6.Організаційні заходи проведення практики
Відповідальність

за

організацію

та

проведення

практики

покладається на керівника вищого навчального закладу. Загальну
організацію практики та контроль за її проведенням здійснює проректор з
навчальної

роботи.

Загальне

навчально-методичне

керівництво

практикою здійснює навчально-методичний відділ, предметна (циклова)
комісія. Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання
програми практики забезпечують відповідні кафедри факультетів,
предметні (циклові) комісії.
Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок
проведення практики, є:
 розробка Положення про порядок проведення практики студентів
відповідного ВНЗ;
 розробка

програм

здійснюється

за

практики
різними

студентів,

напрямами

та

підготовка

яких

спеціальностями

(спеціалізаціями);
 визначення баз практики;
 розподіл студентів за базами практики;
 укладання договорів про проведення практики між ВНЗ та
підприємством, організацією, установою;
 складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення
практики студентів;
 призначення керівників практики;
 укладання трудової угоди між ВНЗ і керівником практики від бази
практики;
 складання тематики індивідуальних завдань на практику;
 підготовка форм звітної документації за результатами проведення
практики;
 оформлення акту здачі-приймання послуг (робіт) між ВНЗ та
підприємством (організацією, установою).

Основним організаційно-методичним документом, що регламентує
діяльність студентів і керівників практики, є програма практики.
Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих
стандартів вищої освіти, ураховувати специфіку спеціальності та
відображати останні досягнення науки і виробництва. Тому вони
повинні переглядатися та доопрацьовуватися не рідше, ніж один раз на
п’ять років. Розробка та видання програм практики для нових
спеціальностей і спеціалізацій здійснюються не пізніше, ніж за семестр
до її початку.
Програми практики повинні містити наступні основні розділи:
 цілі і завдання практики;
 організація проведення практики;
 зміст практики;
 індивідуальні завдання;
 вимоги до звіту про практику;
 підведення підсумків практики.
Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні
указівки

(рекомендації)

щодо

проходження

практики,

перелік

літератури та необхідної документації, екскурсії під час проведення
практики та інші заходи, що сприяють закріпленню знань, отриманих
під час навчання.
Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від
кафедри, предметної (циклової) комісії і видається кожному студенту.
Зміст індивідуального завдання повинен ураховувати конкретні
умови та можливості підприємства (організації, установи), відповідати
потребам виробництва і одночасно відповідати цілям і завданням
навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно
відповідати здібностям і теоретичній підготовці студентів.
Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази
практики, повинні відповідати наступним вимогам:

 наявність

структур,

що

відповідають

спеціальностям

і

спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців у ВНЗ;
 можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів;
 можливість надання студентам на час практики робочих місць;
 надання

студентам

права

користування

бібліотекою,

лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною
для виконання програми практики;
 можливість наступного працевлаштування випускників ВНЗ;
 наявність житлового фонду (за необхідністю).
На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з
охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього
трудового розпорядку підприємства, порядком отримання документації
та матеріалів.
При зарахуванні студентів на штатні посади на час проходження
практики на них розповсюджуються законодавство про працю та
правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства.
На

студентів,

не

зарахованих

на

штатні

посади,

також

розповсюджуються правила внутрішнього трудового розпорядку
підприємства.
Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики
регламентується Кодексом законів про працю України і складає для
студентів віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 до 18
років – 36 годин на тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами №
871-12 від 20.03.91, № 3610-12 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95),
від 18 років і старше – не більше 40 годин на тиждень (ст. 50 в редакції
Закону № 871-12
від 20.03.91, із змінами, внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).
Наказом ректора (директора) про проведення практики студентів
визначається:
 місце та терміни проведення практики;
 склад студентських груп;

