


 

1. Мета і завдання практичного навчання 

 

1.1. Метою практичного навчання студентів коледжу є узагальнення 

набутих теоретичних і практичних знань, одержання професійних навичок і 

умінь, що формують фахівців з вищою освітою відповідно до освітньо-

кваліфікаційного рівня та сприяють поліпшенню якості підготовки фахівців. 

Завданням практичного навчання є: 

1) підготовка фахівців, які спроможні вирішувати виробничі завдання в 

сучасних ринкових умовах і володіти прийомами і методами, що є складовими 

новітніх технологій; 

2) набуття навичок:  

 прийняття самостійних рішень, виходячи із конкретної виробничої ситуації; 

 впровадження у виробництво прогресивних технологій та результатів 

наукових досліджень; 

 співпраці з трудовим колективом; 

 відповідної робітничої професії. 

1.2. Практичне навчання студентів передбачає безперервність і послідовність 

його проведення протягом навчання, що сприяє закріпленню відповідних 

компетентностей у майбутніх молодших бакалаврів, бакалаврів, і магістрів. 

 

2. Складові практичного навчання 

 

2.1 Практичне навчання складається із лабораторних та практичних занять, 

навчальних і виробничих практик студентів: 

- лабораторне заняття – форма навчального заняття, при якому студенти 

під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні 

експерименти чи досліди з метою практичного підтвердження окремих 

теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуває практичних 

навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною 

технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних 

досліджень у конкретній предметній галузі. 

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних 

лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов 

навчального процесу (лабораторні макети, устаткування, тощо). В окремих 

випадках лабораторні заняття можуть проводитись в умовах реального 

професійного середовища. Лабораторне заняття проводиться з студентами, 

кількість яких не перевищує половини академічної групи. 

Лабораторне заняття включає проведення поточного контролю 

підготовленості студентів до виконання конкретної лабораторної роботи, 

виконання завдань теми занять, оформлення індивідуального звіту з виконаної 

роботи та його захист перед викладачем. 

- практичне заняття – форма навчального заняття, при якому викладач 

організує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 
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шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих 

завдань. 

Практичні заняття проводяться в аудиторіях або в навчальних 

лабораторіях, оснащених необхідними технічними засобами навчання, 

обчислювальною технікою. Проведення практичного заняття ґрунтується на 

попередньо підготовленому методичному матеріалі – тестах для виявлення 

ступеня оволодіння студентами необхідними теоретичними положеннями, 

наборі завдань різної складності для розв’язування їх студентами на занятті. 

Практичне заняття включає проведення попереднього контролю знань, 

умінь і навичок студентів, постановку загальної проблеми викладачем та її 

обговорення за участю студентів, розв’язування контрольних завдань, їх 

перевірку, оцінювання. 

- навчальні практики проводяться на другому-четвертому курсах програм 

підготовки студентів у навчальних лабораторіях, клініках, кабінетах, на 

колекційно-демонстраційних полях коледжу, а також провідних підприємств, 

організацій та установ України, що відповідають вимогам освітньо-

професійних програм підготовки фахівців. Завданням таких практик є 

ознайомлення студентів зі специфікою спеціальності підготовки, формування 

компетенцій згідно з вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик, в 

окремих випадках – оволодіння робітничою професією з числа масових 

спеціальностей відповідної галузі. Керівництво практикою забезпечують 

педагогічні працівники коледжу, які згідно наказу директора про розподіл 

педагогічного навантаження відповідають за виконання програми практики.  

Зміст, форми, тривалість, терміни проведення навчальної практики 

визначаються робочим навчальним планом, програмою практики та графіком 

практики. 

- виробничі практики (технологічна) проводяться на старших курсах 

навчання студентів. Завданням таких практик є розширення, поглиблення та 

закріплення знань які студенти отримують під час вивчення циклу спеціальних 

дисциплін та формування вмінь практичного застосування цих знань в умовах 

виробництва, набуття і вдосконалення професійної майстерності, а також збір 

фактичного матеріалу для виконання курсових та дипломних проектів (робіт). 

Такі види практик проводяться в провідних підприємствах регіону на основі 

укладених договорів. Керівництво практикою забезпечують педагогічні 

працівники коледжу та особи з числа адміністративного персоналу господарств, 

підприємств, організацій та установ.  

- переддипломна виробнича практика є заключним етапом практичного 

навчання. Вона проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і 

вдосконалення здобутих знань, практичних умінь і навичок, оволодіння 

професійним досвідом та готовністю їх до самостійної трудової діяльності, а 

також збирання матеріалу для підготовки випускних робіт.  

Практичні заняття і навчальні практики за погодженням із керівництвом 

навчального закладу можуть проводитись безпосередньо на виробництві 

відповідно до тематики дисципліни чи навчальної практики.  
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3. Бази практичного навчання 

 

3.1 Базами практичного навчання студентів коледжу є навчальні кабінети 

та лабораторії коледжу, колекційно-демонстраційні поля коледжу, інші бази 

практичного навчання студентів коледжу із числа передових установ, 

підприємств, організації будь-якої форми власності в Україні, що мають 

належні умови для проведення практики студентів відповідно до вимог 

освітньо-професійних програм підготовки фахівців. Із такими базами 

практичного навчання укладаються договори. Термін дії договорів 

встановлюється на період проведення конкретного практичного навчання або 

на термін до 5 років. Зразок договору наведено у додатку 2.  

