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1.Загальнiположення

Це Положення,регламенту€ питання проведення практики в НаУКМА.

1.1. Практика студентiв
послiдовнiсть i"i проведення при
обсягу практичних знань i умiнь
квалiфiкацiйних piBHiB:
MaricTp.
Нормативне забезпечення проведення практик:

• Про вищу oCBiTY:Закон Украi'ни.
• Положення про проведення практики студентiв вищих навчальних закладш в

YKpai'Hi:Наказ MiHicTepCTBaосвiти Украi'ни NQ93 вiд 08.04.1993 р.
• Освiтньо-професiйнi програми, освiтньо-квалiфiкацiйнi характеристики, Державнi

стандарти.
• Положення про органiзацiю роботи з охорони працi учасникiв навчально-

виховного процесу в установах i закладах освiти: Наказ MiHicTepCTBaосвiти i науки
Украi'ни NQ563 вiд 01.08.2001р.

• Положення про практику студентiв НаУКМА
• Робочi навчальнi плани напрямiв та спецiальностеЙ.
• Програми практик.
• Iнструкцii', якi враховують особливостi навчання з конкретно! спецiальностi чи

спецiалiзацii', .
• Iнструкцii' з охорони працi та навколишнього середовища.

1.2. Метою практики € оволодiння студентами сучасними методами, формами
органiзацii' та знаряддями працi в галузi i'x майбутньоi' професii', формування в них на базi
одержаних знань, професiйних умiнь i навичок для прийняття самостiйних рiшень пiд час
роботи у виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати сво! знання
та творчо i'x застосовувати в практичнiй дiяльностi.

2. Види практик та мета

2.1.Видами практики студентiв залежно вiд напряму пiдготовки та спецiальностi
(спецiалiзацii') €:

навчальна (практичнi та лабораторнi заняття, екскурсiйна, ознайомча, мовна,
польова тощо);

виробнича (технологiчна, дослiдницька, педагогiчна, переддипломна, науково-
дослiдна тощо).

Види та обсяг практик визначаються стандартами вищо! освiти за напрямами
(спецiальностями) певиого освiтньо-квалiфiкацiйного рiвня й вiдображаються в
навчальних планах.

2.2 Метою навчально! практики € ознайомлення студентiв iз специфiкою
майбутнього фаху, отримання ними первинних професiйних умiнь i навичок.
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2.3. Метою вироБНИЧОl практики е поглиблення та закрiплення теоретичних
знань, отриманих студентами в процесi вивчення певного циклу теоретичних дисциплiн,
практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в YCTaHoBi, органiзацil, на пiдприемствi
з виробничим процесом i технологiчним циклом виробництва, а також збiр та аналiз
матерiалiв для виконання курсових i квалiфiкацiйних робiт.

3. 3MicT практики

3.1. Види практик з КОЖНОlспецiальностi, Ух змiст, послiдовнiсть, тривалiсть i
термiни проведення визначаеться наскрiзною програмою, яка розробляеться випусковою
кафедрою згiдно знавчальним планом вiдповiдно до освiтньо-професiЙНОl програми
пiдготовки фахiвцiв i затверджуеться президентом НаУКМА.

. 3.2. Наскрiзна програма практики - це основний навчально-методичний
документ, що регламентуе мету, змiст i послiдовнiсть проведення практик, пiдведення Ух
пiдсумкiв i мiстить рекомендацil щодо видiв, форм i м~тодiв контролю якостi пiдготовки
(рiвень знань, умiнь i навичок), якi студенти повиннi отримувати пiд час проходження
кожного виду практики за кожним освiтньо-квалiфiкацiйним piBHeM. Змiст наскрiЗНОl
програми включае програми Bcix етапiв практичного навчання (навчальна та виробнича
практики).

3.3. на ocнoвi нacкpiзнОl ПРОIJXlМИпpжrики кафеЩХ1МИYНiВerUrreIYIXEPd5ляюrьcя }Xfuчi
ПРОIJXlМИвiдповiдниx вццiв ПJЮКIИК.

