
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні рекомендації, щодо проходження практики студентами кафедри 

«Журналістики і нових медіа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вступ 

Програму науково-виробничої практики розроблено на основі освітньої 

програми підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» за 

напрямом підготовки 061 "Журналістика". 

Програма практики є необхідним елементом у підготовці майбутніх журналістів. 

Безпосередня участь у створенні газети, теле- чи радіопередачі, Інтернет-ЗМІ дає 

можливість студентові закріпити теоретичні знання, застосувати їх у практичній 

роботі, виробити потрібні навички і, таким чином, підготуватися до майбутньої 

трудової діяльності. 

Кожен вид практики є фундаментальним елементом у  підготовці майбутнього 

фахівця, набуті теоретичні знання самотужки не можуть перерости у 

висококваліфікаційні та конкурентоспроможні якості, а ґрунтовні теоретичні знання 

є вирішальними передумовами для вироблення практичних навичок журналістської 

роботи.  

Для студентів, які навчаються на кафедрі журналістики і нових медіа, план 

передбачає навчально-ознайомлювальну, виробничу, переддипломну практику. 

 Виробнича практика, яку студенти проходять, з другого  курсу, має своїм 

завданням виявити здібності й нахили студента, перевірити його працездатність, 

професійну спроможність. Як показує досвід, практикант  органічно входить у 

редакційний колектив, виконує – на рівні зі штатними працівниками – чимало 

організаційної роботи. 

Студенти проходять практику у редакціях районних, міських, обласних, 

регіональних видань: на радіо і телебаченні, в інформаційних агентствах, Інтернет-

ЗМІ та у видавництвах. Значна частина третьокурсників успішно реалізує 

теоретичні навички і знання у загальнодержавних виданнях, на телеканалах. Тобто 

виробнича практика дозволяє студентам засвоїти досвід організації редакційної 

роботи значно ширшого масштабу. Саме ця практика дає можливість студентам 

переймати досвід відомих журналістів, пробувати себе в аналітичних жанрах, 

публіцистиці. Практиканти продовжують формувати власний стиль, 

спеціалізуючись у конкретній тематиці та жанрах.  



 

 

Переддипломна практика дозволяє студентам не тільки вдосконалити 

майстерність перед самостійною роботою у ЗМІ, а й зібрати та опрацювати матеріал 

для написання дипломної роботи.  

 

 

1. Загальні положення 

- Практика студентів є обов’язковою частиною навчального процесу по підготовці 

спеціалістів у науковій галузі «Журналістика». 

− Програма практики є основним навчально-методичним документом для студентів 

та керівників практики від кафедри журналістики і нових медіа та керівників 

практики від бази практики. 

− Програму розроблено відповідно до Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом 

Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93. 

− Програма практики регламентує завдання, зміст, загальні питання організації і 

проведення всіх видів практики, які передбачені навчальним планом кафедри. 

 

2. Мета і зміст практики 

 

Метою практики є оволодіння студентами сучасних методів, форм організації 

та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на базі 

одержаних в Університеті, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних 

рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати у практичній діяльності. 

Практика студентів кафедри журналістики і нових медіа – невід’ємна складова 

навчального процесу. Науково-виробнича практика запроваджується для студентів 

бакалаврату у редакціях друкованих ЗМІ, на теле- та радіокомпаніях, інтернет-ЗМІ 

або відділах установ. 

Мета і завдання практики: 



 

 

- вдосконалити навички роботи в ЗМІ, взяти участь у забезпеченні  взаємодії 

ланок апарату редакції або компанії; 

- взяти участь в організаційно-масових заходах редакції або компанії; 

- виступити в пресі або ефірі з власними матеріалами; 

- провести власну дослідницьку роботу щодо забезпечення діяльності 

певного виду ЗМІ з подальшим використанням результатів у магістерській 

роботі. 

Зміст практики: 

- вивчення структури й організації роботи редакцій або відділів; 

- планування роботи й управління внутрішніми службами; 

- робота журналістом над створенням сюжетів новин, документальних 

програм, репортажів;  

- робота журналіста різних відділів. 

За час практики студенти повинні: 

1) готувати матеріали для друку або теле-, радіоефіру; 

2) навчитися складати макети випуску газети або журналу; 

3) ознайомитися з роботою різних підрозділів редакції; 

4) накопичити матеріал, який може бути використано в магістерській роботі. 

