРiЙСького християнського iнституту, особливостями органiзацii НП та
ВИМОГаМи НаДання звiтних матерiалiв за результатами ii проходження;
РОЗПОДiЛЯЮТь за органiзацiями, на яких студенти проходитимуть практику.

На ОСНоВНоМу етапi здiйснюеться практична реалiзацiя вимог
проходження навчальноi практики.

На ЗаклЮчному етапi складаеться звiт про практику, обговорюються
досягнутi результати. Звiт злOсягнуТl резуЛьтати. JBIT з праКтикИ захицIасться студентом
(З ДИференцiйованою оцiнкою) перед комiсiсю, що призначасться ректором
TXI. lо складу KoMicii входять керiвники практики вiд TXI i, за можливостi,
баз практики, викладачi TXI.

КОмiсiя приймас залiк у студентiв TXI протягом перших десяти днiв
СеМеСТРУ, якиЙ починаеться пiсля практики. Оцiнка за практику вноситься до
вiдомостi облiку успiшностi та до залiковоi книжки студента.

Тематичний план навчальноi практики

3 piK
2 piK навчання

навчання (заочна форма
(денна форма навчання),
навчання), 120 годин (4 кредити €КТС)

види дiяльностi Години Форма контролю
1, Настановча конференцiя 4 Вiдомiсть присутностi

2. Складання к€Lлендарного графiку
проходження практики (в щоденник}
практики)

4 Оформлення
K€IJI ендарного граф iKy

З. Знайомство з базою (базами) практики
iсторiсю, дiяльнiстю (видами служiнь)
статутними документами, керiвниками та
вiддiлами парацерковних органiзацiй

|2 Внесення запису до
щоденника практики

4. Ознайомлення з обов'язками практиканта,
виконання яких будa запропонованс
керiвником вiд бази практики

4 Внесення запису до
щоденника практики

5. Виконання завдань керiвника вiд база
практики

|2 Внесення запису до
щоденника практики

вiд



б. Вiдвiдування церковного лiдерськогс
засiдання

2 Внесення запису до
щоденника практики

7. ,Щопомога у пiдготовцi та проведеннi
богослужiнь помiсноi церкви

|2 Внесення запису до
щоденника практики

8. Щопомога у пiдготовцi та проведеннi ypoKiB
у недlльнlи школ1

I2 Внесення запису до
щоденника практики

9. ,Щопомога у пiдготовцi та проведеннi занять
у м€tлих групах

|2 Внесення запису до
щоденника практики

10. lопомога у пiдготовцi та проведеннj
эпецiальних богослужiнь (свята, водн€
крещення, вiнчання, поховання тощо)

6 Внесення запису до
щоденника практики

11. Iндивiду€Lпьне служiння членам помiсноl
громади: вiдвiдування хворих та лiтнiх людей,
молитва з немiчними, допомога по
господарству caMoTHiM лiтнiм людям та
вдовам

20 Внесення записiв до
щоденника практики

12. Щопомога у роботi патронатноi служби
громадськоi органiзацii (Мiй дiм>

6 Внесення запису до
щоденника практики

13. ,Щопомога в роботi Пiвденногс
регiонального бiблiйного товариства Украiни

4 Внесення запису до
щоденника практики

1 4. Пiдготовка звiтноi документацii 4 Оформлення звiтноi
документацiТ

1 5. Пiдсумкова конференцiя 4 Вiдомiсть присутностi

16. Залiк 2 Захист

9. Орzанiзацiя навчальноi пракmuкu mа dокуменmu,
Iцо р еuалrенmу юmь'ti пр о в еdення

9. 1. Проведення практики студентiв регламентовано:
а) керiвними документами:
1. Освiтньо-професiйна програма <Богослов'я>>;
2. Положення про проведення практики студентiв Таврiйського

християнського iнституту;
3. Наскрiзна програма практики студентiв Таврiйського християнського

iнституту.
б) документами, що визначають порядок та специфiку проходження НП:
1. Щод.rник навчальноТ практики студента (Щодаток);
2. Звiт про проходження практики.
9.2. Пiсля закiнчення TepMiHy практики студенти звiтують про виконання

програми практики. Загальною та характерною формою звiтностi студента за
практику е подання письмового звiту, пiдписаного та оцiненого керiвником вiд
бази практики.
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Письмовий звiт разом з щоденником практики подаеться на рецензування
керiвнику практики вiд TXI.