3.4.Цюrpaми fllEilliКИповиннiвiдrювiдщивимогамгалузевихC13IiПЩJriввищcjiосвiщ ВfXIXOвyвm:и
специфiкyспецiалыюcri1аВiдооJX1ЖШИocrnннiдocяmeннянаукиiвирсбницma.ТомувониrювиннiпepeгJЩЩlIИCЯ1а
доощmpoвyвaп.юIнеpiдureнiжодинIЮ нап'ЯIЬpoкiв(rюmвлювтись сиcreмтично).

3.5.Рropcбката видання програм практики для нових напрямiв i спецiальностей
(спецiалiзацiй) здiйснюються не пiзнiше нiж за семестр до гi початку.

3.6. Програми практики повиннi мiстити наступнi OCHOBHiроздiли:
• мета та завдання практики;
• органiзацiя проведення практики;
• обов'язки i права студентiв-практикантiв;. .
• ЗМIСТпрактики;. . .
• lНдивщуальНl завдання;
• форми i методи контролю;
• вимоги дО ЗВПУ про практику;
• пiдбиття пiдсумкiв практики.

KpiM того, роздiли програми практики можуть включати методичнi вказiвки
(рекомендацЩ щодо проходження практики, календарний план проведення практики,
перелiк лiтератури та необхiДНОl документацil, iНСТРукцil про правила внутрiшнього
розпорядку та технiки безпеки, eKcKypcil пiд час проведення практики та iншi заходи, що
сприяють закрiпленню знань, отриманих пiд час навчання.

4. Бази практики

4.1. Практика може проводитися в навчальних кабiнетах i лабораторiях, клiнiках,
навчальних господарствах, навчально-дослiдних дiлянках, творчих колективах,
навчально-практичних центрах та iнших допомiжних об'ектах унiверситету. Бroaми
проведенняГJIXlКIИКИмoжyrь бут сучаснiпiдпpИЕМства(opraнiзaцIi:усганови)рiзниxraJ1)'?Ciiекоmмiки,науки,освiщ
охорони :ЩOJЮв'я,охорони навкалишнюm природноm середоВИЩJ,кулыури, ropriвлi, сiльcькоm ГОСПО;::J,ЩX:IЩ

дepжtlВlЮГOyrчxmтriннятощо, за умови забезпеченняними виконанняв ПОВI-юмусбсязiрсбочихнавчальнихгтaнiв i
ПРОгplМ1анаOCHOBiдоговорiв i угод про творчу спiвпрацю з НаУКМА.

4.2. Пiдпpиемcrna (оргaнi.зau:i1:уcraнови) незалежно вiд форми власносп та
пiдпорядкування, якi е базами пpжrnки, повmrni вiдповiдти таким вимогам:

• нaявнiCIЬcrpyкryp, що вiщювiдaкль нanpямaм, спeцiaльнOCIЯМ(спeцiaлiзaцiям),за якими здiйCНIOCIЬCя
Шдraroвка фaxiвцiв Увищих навчальнихзающцах;
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• нaявнiClЬквaлiфiкованоro кepiвницmaIJIXOOИКOюcryдeнriв;
• можливiClЬIЩЩIННЯcryдeнraм на час IIJXIКIИКИрабочих мicць;
• надання cryдeнraм пpma кориcryвaння бiблiareкою, лабоparopiями, тexнiчною та llППою

дoкyмeнraцioo, нeroxiдною для виконання ПРОrp:!МИщxucrики;
• можливiClЬrqxщевпaшryвaння випускникiвВИIЦОroнавчальноro закпаду;
• нaявнiClЬ iнформацiйного забезпечення практикантiв щодо HOBiTHix технологiй, як!

використовуються в галуЗ1;
• нaявнiClЬжигловоro фоцпу (занeroxiднicno).

43. Визначення баз практик здiйснюеться керiвниками практик на OCHOBiпрямих
договорiв та УГОД про ~ворчу спiвпрацю НаУКМА iз пiдприемствами, органiзацiями,
установами незалежно вiд lX органiзацiйно-правових форм i форм власностi.

4.4. Уroди можyrь Yющщnися з одним або декiлькoмаrriдпpиемcrвaми (оргaнi.зaцiями,установами).
4.5. Студенти можуть самостiйно за погодженням з профiльною кафедрою

обирати для себе базу практики й запропонувати i"i для використання (за умови
забезпечення цiею базою виконання програми практики та укладання договору).