У результаті практики студенти повинні виконати виробничо-творчу 

роботу: 

I. Виробничо-творча робота: 

1. За завданням галузевих відділів підготувати матеріали: 

- у редакціях друкованих ЗМІ: 2 інтерв’ю, 2 статті (або на розгляд керівника 

практики від бази практики); 

- на телебаченні: 2 відеосюжети, редакторська або журналістська робота в 

аналітичних програмах  (або на розгляд керівника практики від бази 

практики); 

- у редакціях інтернет-ЗМІ: 2 лонгріди, 2 огляди (або на розгляд керівника 

практики від бази практики). 

2. Самостійно розробити й скласти макет одного номера газети або журналу, 



 

 

написати сценарій тематичної програми; 

3. Ознайомлення з роботою редакції, відповідного відділу,  аналіз їхньої роботи. 

Збирання матеріалів про основну проблематику і жанрове розмаїття газети, 

радіо, телебачення для узагальнення досвіду у магістерській роботі 

. 

 

3. Терміни проходження практики 

Визначаються навчальними планами Інституту журналістики Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 

4. База практики 

 

Відповідно до п. 2.3 „Положення про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України”, із дозволу профільних кафедр, місце проходження 

практики студенти мають право вибирати самостійно. Тому ця наскрізна програма 

може бути використана також для проходження практики студентами заочного 

відділення.  

4.1. Визначення баз практик здійснюється у відповідності до потреб 

університету шляхом укладання угод з підприємствами організаціями, установами, 

що визначені як бази практичної підготовки студентів, терміном до 2 років.  

4.2. Як бази практики кафедра журналістики і нових медіа може 

використовувати редакції, телестудії, студії радіомовлення, інформаційні агентства, 

які мають необхідне обладнання та професійні кадри для практичної підготовки 

студентів. 

4.3. Студенти можуть самостійно, з дозволу кафедри, підбирати для себе місце 

проходження практики і пропонувати його для використання. Але установа має 

знаходитись у Києві. Оскільки студенти заочного відділення проходять практичну 

підготовку згідно пункту 4.1 Положення про практику, програма практики для 

студентів денного відділення може бути використана для студентів заочного 

відділення. 

4.4. З базами практики (телередакції, телестудії, студії радіомовлення, редакції 

газет та журналів, інформагентства, інтернет-ЗМІ) укладаються договори, тривалість 



 

 

дії яких погоджується договірними сторонами. Вона може визначатися на період 

конкретного виду практики або до двох років. 

5. Організація і керівництво практикою 

 

5.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на адміністрацію Інституту журналістики КУ ім. Бориса Грінченка.  

5.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі 

кафедри журналістики і нових медіа.  

5.3. Керівник практики: 

- перед початком практики контролює підготовленість баз практики; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом студентів на 

практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання студентам-

практикантам необхідних документів (направлення, програма, щоденник, 

календарний план, індивідуальне завдання); 

- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на кафедрі: 

подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної роботи, оформлення 

виконаного індивідуального завдання, підготовка повідомлення; 

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує високу 

якість її проходження згідно з робочою програмою; 

- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього 

трудового розпорядку, веде або організовує ведення табеля відвідування студентами 

бази практики; 

- у складі комісії приймає заліки з практики;   

- подає завідувачу кафедри письмовий звіт про проведення практики із 

зауваженнями й пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.  

5.4. При проходженні практики студенти  зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника консультації щодо оформлення 

всіх необхідних документів; 

 - своєчасно прибути на базу практики; 

 - у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені робочою програмою 

практики і вказівками її керівників; 



 

 

  - нести відповідальність за виконану роботу; 

       - своєчасно скласти звіт з практики. 

6. Форми й методи контролю 

 

Контроль за проведенням практики має виявляти й оперативно усувати 

недоліки такої діяльності, надавати конкретну допомогу студентам у виконанні 

програми практики. 

Контроль з боку університету здійснює завідувач кафедри та керівники 

практик, а з боку редакцій – їхні працівники. 

На всіх етапах практики у студента має бути його керівник – редакційний 

наставник. Це – досвідчений фахівець, його призначення керівником практикантів 

проводиться наказом по редакції. Під його начало поступають студенти й він 

опікується тим, щоб вони одержували узгоджені з їхньою програмою й планом 

редакції творчі завдання, вчасно та якісно їх виконували, брали участь у 

редакційних заходах, дотримувалися правил внутрішнього розпорядку, не 

порушували трудової дисципліни. 

Для успішного проходження студентами практики затверджується консультант  

з числа викладачів кафедри журналістики і нових медіа. Він здійснює навчально-

методичне, наукове, організаційно-практичне керівництво практикою студентів. 