Звiт мае мiстити вiдомостi про виконання студентом ycix роздiлiв
програми практики, мати роздiли з питання охорони працi, висновки i
пропозицii, список використаноI лiтератури та iншi.

Звiт оформлюсться вiдповiдно до вимог, визначених пунктом 9.6.

робочоi програми навч€Lпьноi практики.
9.З. Звiт з практики захищаеться студентом (з диференцiйованою

оцiнкою) перед комiсiею, що призначаеться ректором TXI. До складу KoMicii
входять керiвники практики вiд TXI i, за можливостi, вiд баз практики,
викладачi ТК.

Комiсiя приймае залiк у студентiв TXI протягом перших десяти днiв
семестру, який починаеться пiсля практики. Оцiнка за практику вноситься до
вiдомостi облiку успiшностi та до залiковоi книжки студента.

9.4. Стуленту, який не виконав програму навчальноi практики без
поважних причин, може бути надано право проходження практики повторно
при виконаннi умов, визначених TXI.

9.5. Пiдсумки кожноi практики обговорюються на засiданнi кафедри
богослов'я, а загальнi пiдсумки практики пiдводяться на Вченiй радi TXI не
менше одного разу протягом навчального року.

9.6. Вимоги до оформлення звiту про проходження практики.
9.6.1. Текст звiту виконуеться у текстовому редакторi Microsoft Word i

друкуеться з одного боку стандартного аркуша паперу формату А-4, шрифт
Times New Rоmап - звичайний, розмiр 14; мiхrрядковий iHTepB€uI - 1,5; поля:
лiве - 3 см., праве - 1 см., верхн€ та нижне- 2 см; абзац - 1,25 см.

Обсяг звiту мае бути 4-6 cTopiHoK.
9.6.2. Звiт мае включати наступнi cTpyкTypHi елементи:
Вступ:
- мета, мiсце, дата початку та тривzrлiсть практики;
- перелiк основних робiт та завдань, що виконув€lлися в процесi практики.
Основну частину:
- опис органiзацiiроботи у процесi практики;
- опис практичних завдань, якi вирiшено студентом за час

гIроходження практики ;

- перелiк невиконаних завдань (у разi наявностi).
Висновок:
- необхiдно описати навички та вмiнняо набутi за час практики;
- зробити iндивiдуальнi висновки про практичну значущiсть проведеного

виду практики для себе.
9.6.З. Звiт можна iлюструвати таблицями, графiками, схемами,

заповненими бланками, маJIюнками.
Сторiнки звiту нумерують арабськими цифрами з дотриманням наскрiзноi

нумерацii по-всьому тексту. Номер проставляеться у правому нижньому кутку
аркуша без крапки наприкiнцi номера. Титульний аркуш включаеться до
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загальноТ нумерацii cTopiHoк, проте номер сторiнки на титульному аркушi не
проставляеться.

Схеми, м€Lлюнки, таблицi та iнший iлюстративний матерiал,

розташований на окремих аркушах, включаються до загальноi нумерацii
cTopiHoK, але не зараховуються до обсягу роботи.

I-{ифровий матерiал мас оформлюватися у виглядi таблицi. Таблицю слiд
розмiщувати у звiтi безпосередньо пiсля тексту, в якому вона згадуеться
вперше, або на наступнiй сторiнчi. На Bci таблицi повиннi бути посилання в
TeKcTi звiту. Таблицi слiд нумерувати арабськими цифрами порядковою
нумерацiею в межах тексту звiту. Номер слiд розмiщувати над таблицею злiва
без абзацного вiдсryпу пiсля слова кТаблиця>>. Кожна таблиця повинна мати
заголовок, який мiститься в один рядок з номером через тире.