4.6. Для студентiв-iноземцiв бази практики передбачаються у вiдповiдному
договорi (KoHTpaKTi) щодо пiдготовки фахiвцiв i можуть бути розташованi на територi"i
краlн-замовникiв або в межах Укра"iни.

4.7 Студенти-iноземцi отримують програму практики, iндивiдуальнi завдання,
складають звiт за формою, установленою кафедрою. Пiд час проходження практики в
межах УкраlНИ студенти-iноземцi дотримуються вимог цього Положення.

5. Органiзацiя i керiвництво практикою

5.1. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та проведення практик в НаУКМА несе
президент На УКМА.

5.2. Навчально-методичний вiддiл здiйснюе навчально-методичне керiвництво
BciMa видами практик, координуе роботу факультетiв та вiзуе накази про проведення
практики.

5.3. Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та проведення практик загально
факультетського рiвыя покладаеться на декана факультету.

5.3. Вiдповiдальнiсть i контроль за органiзацiею та проведенням практик
кафедрального рiвня покладаеться на завiдувача кафедри.

5.4. Навчально-методичне керiвництво та виконання програми практики
здiйснюе керiвник практики, який призначаеться завiдувачем кафедри. До керiвництва
практикою залучаються досвiдченi викладачi кафедр та квалiфiкованi спецiалiсти, якi
викладають фаховi дисциплiни. Керiвник практики несе вiдповiдальнiсть за життя та
здоров'я студентiв пiд час проходження практики.

5.5. Органiзацiйнi заходи кафедр, що забезпечують пiдготовку та порядок
проведення практики:

• розробка наскрiзно"i програми практики напряму, спецiальностi та програми з
окремо взятого виду практики не рiдше нiж 1 раз на 5 pOKiB;

• визначення баз практики, розподiл студентiв та пiдготовка наказу з практики;
. . . .

• за два тижНl до початку практики Пlдготовка та реестраЦ1Я у студентському В1ДД1Лl
KaдpiB наказу про проведення практики;

• пiдготовка Документацil (договори на практику, направлення, листи, заявки на
видачу матерiально-технiчних цiнностей тощо);

• проведення iнструктивно"i наради, де студентiв ознайомлюють зi змiстом,
завданнями, ПОрЯZJ:компроходження практики та проводять iнструктаж студентiв з
питань безпеки та охорони працi;

• контроль завiдувачiв кафедр та керiвникiв практики за ходом практики.

5.6. Органiзацiйнi заходи, що забезпечуе керiвник практики:
• пiдготовка договорiв про проведення практики мiж Унiверситетом та базами
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практик;
• складання кошторису щодо витрат на проведення практики cTyдeHТlB;
• забезпечення студентiв документацieю, необхiдною для практики;
• розробка програм практики;
• участь у пiдготовцi та оформленi фiнансово-звiтно'i документацi'i, здiйснення

розрахункiв;
• здiйснення контролю за ходом практики та веденням документацi'i;
• контроль забезпечення вiдповiдних умов працi i побуту студентiв та проведення з

ними обов' язковю}: iнструктажiв з охорони працi i технiки безпеки;
• контроль виконання студентами-практикантами правил внутрiшнього трудового

розпорядку , У раз,i потреби органiзацiя ведення табеля вiдвiдування студентами бази
'практики;

• прийма€ диференцiйований залiк з практики;
• пода€ письмовий звiт про проведення та результати практики завiдувачу кафедри.

5.7. Тривалiсть робочого часу студентiв пiд час проходження практики
регламенту€ться Кодексом законiв про працю Укра'iни i склада€ вiд lб до 18 pOKiB- 3б
годин на тиждень (ст. 51 iз змiнами, внесеними Законами NQ871-12 вiд 20.03.91, NQ3бl0-
12 вiд 17.11.93, NQ2б3/95 вр вiд 05.07.95), вiд 18 pOKiBi старше - не бiльше нiж 40 годин
на тиждень (ст. 50 в редакцi'i Закону NQ871-12 вiд 20.03.91 iз змiнами, внесеними Законом
NQ3бl0-12 вiд 17.11.93).