 відповідальний керівник за організацію практики та оформлення
підсумкового звіту за її результатами;
 посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики
та контроль за її проведенням (проректор з навчальної роботи,
декан факультету, заступник декана факультету, завідувач
відділення).
Навчально-методичний відділ, заступник директора з виробничопрактичного навчання:
 наприкінці календарного року за заявками укладає договори з
підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази
практики, на наступний календарний рік;
 укладає договори з підприємствами (організаціями, установами) за
вибором студентів;
 визначає вид і строки проведення практики, кількість студентівпрактикантів, обов’язки ВНЗ і підприємства щодо організації і
проведення практики;
 готує проекти наказів і рішень з питань практики;
 уточнює з базами практики умови проведення практики;
 надає кафедрам, предметним (цикловим) комісіям інформацію
щодо наявності місць практики згідно з укладеними договорами;
 здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та
узагальнює її результати;
 здійснює через бухгалтерію ВНЗ розрахунок з базами практики за
рахунками згідно з укладеними договорами;
 забезпечує

кафедри

необхідною

документацією

з

питань

практики;
 здійснює контроль за розробкою програм практики;
 аналізує звіти кафедр

та предметних (циклових) комісій за

результатами практики та готує підсумкову довідку про її
проведення.

Відповідальним

за

організацію

і

проведення

практики

на

факультетах є декан факультету, який:
 здійснює

керівництво

навчально-методичним

забезпеченням

практики на факультеті;
 інформує студентів про місце, строки проведення практики та
форми звітування;
 здійснює контроль за організацією та проведенням практики
кафедрами,

виконанням

програми

практики,

своєчасним

складанням заліків і звітної документації за підсумками практики;
 заслуховує звіти кафедр, предметних комісій про проведення
практики на раді факультету.
Безпосереднє

навчально-методичне

керівництво

практикою

студентів забезпечують відповідні кафедри, предметні комісії, які
здійснюють наступні заходи:
 розробляють

програму

практики

і

при

необхідності

доопрацьовують її, але не рідше, ніж один раз на п’ять років;
 визначають бази практик, узгоджують з ними кількість студентів,
що приймаються на практику, складають відповідну заявку, яку
подають до навчально-методичного відділу (управління) для
укладання договорів;


складають графіки розподілу студентів за базами практики, які до
початку практики подаються до навчально-методичного відділу
(управління), заступнику директора з виробничо-практичного
навчання (завідувачу відділення);



призначають керівників практики та забезпечують по можливості
їх виїзд на бази практик за декілька днів до їх початку для
перевірки готовності до прийому студентів і ознайомлення
керівників підприємств (організацій, установ) з програмами
практики;

 розробляють

тематику

проведення практики;

індивідуальних

завдань

на

період

 організовують проведення зборів студентів з питань практики за
участю керівників практики;
 здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики;
 повідомляють студентів про систему звітності з практики, яка
затверджена кафедрою або предметною (цикловою) комісією, а
саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної
роботи,

вигляду

оформлення

виконаного

індивідуального

завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо;
 обговорюють

підсумки

та

аналізують

виконання

програм

практики на засіданнях кафедри (циклової комісії);
 подають

до

деканатів,

навчально-методичного

відділу

(управління), заступнику директора з виробничо-практичного
навчання (завідувачу відділення) звіти про проведення практики з
пропозиціями щодо удосконалення її організації.
Керівник практики від вищого навчального закладу:
 контролює готовність баз практики та проводить при необхідності
до прибуття студентів-практикантів підготовчі заходи;
 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом
студентів на практику: інструктаж про порядок проходження
практики,

надання

студентам-практикантам

необхідних

документів (направлення, програми, щоденник, календарний план,
індивідуальне завдання, теми магістерських робіт, методичні
рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо),
перелік яких встановлює навчальний заклад;
 у тісному контакті з керівником практики від бази практики
забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;
 контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту
студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з
охорони праці і техніки безпеки;
 у складі комісії приймає заліки з практики;

 подає проректору з навчальної роботи (заступнику директора з
навчально-виробничої роботи) письмовий звіт про проведення
практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення
практики студентів.