Викладачі-керівники цікавляться роботою того чи іншого практиканта, спілкуються 

з керівництвом редакції або редакційним наставником студента, виявляють його 

здобутки чи прорахунки, допомагають порадами. Згодом така поінформованість 

викладачів буде дуже корисною при захисті практики й обговоренні її підсумків на 

Вченій раді університету. 

Викладач-керівник практики зобов’язаний подбати про те, щоб усі студенти 

працювали у відповідних відділах, щоб за ними були закріплені керівники з числа 

досвідчених спеціалістів, щоб вони мали відповідне робоче місце, належні умови. В 

його обов’язки входить також обговорення з кожним студентом ходу виконання 

програми, якості виступів, роз’яснення прав і обов’язків студента під час практики. 

Він повинен з’ясувати думку редакційних працівників про якість підготовки і 

здібності студента, його сумлінність. Усі ці питання викладач з’ясовує у процесі 



 

 

розмов зі студентами й керівниками практики зі сторони редакції. Свої зауваження й 

побажання він висловлює керівництву редакції.  

 

7. Документація, необхідна для проходження практики і звітності 
 

 

Перед виходом (виїздом) на практику студент повинен одержати від керівника 

практики щоденник – із закладеною в ньому програмою та заповненими путівками. 

По закінченні практики він зобов’язаний подати викладачеві-керівнику 

практики:  

а) матеріали практики (матеріали усіх практик студента зберігаються на 

кафедрі);  

б) щоденник, належно оформлений студентом і його редакційним наставником; 

в) детальний звіт про практику; 

г) характеристику (відгук) з редакції. 

Щоденник – основний документ, який свідчить про організацію праці студента 

в редакції й певною мірою розкриває творчу лабораторію майбутнього режисера чи 

оператора, його нахили, наміри, успіхи в навчанні. Керівник практики від кафедри 

(разом із студентом) простежує по щоденнику хід роботи практиканта – завдання, 

які ставила перед ним кафедра, він сам і ті, що висувала перед ним редакція, 

порівнює їх тематику з виконанням інститутської програми, зважує зауваження і 

пропозиції студента з висновками його редакційного наставника щодо характеру й 

результатів практики. 

Матеріали практики – це основне підтвердження виконаної студентом 

роботи. Тому вони, відповідним чином оформлені (сценарії у друкованому вигляді, 

відео, публікації, затверджені плани заходів тощо), повинні зберігатися протягом 

усіх років навчання студента і проходження ним усіх практик на кафедрі. Саме за 

ними й за доданою до них іншою документацією оцінюється практика кожного 

студента. 

Характеристика (або відгук) редакції, установи має бути об’єктивною, не 

слід применшувати або перебільшувати успіхи практиканта, показувати його в 

найвигіднішому світлі, замовчувати невдачі, недоліки, бо цим фактично завдають 



 

 

шкоди самому студентові й принижують авторитет редакції, установи, оцінку яких 

кафедра, викладач-керівник змушені переглядати. 

Творчий звіт – це насамперед погляд практиканта на творчий процес, його 

організацію, технологію, бачення доцільності чи недоцільності себе в ньому, 

самооцінка своїх можливостей, здатність аналізувати ефективність поєднання 

набутих теоретичних знань з особливостями фаху на практиці, зрештою, сповідь, 

монолог про себе й про час, у контексті якого покликаний був творчо розкритись, 

виявити себе практикант. У звіті розкриваються такі питання:  

а) загальні відомості про базу практики, порядок і термін практики;  

б) виконання програми практики та індивідуальних завдань кафедри;  

в) методика виконання відеоматеріалів;  

г) висновки (загальна оцінка результатів практики, рекомендації та пропозиції 

студента).  

8. Звітність про практику 

8.1. Після закінчення практики подати на кафедру журналістики і нових медіа, 

зібрані у папку такі документи: оформлений повністю щоденник, макет одного 

номера, або декілька опублікованих матеріалів у видання чи скріншоти сайтів, 

відео/аудіо матеріал. 

Студенти, які проходили практику на  телебаченні, крім роздрукованих 

матеріалів із підписом відповідальної особи й зазначенням виходу в ефір (або 

позначенням того, чому не вийшли),  подають електронний носій  на якому зібрані 

всі матеріали виробничої практики. 

8.2. Звіт складається з: 

 титульного аркуша (додаток А); 

 змісту, який містить назви всіх розділів і підрозділів; 

 вступу; 

 основної частини; 

 висновків; 

 списку використаних джерел; 

 додатків (якщо є). 