6. Права iобов'язки студента-практиканта

б.l. При проходженнi студентом виробничо'i практики пiдпри€мство (органiзацiя,
установа) може укладати з ним на завершальному етапi трудовий договiр для
направлення випускника на роботу.

б.2. Студент Ma€право надавати пропозицi'i щодо полiпшення органiзацi'i практики,
покращення i"i загальних результатiв.

б.3. Студент зобов'язаний ознайомитись iз Правилами внутрiшнього розпорядку
пiдпри€мства-бази .практики (пiдпри€мства, установи, органiзацi'i), виконувати Bci
розпорядження i доручення безпосереднього керiвника практики вiд пiдпри€мства,
суворо дотримуватись правил охорони працi, технiки безпеки й виробничо'i caHiTapi'i,
внутрiшнього розпорядку. У разi порушення трудово! дисциплiни студент може бути
.вiдправлениЙ в Унiверситет iз повiдомленням причин, якi потягли за собою усунення
його вiд проходження практики.

б.4. Студент пiд час пiдготовки до практики i i"i проходженнi зобов'язаний:.. .• до початку практики одержати в1Д кершника практики в1Д навчального закладу
методичнi матерiали (методичнi вказiвки, програму, iндивiдуальне завдання
тощо), направлення (у разi потреби) та консультацi'i щодо оформлення Bcix
необхiдних документiв;

• сво€часно прибути на базу практики;
• у повному обсязi виконувати Bci завдання, передбаченi програмою практики та

вказiвками i"i керiвникiв;
• нести вiдповiдальнiсть за вико нану роботу;
• сво€часно оформити звiтну документацiю та скласти залiк з практики.

Невиконання програми практики без поважних причини тягне за собою
передбачену дисциплiнарну вiдповiдальнiсть (заборгованiсть i вiдрахування з
навчальногозакладу)

б.5. За наявностi 'вакантних мiсць студенти можуть бути зарахованi на штатнi
посади, якщо робота на них вiдповiда€ вимогам програми практики. При цьому не менше
нiж 50 вiдсоткiв часу вiдводиться на загально професiйну пiдготовку за програмою
практики.
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7. Пiдбипя пiдсумкiв

7.1. Пiсля закiнчення TepMiHY практики студенти ЗВ1тують про виконання
програми практики та iндивiдуального завдання.

Форма звiтностi студента за практику - це пiдготовка письмового звiту,
пiдписаного студентом, та iнших звiтних документiв, передбачених програмою практики.
Письмовий звiт разом з yciMa документами пода€ться на рецензування керiвнику
практики вiд навчального закладу.

Звiт оформлю€ться за вимогами, що визначенi в програмi практики.
7.2 Звiт захища€ться студентом у KOMicil, призначенiй завiдувачем кафедри.

Кiлькiсть членiв KOMicilне менше нiж три особи. До складу KOMicilвходять керiвник
практики вiд навчального закладу, викладачi та (за змогою) керiвник вiд бази практики.

Комiсiя прийма€ диференцiйований залiк у студентiв у oCTaнHi три днi
проходження практики, або протягом перших десяти днiв семестру, який почина€ться
пiсля проведення практики.

7.3. Оцiнка за практику вноситься в залiково-екзаменацiйну вiдомiсть i
в залiкову книжку студента за пiдписом керiвника практики.

Оцiнка студента за практику врахову€ться при визначеннi рейтингу разом з його
оцiнками за результатами семестру, пiд час яко го вiдбувався захист.

7.4. Студенту, який не виконав програму практики з
поважних причин, нада€ться право проходження практики
в наступному навчальному роцi. У разi необхiдностi з дозволу декана факультету студент
може пройти практику за iндивiдуальним графiком, у вiльний вiд навчання час.

Студент, який не виконав програму практики без
поважних причин, вважа€ться таким, що Ma€академiчну заборгованiсть. Йому може
бути надано право проходження практики повторно в наступному навчальному роцi,
або, з дозволу декана факультету, за iндивiдуальним графiком, у вiльний вiд навчання
час, за власний рахунок.

Студент, який BOCTaнH€отримав негативну оцiнку з практики в KOMicil,
вщрахову€ться з вищого навчального закладу.