Малюнки (графiки, комп'ютернi роздрукiвки, дiаграми, фотознiмки) слiд
розташовувати в роботi безпосередньо пiсля тексту, в якому вони згадуються
вперше, або на наступнiй сторiнцi.

Iлюстрацii можуть бути у комп'ютерному виконаннi, у тому числi
кольоровi.

10, Форма пidcyMKoBozo конmролю

10.1. Пiсля закiнчення практики, керiвник практики вiд бази практики
складае вiдгук та оцiнку роботи студента на практицi, пiдписуе i засвiдчуе
печаткою установи, органiзацii.

10.2. Yci документи, якi свiдчать про проходження практики студентом,
мають бути акуратно оформленi та зiбранi до окремоi папки.

10.3. Керiвник практики вiд TXI протягом десяти днiв з дня подачi звiту
про проходя(ення практики забезпечуе органiзацiю if захисту у формi залiку. За
пiдсумками захисту практики студент отримуе оцiнку (диференцiйований залiк),
про що робляться вiдповiднi записи у вiдомостi облiку успiшностi та залiковiй
книжцi.

10.4. Пiд час захисту практики враховуеться обсяг виконання програми
практики, правильнiсть оформлення документiв, змiст вiдryку та оцiнки роботи
студента на практицi; вiдповiдi на поставленi питання.

10.5. Залiк з практики прирiвнюеться до оцiнки з теоретичного навчання
та враховусться пiд час пiдбиття пiдсумкiв загальноi успiшностi студентiв.
Стуленту, який не виконав програму практики з поважних причин за H€uIBHocTi

документiв, що це пiдтверлжують, строк практики може бути продовжено.
Стуленту, який не виконав програму практики без поважних причин, може бути
надано право проходження практики повторно при виконаннi умов, визначених
TXI. Студент, який востанне отримав негативну оцiнку по практицi в KoMicii,
вiдраховусться з TXI.

10.6. Матерiали практики (rцоденник практики, звiт та iH.) пiсля iT захисту
зберiгаються на випусковiй кафедрi протягом всього перiоду навчання студента

у TXI.
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1 1, Кр umерii о цiнювання

За пiдсумками захисту практики, студентовi виставлясться оцiнка, що
вiдповiдае одному з наступних критерiiв:

Оцiнка А <зараховано>> 90-100 б. - Bci завдання практики виконано в
ПОВноМУ обсязi, виявлено вмiння студента застосовувати i творчо
використовувати теоретичнi та практичнi знання, пов'язанi з особливостями i
Засобами дiяльностi богослова. Виявлено вмiння булувати стосунки i
ПРаЦЮВаТи у групi, також продемонстровано активнiсть та iнiцiативнiсть. Звiт
мiстить yci cTpyKTypHi елементи та поданий у встановлений TepMiH. У
Щоденнику студента-практиканта зафiксовано змiст роботи протягом усього
перiоду проходження практики, е позитивний вiдгук та оцiнка роботи студента
На Практицi, пiдпис керiвника вiд бази практики завiрений печаткою, оцiнка
керiвника практики вiд TXI - (зараховано)).

Оцiнка В <зараховано>> 85-89 б. - завдання виконанi правильно, але
недостатньо повно, не виявлено творчого, iндивiду€lльного пiдходу. Виявлено
вмiння студента застосовувати теоретичнi та практичнi знання, пов'язанi з
особливостями i засобами дiяльностi богослова. Виявлено вмiння
Встановлювати контакт з колегами. Звiт мiстить yci cTpyKTypHi елементи та
пОДаниЙ у встановлениЙ TepMiH. У щоденнику студента-практиканта
зафiксовано змiст роботи протягом усього перiоду проходження практики, е
ПозитивниЙ вiдгук та оцiнка роботи студента на практицi, пiдпис керiвника вiд
бази практики завiрений печаткою, оцiнка керiвника практики вiд TXI -
(зараховано)).