 

 

8.3. Основна частина звіту поділяється на розділи, перелік і послідовність яких 

визначається змістом програм практики. 

8.4. До звіту додається щоденник, у якому необхідно відобразити хронологію 

проходження практики, зразки документів, складених студентом самостійно. 

 

9. Підведення підсумків 

 

 9.1. В останній день практики правильно оформлений звіт практики і 

заповнений щоденник подаються студентом на кафедру керівникові від бази 

практики для перевірки і візування. 

 9.2. Звіт із практики захищається студентом перед комісією на звітній 

конференції, призначеною завідувачем кафедри або помічником директора 

інституту. До складу комісії входять керівники практики від університету і, по 

можливості, від баз практики, викладачі кафедри. 

 9.3. За результатами захисту виставляється  оцінка, яка відповідає вимогам 

Болонського процесу і фіксується на титульному аркуші звіту та у відомості і в 

заліковій книжці студента. 

 9.4. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин, може 

бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов, визначених 

інститутом. 

 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, 

ЩО ПРИСВОЮЮТЬСЯ СТУДЕНТАМ ЗА ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ  
 

Шкала оцінювання: 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Таблиця 1 

 

Сума балів  Оцінка  

ЕСТS 

Оцінка за національною шкалою 

екзамен залік Пояснення 

90-100 A відмінно 

 

 

зараховано 

Відмінно 

(відмінне виконання лише з незначною кількістю 

помилок) 

82-89 B 

добре 

Дуже добре 

(вище середнього рівня з кількома помилками) 

75-81 C 
Добре 

(в цілому правильне виконання з певною 

кількістю суттєвих помилок) 



 

 

 

Оцінювання окремих видів  практичної роботи студента, у разі коли він 

перевищив поставлений обсяг завдань 
Таблиця 2 

 

СЕМЕСТР I 
Мах. к-ть 

балів 
СЕМЕСТР II 

Мах. к-ть 

балів 

Завдання 1. Написати  4-х 

аналітичних статті. / зробити 2 

ефірних сюжети. / підготувати 

матеріали (анонс, оголошення, прес-

реліз, іміджеву статтю,) для преси. 
(матеріал додати до звіту про практику). 

10 Завдання 4. Зробити макет одного 

номера газети / написати 

сценарій тематичної програми. / 
(матеріал додати до звіту 

практики). 

10 

 Завдання 2. Написати  2   нариси./ 
відредагувати сценарій передачі і 

подати примірник с підписами 

відповідальної особи / підготувати 

матеріали (інтерв’ю з керівником 

підприємства) для преси. 
 (матеріал додати до звіту про 

практику). 

10 Завдання 5. Зробити макет одного 

номера журналу / написати 

сценарій аналітичної програми. / 

розробити план ПР-заходу    
(матеріал додати до звіту 

практики). 

10 

Завдання 3. Написання  2-х інтерв’ю. / 
підготувати аналітичний матеріал ,який 

буде включено до сценарію 

телепередачі. / підготувати програму 

та  сценарій прес-конференцій. 
 (матеріал додати до звіту про 

практику). 

10 Загальне завдання. За 

результатами виконання завдань 

підготувати звітні документи для 

перевірки керівниками практики 

від ВУЗу 

10 

Усього за перший семестр  30 Усього за другий семестр 30 

 

 
 

 

 

  

67-74 D 

задовільно 

Задовільно 

(непогано, але зі значною кількістю помилок) 

60-66 E Достатньо 

(виконання задовольняє мінімальним критеріям) 

35-59 FX 

незадовільно не зараховано 

Незадовільно 

(з можливістю повторного складання) 

1-34 F Незадовільно 

(з обов’язковим повторним курсом) 



 

 

 

 

ДОДАТКИ 

Додаток №1 

Тематичний план 

проходження виробничої (переддипломної)практики  

студентами бакалаврами (магістрами) 

спеціальність 061 Журналістика 
 

№ Вид роботи Терміни 

1.  Оформлення підготовчих документів практики  

Перший день практики 
2.  Загальна нарада кафедри зі студентами-практикантами з 

питань проходження практики 

3.  Консультації з викладачами, які є керівниками практики 

від КУ ім. Бориса Грінченка 

Протягом терміну 

практики  

4.  1. Практична робота на базі практики: 

- Вдосконалення навичок роботи в ЗМІ, участь у 

забезпеченні  взаємодії ланок апарату редакції або 

компанії. 

-  

Протягом терміну 

практики  

 

 

 

 

5.  1.1 У редакції друкованого ЗМІ: 

написання  матеріалів: 4 аналітичні статті, 2 нариси, 2 

інтерв’ю. 