7.5 Пiдсумк~ КОЖНОlпрактики обговорюються на засiданнi кафедри, а загальнi
пiдсумки практики пiдбиваються на Вчених радах факультетiв не менше нiж один раз
протягом навчального року.

8. Матерiальне забезпечення практики

8.1. Витрати на практику студентiв унiверситету входять складовою частиною в
загальнi витрати на пiдготовку спецiалiстiв. Розмiр витрат на практику визнача€ться
щорiчно за поданням кошторисiв керiвниками практик iз розрахунку BapTocTi
проходження практики одного студента за тиждень вiдповiдно до навчальних планiв та
графiку навчального процесу.

8.2. Джерела фiнансування вироБНИЧОl практики студентiв унiверситету
визначаються формою замовлення на фахiвцiв: за рахунок видаткiв державного або
мiсцевих бюджетiв, за рахунок коштiв пiдпри€мств (органiзацiй, установ), закладiв ycix
форм власностi, закордонних замовникiв спецiалiстiв або за рахунок коштiв фiзичних
осiб.

Для фiнансування вироБНИЧОl практики можуть залучатися додатковi джерела
фiнансування,незабороненiзаконодавством.

Суб'€кти-замовники фахiвцiв перераховують вищим навчальним закладам кошти
на проведення практики в термiни i за обсягами, передбаченими вiдповiдними
договорами (контрактами) на пiдготовку фахiвцiв.

8.3. Оплата вiдряджень викладачам - керiвникам практики здiйсню€ться вищим
навчальним закладом вiдповiдно до законодавства УкраlНИ про оплату службових
вщряджень.
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Оплата працi студентiв, у разi зарахування lХ на робочi мiсця, проводиться за
фактично виконаний обсяг робiт вiдповiдно до встановлених норм працi, норм часу,
виробiтку, обслуговування, посадових обов' язкiв, якi дiють для працiвникiв пiдпри€мства
(установи, органiзацil), при цьому за ними зберiга€ться право на одержання стипендil за
результатами семестрового контролю.

8.4. За наявностi договорiв мiж вищим навчальним закладом i пiдпри€мством
(органiзацi€ю, установою ) та за умови сплати в перiод вироБНИЧОlпрактики студентам
заробiТНОl плати п'ятдесят вiдсоткiв i"i може направлятися на рахунок вищого
навчального закладу для здiйснення його стаТУТНОlдiяльностi, змiцнення навчально-
матерiалЬНОl бази, соцiальний захист студентiв, проведення культурно-маСОВОl та
фiЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОlроботи тощо.

8.5. СтудентаМ на перiод практики, що проводиться за межами вищого
навчального закладу, сплачуються добовi за рахунок витрат на практичну пiдготовку в
розмiрах, установлених законодавством. При цьому врахову€ться час перебування в
дорозi до бази практики i назад.

Пiд час проходження студентами практики за Мlсцем проживання добовi не
виплачуються.

8.6. ПрОlЗД студентiв вищих навчальних закладiв залiзничним, водним i
автомобiльним транспортом до мiсця розташування баз практики i назад сплачу€ться за
рахунок витрат вищого навчального закладу.

У разi забезпечення унiверситетом перевезення студентiв до мiсця знаходження
бази практики i назад вiдповiдальнiсть поклада€ться на начальника експлуатацiйно-. ..техН1ЧНОГОВlДдшу.

8.7. Вiдповiдальнiсть за матерiально-технiчне забезпечення практики
поклада€ться на керiвника вiддiлу матерiально-технiчного забезпечення.

8.8. Проживання студентiв-практикантiв у гуртожитках баз практики або в
орендованих для цього житлових примiщеннях сплачу€ться на умовах та в розмiрах,
передбачених договором (кошторисом).

8.9. Витрати часу на керiвництво практикою плануються згiдно з нормами,
установленими наказом НаУКМА «Про затвердження норм часу для планування i облiку
навчалЬНОl роботи .та перелiк основних видiв меТОДИЧНОl,наУКОВОlй органiзацiЙНОl
роботи професорсько-викладацького складу НаУКМА» на поточний навчальний piK.

8.10. Практика в структурних пiдроздiлах унiверситету проводиться за
погодженням з керiвником пiдроздiлу на безоплатнiй OCHOBi.
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