Оцiнка С (зараховано>) 75-84 б. - завдання практики виконано, але
неповно, в ходi виконання завдань допускаJIися незначнi помилки. Звiтна
документацiя оформлена згiдно вимог. У щоденнику студента-практиканта
зафiксовано змiст роботи протягом усього перiоду проходження практики, е
ПоЗитивниЙ вiдгук та оцiнка роботи студента на практицi, пiдпис керiвника вiд
бази практики завiрений печаткою, оцiнка керiвника практики вiд TXI -
(зараховано).

документацiя недооформлена або оформлена з помилками. Щоденник не BipHo
оформлено. Вiдгук та оцiнка роботи студента на практицi, в основному,
позитивнi, оцiнка керiвника практики вiд TXI - (зараховано)).

Оцiнка Е <зараховано>) 60-64 б. - завдання виконано з помилками. Bci
завдання практики виконувалися, але допущенi неточностi. .Щокументацiя
оформлена неповно, з помилками. IЩоденник недооформлено. У керiвника вiд
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бази практики е зауваження щодо роботи студента на практицi, оцiнка
керiвника практики вiд TXI - (зараховано).

Оцiнка FХ <<не зараховано> 35-59 б. - завдання виконанi частково.
Виявленi проблеми встановлення контакту, не сформованi вмiння виконувати
запланованi види дiяльностi. Звiтна документацiя оформлена зi значними
ПоМИЛками. Щоденник не мiстить записiв студента про виконання
запланованих робiт. У керiвника вiд бази практики е значнi зауваження до
студента, оцiнка керiвника практики вiд TXI - ((зараховано)).

Оцiнка F <<не зараховано>> 1-34 б. - завдання невиконанi/виконанi у
мiнiмальному обсязi (будь-якi |-2 з запланованого перелiку видiв дiяльностi).
Виявленi проблеми встановлення контакту, не сформованi вмiння виконувати
запланованi види дiяльностi. Звiтна документацiя не оформлена. Щоденник не
мiстить записiв студента про виконання запланованих робiт. Оцiнка керiвника
практики вiд TXI - ((не зараховано)).

Результати практики оцiнюються за 100 бальною системою, оцiнкою
СКТС, нацiональною та двобальною шкалою (<зараховано)), (не зараховано>):

оцiнка за
100 бальною

шкалою

Оцiнка за
шкалою
EcTS

Оцiнка за нацiональною
шкалою та школою

iнституту
Залiк

90- 1 00 А 5 Вiдмiнно

Зараховано
85_89 в 4 Дуже добре
7 5-84 с 4 Щобре
65-74 D .)

J Задовiльно
60-64 Е a

J !остатньо

35-59 Fх 2
Незадовiльно з

можливiстю повторного
складання

Не зараховано

|-з4 F 2

Незадовiльно з

обов' язковим повторним
вивченням дисциплiни

12. Перелiк лimераmурu

1. Беннет, Р., Первiс Дж. Мистецтво навчати учнiв. Практичнi уроки
наставництва. [Б.м.]: [б. и].

2. Вера и труд: христианская миссия и лидерство в профессион€uIьной
деятельности /Под ред.: Александр Негров, Петр Пеннер, Михаил Черенков -
СПб. : Санкт-Петербургский христианский университет, 2017 .



11

3. Вивчарук, Питер. Христианское руководство. Практическое
пособие для духовных работников. - Киев: Библейский колледж МО <Свет
Евангелия>>, |992.

4. Виола, Фрэнк. Как найти живую церковь. Книга о том, как основать
И Укреплять настоящую христианскую общину. Ирпень: Ассоциация <.Щуховное
возрождение)), 2010.