Протягом терміну 

практики  

1.2. У теле- або радіокомпанії: 

2 ефірних сюжети, редакторська та журналістська 

робота в аналітичних програмах; 

1.3. У інтернет-ЗМІ: 

       підготовка матеріалів (анонс, оголошення, прес-

реліз, іміджева стаття, інтерв’ю з керівником 

підприємства, найкращі зразки рекламної продукції) 

для преси; 

участь у підготовці і проведенні прес-конференцій, 

брифінгів тощо (програма, сценарій). 

2. Самостійно розробити й скласти макет одного 

номера газети або журналу (для дЗМІ та Інтернет-ЗМІ), 

\ написати сценарій тематичної програми (ТРЖ) 

Протягом терміну ІІ 

частини практики 

6.  Оформлення звітних матеріалів за результатами 

практики 

На останньому тижні 

7.  Подання на кафедру звітів, щоденників практики На останньому тижні 

8.  Захист результатів практики  За окремим графіком 

 

 

 

Зав. кафедри журналістики і нових медіа       

професор                                                                                               Семенець О. О  



 

 

Додаток №2 

 

Зразок титульної сторінки звіту практичної підготовки студента  

 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Інститут журналістики 

Кафедра журналістики і нових медіа  

 

З  В  І  Т 

про результати проходження виробничої практики  

спеціальність  061  Журналістика 

студентом ____ курсу ____групи 

 

 

__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім‘я, по батькові) 

 

Керівник практики _____________________________________ 

від бази практики   _____________________________________     ________       

                                                         (посада, П.І.Б.)                                ( підпис) 

 

 

Керівник практики _____________________________________ 

від КУ ім. Бориса Грінченка______________________________________    

                                                                 (посада, П.І.Б.)                        ( підпис) 

 

 

         

        

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2018 

 
 

 

 

 

 



 

 

Додаток №3 

 

 

Індивідуальний план-графік практики 

 

Студентки  (а)_______________________курсу __________________групи 

 

_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

який проходить виробничу практику в_______________________ 

 

( назва установи) 

Назва відділу Кількість 

робочих днів 

Термін Зміст Фактичне 

виконання 

плану Початок Закінчення 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток №4 

КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

Студентки  (а)_______________________курсу __________________групи 

 

спеціальність 061 Журналістика 

 

_______________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

який проходить виробничу практику в_______________________ 

 

__________________________________________________________________ 

(назва бази практики) 

 

 

 

 

Керівник практики _____________________________________ 

від бази практики   _____________________________________     ________       

                                                         (посада, П.І.Б.)                                ( підпис) 

 

 

Керівник практики _____________________________________ 

від КУ ім. Бориса Гріченка______________________________________   _________ 

                                                                 (посада, П.І.Б.)                        ( підпис) 

 

 

 

 

 

 

Київ 2018 



 

 

 

Зміст практики 

 

Дата Обсяг виконаної 

роботи 

Оцінка керівника 

редакції 

Підпис 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Висновок з бази практики 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 Місце печатки                                      підпис 

 

Висновок кафедри 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Місце печатки                                      підпис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Нотатки студента 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Додаток №5 

 

ЗВІТ  

 

КЕРІВНИКА_______________________________________________ПРАКТИКИ 

 

 

№ пор. ПІБ 

студента 

Місце 

проведення 

практики 

Наявність 

публікацій 

Відгук 

редакції 

Оцінка 

кафедри 

Примітки 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА  

№ 

прим. 

Куди 

передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      
 

 

  

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

 № 

пор. 
Прізвище, ім'я, по батькові 

Підпис 

ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайом-

лення 

Примітки 

     

     

     

     

     
 

 

 

АРКУШ РЕЄСТРАЦІЇ РЕВІЗІЙ 

 № 

пор

. 

Прізвище, ім'я, по батькові Дата ревізії Підпис 

Висновок 

щодо 

адекватності 

     

     

     

     

     
 

  



 

 

АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН 

№ 

змін

и 

№ листа (сторінки) Підпис 

особи, 

яка 

внесла 

зміну 

Дата 

внесенн

я зміни 

Дата 

введенн

я зміни 
Зміненог

о 

Заміненог

о 
Нового 

Анульова

-ного 

        

        

        

        

        
 

 

УЗГОДЖЕННЯ ЗМІН 

 Підпис Ініціали, прізвище Посада Дата 

Розробник   

 

  

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     

Узгоджено     
 

 
 

 