5. Всматриваясь во все сферы жизни. Пособие института по
Подготовке лидеров молодёжного служения. - Лайф Паблишерс Интернешнл,
2000.

6. Щонахью, Билл. Малые группы, преобразующие жизнь. - Херсон:
Таврийский христианский институт, 2008.

7. Елмор, TiM. Наставництво. Як передавати свiй життевий досвiд
iншим людям. - США: Екуiп Фаундейшн.

8. Свангелiс в центрi молодiжного служiння. Ред.: Коул, Кемерон та
Нiльсон, Щжон. - Mission Eurasia; Львiв: Украiнська баптистська теологiчна
семiнарiя,2017 .

9. Мак Apryp, !жон Ф. Пастырелогия. Генеральный план для
церковного руководства. - СПб.: Библия для всех, 1997.

10. Нейбор, Ральф В. Путеводитель пастыря. Руководство для лидера
церкви м€шых групп. - СПб.: Библейский взгляд,1997.

11. Сент-Клер, Берри. Подготовка лидеров молодёжного служения. _

М.: Ассоциация <Щуховное возрождение)), 200 l .

12. Сент-Клер, Берри. Руководство молодёжным служением. - Reach
Out Ministries, l998.

1З. Строк, Олександр. Керiвництво з любов'ю - Лучьк: РТ МКФ
<Християнське життя)), 2014.

14. Тейлор, Чарльз У. Опытный пастор. Пасторское служение как
практическое применение богословия. - СПб.: Христианское общество <<Библия

для всех)>, |997.
15. Форд, Лейтон. Преображающее лидерство. Книга о видении,

ценностях и переменах, которым лидер учится у Иисуса. - Симферополь:
Teaching Ministries International, 2006.

16. Халл, Билл. Пастор, воспитывающий учеников. - СПб: Шандал,
2003.

|7. Шварц, Кристиан А., Шалк, Кристоф, Практическое применение
принципов естественного роста общины. - Н. Новгород: I]eHTp АГАПЕ, 1998.

I 3, Пер елiк iнформацiйн uж mехнолоziй

- Базове програмне забезпечення: ОС Microsoft Windows 10.
- Вiльне ПЗ: Open Office; Mozilla Firefox; Google Сhrоmе; Adobe Acrobat

Reader, необхiдне для обмiну електронними повiдомленнями, використання
рiзних пошукових iнтернет-систем та браузерiв, що забезпечуе роботу в



текстовому редакторi, необхiдне для
результатами практики.

|2

пiдготовки презентацiТ за

I 4. Оп uс маmерiально-mехнiчно i баз u,
необхidноt dля провеdення навчальноi прокmuкч

14.1. Щля забезпечення навч€tльноi практики використовуються:
14.1.1. Навчальнi аудиторii для проведення занять лекцiйного типу,

ЗаНЯТЬ Семiнарського типу, групових та iндивiдуальних консультацiй,
ПоТочного контролю та промiжноi атестацii, укомплектованi технiчними
засобами навчання, демонстрацiйним обладнанням;

\4.1,2. Примiщення для самостiйноi роботи, оснащенi комп'ютерною
Технiкою з можливiстю пiдключення до мережi IHTepHeT та забезпеченням
доступу до електронного iнформацiйно-освiтнього середовища TXI.

I5. Орzанiзацiя пракmuкu в умовах аdапmuвноlо каранmuну,
пов'я3аноzо iз заzосmренням епidемiолоziчноt сumуацii в pezioHi

15.1. У разi загострення епiдемiологiчноi ситуацii у регiонi, спричиненоi
поширенням KopoHaBipycHoi хвороби (COVID 19), керiвництвом TXI
ЗаПроваджуеться вiдповiдний порядок органiзацii навч€tльного процесу в

УМовах адаптивного карантину. На TepMiH дiТ карантину, за наказом ректора
TXI проходження навчzшьноi практики студентами iнституту вiдбуваеться з
використанням технологiй дистанцiйного навчання.

15.2. Проведення практичноТ пiдготовки, запланованоТ ocBiTHbo-
професiЙною програмою, навчальними планами та графiками навч€uIьного
процесу на перiод карантину забезпечу€ться випусковою кафедрою за
Погодженням iз керiвниками вiд баз практик та здобувачами вищоI освiти, за
ДоПоМогою iнформацiЙно-комунiкативних технологiй з авторизованим
Доступом, зокрема технологiй дистанцiйного навчання з використанням
можливостей платформ Zооm, Skype, Google meet та iнших.

15.3. Проведення iнструктажiв з органiзацii практик, надання документiв
здобувачам вищоi освiти, може здiйснюватиая у дистанцiйному режимi.
Завiдувач випусковоi кафедри особисто контролюе стан проведення практик,
контрольнi заходи пiсля ix завершення.

15.4. Приймання звiтноi документацii та захист звiтiв з практики може
здiЙснюватися дистанцiйно у синхронному режимi iз забезпеченням надiйноi
автентифiкацii здобувачiв та жорстокого дотримання карантинних вимог yciMa
учасниками освiтнього процесу.



.Щодаток
до Робочоi програми
навчzlпьноi практики

MiHicTepcTBo освiти i науки Украiни
Релiгiйна органiзацiя <<Вищий духовний навчальний заклад

<Таврiйський християнський iнститут>>

IЦОДЕННИК ПРАКТИКИ

студента

Кафедра

(прiзвише, iм'я, по батъковi)

PiBeHb вищоi освiти

Напрям пiдготовки.

Спецiальнiсть

Форма навчання

Навчальний piK 20_120,
кчDс



КЕРIВНИКИ ПРАКТИКИ

Bid Таврiйськоzо хрuсmuянськоzо iнспаmуmу:

Bid базu пракmакu:
База практики

(назва бази практики, П,l,Б керiвника пiдпри€мства,(органiзацii, установи))

Керiвник вiд бази практики

(посша, П,LБ)

Сryлент
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

Прибув на пiдприсмство, в органiзацiю, установу.

Печатка

пiдприемства, органiзацii, установи

(п iдппс)

Вибув з пiлприсмства, органiзацii, установи.

Печатка

пiдприсмства, органiзацii, установи

(посала, прiзвич_tе та iнiцiали вiдповiдальнот особи)

.20 року

(пiдпис) (посада, прiзвище та iнiцiми вiдповiдальноi особи)

_20_року



ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ЩОДЕННИКА З ПРАКТИКИ

1. Записи в щоденнику ведуться кожного дня. Щоденник заповнюеться акуратно, записи
ВеДуться одним кольором, розбiрливим почерком, виправлення не допускаються.
Правильнiсть оформлення щоденника перевiряеться безпосередньо керiвником практики
та пiдпису€ться регулярно керiвником практики вiд бази практики або керiвником
практики вiд TXI в день вiдвiдування об'екта практики або проведення консультацii.

2. У щоденнику повиннi буги вказанi прiзвища, iм'я, по батьковi Bcix керiвникiв практики,
Bci пiдписи та печатки пiдприемства, органiзацii, установи, дата вашого прибутгя iвибуття
(друга cTopiHKa щоденника)

3. У розлiлi Каленларний графiк проходження практики зазначаються виконанi та
оцiненi фаховi завдання, що передбаченi робочою програмою практики.

4. У роздiлi Робочi записи пiд час практики ведуться записи щодо проведення роботи за
кохtний день практики.
.Щата першого запису у щоденнику повинна спiвпадати з першим днем практики, дата
останнього запису спiвпадае з ocTaHHiM днем практики.
Проведенi заходи обов'язково оцiнюються керiвником вiд бази практики або керiвником
практики вiд TXI з вiдповiдним пiдписом.

5. За правильнiсть i грамотнiсть оформлення щоденника вiдповiдальнiсть несе студент-
пр€жтикант.



2.

Календарний графiк проходження навчальноi практики

Назви робiт

Настановча конференцiя

Складання календарного графiку проходження
, практики (в щоденнику практики)

Знайомство з базою (базами)
дiяльнiстю (видами служiнь),
документами, керiвниками та
парацерковних органiзацiй

Ознайомлення з обов'язками практиканта,
виконання яких буле запропоновано керiвником
вiд бази практики

Виконання завдань керiвника вiд бази практики

6. Вiдвiдування церковного лiдерського засiдання

,Щопомога у пiдготовчi та проведеннi богослужiнь
помiсноТ церкви

.Щопомога у пiдготовцi та проведеннi ypoKiB у
недiльнiй школi

.Щопомога у пiдготовцi та проведеннi занять у
м€tлих групах

.Щопомога у пiдготовцi та проведеннi спецiальних
богослуяtiнь (свята, водне хрещення, вiнчання,
поховання тощо)

Iндивiдуальне служiння членам помiсноТ громади:
вiдвiдування хворих та лiтнiх людей, молитва з
немiчними, допомога по господарству caMoTHiM
лiтнiм людям та вдовам

.Щопомога у роботi патронатноТ служби
громадськоi органiзацiТ кМiй дiм>

,Щопомога в роботi Пiвденного регiонального
бiблiйного товариства Украiни

П iдготовка звiтноТ документацii

Пiдсум кова конферен чiя

практики: lсторlею,
статутними

, вlддlлами
J.

4.

8.

4.

:
).

;

l

;

i

Вiдмiтки про
виконання
(оuiпка) та

пiдпис
викладача

I

l3.

Залiк



Робочi записи пiд час практики
Тижлень 1

.Щата
виконання

Вiдмiтка про
виконання
(оцiнка або
виконано \

не виконано)

Пiдпис
керiвникiв

вiд бази
практики

Змiст виконаноТ роботи

I*****1

l



Робочi записи пiд час практики
Тиждень 2

Jф .Щата
виконання Змiст виконаноТ роботи

Вiдмiтка про
виконання
(ouiHKa або
виконано \

не виконано)

Пiдпис
керiвникiв

вiд бази
практики

I

I

Il_
I

I

L_



Робочi записи пh час практики
Тиждень 3

.Щата
виконання Змiст виконаноТ роботи

Вiдмiтка про
виконання
(оцiнка або
виконано \

не виконано)

Пiдпис
керiвникiв
вiд бази

практики

г
l--
i



Робочi записи пiд час практики
Тижпень 4

Щата
виконання

Вiдмiтка про
виконання
(оцiнка або
виконано \

не виконано)

Пiдпис
керiвникiв

вiд бази
практики

Змiст виконаноТ роботи



Робочi записи пiд час практики
Тиждень 5

Js .Щата
виконання Змiст виконаноТ роботи

Вiдмiтка про
виконання
(оцiнка або
виконано \

не виконано)

Пiдпис
керiвникiв
вiд бази

практики

-]--



Робочi записи пiд час практики
Тижпень 6

Вiдмiтка про
виконання
(ouiHKa або
виконано \

не виконано)

Пiдпис
керiвникiв

вiд бази
практики

Ns .Щата
виконання

Змiст виконаноТ роботи

l
i_
l



Вiдгук i оцiнка роботи студента на практицi

(назва пiдприемства, органiзацii, установи)

(пiдпис)

Печатка

Керiвник практики вiд пiдприемства, органiзаuii, установи

(прiзвище та iнiчiали)

(-)-20 року

Вйryк осiб, якi перевiряли проходження практики



ВИСНОвок Викладача - керiвника практики вiд вищого навчального закладу про
проходження практики

оцiнка:

за нацiональною шкалою
(зараховано / не зараховано)

кiлькiсть балiв

за ECTS
(чифрами)

(лiтерами)

Керiвник практики

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

Проректор з навча,,Iьно-виховноi роботи

(пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)