 

 

4. Організаційне забезпечення практичного навчання 

 

 Відповідальними за проведення лабораторних (практичних) занять та 

практик студентів на відділення є завідувач відділення та голова циклової 

комісії, яка здійснює викладання дисципліни забезпечує проведення практик 

студентів згідно робочої програми дисципліни та робочої програми практики 

студентів.  

 Керівництво проведення практик студентів коледжу на колекційно-

демонстраційних полях здійснюють відповідальні педагогічні працівники від 

циклової комісії та майстри виробничого навчання.  

 Завідувачі відділень та голови відповідних циклових комісій 

забезпечують проведення практичного навчання студентів відповідно до 

робочої програми практики студентів та робочого навчального плану кожної 

спеціальності.  

Організація, проведення і контроль практичного навчання у коледжі та 

передових підприємствах України, здійснюється за наказом директора коледжу.  

Завідувачі відділень розробляють графік навчального процесу та 

формують робочі навчальні плани на наступний навчальний рік (за всіма 

спеціальностями та формами навчання).  

Завідувачі відділень подають в навчальну частину коледжу робочі 

навчальні плани всіх спеціальностей та форм навчання, попередньо погоджені 

завідувачем відділення. 

Навчальна частина формує електронну базу робочих навчальних планів 

на наступний навчальний рік та готує (видруковує) попередні витяги з робочих 

навчальних планів для  для перевірки, уточнення та корегування і передає їх 

головам циклових комісій. 

Згідно витягу з робочого навчального плану голова циклової комісії 

забезпечує розробку робочих програм з дисциплін, у тому числі робочих 

програм практик, викладання яких здійснюють педагогічні працівники 

циклової комісії.  

 До початку навчального семестру згідно з графіком навчального 

процесу голова циклової комісії проводить засідання циклової комісії, на 

якому: 
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- розподіляє навчальне навантаження між педагогічними працівниками 

циклової комісії; 

- доводить до педагогічних працівників циклової комісії розклад 

навчальних занять. 

Завідувач відділення несе персональну відповідальність за дотримання 

розкладу занять та якість практичної підготовки з дисциплін, закріплених за 

цикловими комісіями відповідного відділення. 

Перевезення студентів до місця проведення занять здійснюється 

транспортом коледжу відповідно до графіку проведення практичної підготовки. 

 Завідувач відділення за 14 днів (не пізніше) до початку виробничої 

(переддипломної) практики здійснюють укладання договорів з базами практик 

(передовими господарствами, організаціями та установами будь-якої форми 

власності України, що мають належні умови для проведення практики 

студентів відповідно до вимог освітньо-професійних програм підготовки 

фахівців) (додаток 2). 

 За 3 дні (не пізніше) до початку практики (згідно графіка навчального 

процессу) голова циклової комісії, відповідальної за проведення практичного 

навчання, узгоджує програму практики з керівництвом баз практики. Завідувач 

відділення готує та погоджує наказ на проведення практики студентів 

відділення(виробнича(переддипломна і технологічна) практика).  

 За 2 дні до початку практичного навчання в базах практик завідувачі 

відділень організовують проведення інструктажу з охорони праці та техніки 

безпеки, про що студент ставить підпис у відповідному журналі; 

 Підсумкова атестація за результатами навчальних та виробничих практик 

здійснюється відповідно до графіка навчального процесу у терміни, 

передбачені у «Положенні про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти 

України від 20.12.1994 р. № 351 та цьому Положенні відповідно до наказу 

директора коледжу про направлення на виробничу практику. 

Підведення підсумків проведення виїзних лабораторних (практичних) 

занять здійснюється відповідальним за проведення занять педагогічним 

працівником відповідно до робочої програми дисципліни.  

Протягом семестру навчальна частина спільно з завідувачами відділень, 

головами циклових комісій та відповідальними педагогічними працівниками 

здійснюють контроль якості проведення практичної підготовки студентів. 

4.1. Організаційне забезпечення лабораторних (практичних) занять: 

 лабораторні (практичні) заняття з дисциплін циклу професійної і 

практичної підготовки проводяться педагогічними працівниками відповідних 

циклових комісій у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях та 

кабінетах коледжу, у тому числі – колекційно-демонстраційних полях; 

 відповідальними за організацію лабораторних (практичних) занять в 

коледжі є завідувачі відділень; 

 контроль якості проведення практичного навчання на колекційно-

демонстраційних поля коледжу здійснює навчальна частина. 

Завідувачі відділень щодо організації і проведення лабораторних 

(практичних) занять у відповідають за: 
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- своєчасне формування графіку проведення занять студентів відділення; 

- контроль за проведенням організаційних заходів перед направленням 

студентів на заняття (проведенням інструктажів з охорони праці та техніки 

безпеки, проведення консультацій щодо виконання програми практики); 

- контроль за дотриманням правил проживання у гуртожитку, виконанням 

програми занять студентами відділення відповідно до навчального плану;  

- організація проведення інструктажів з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності перед початком занять; 

- організацію перевезення студентів до бази практичного навчання. 

Голови циклових комісій, відповідальних за проведення лабораторних 

(практичних) занять здійснюють такі заходи: 

- розробляють і подають на затвердження у встановленому порядку робочі 

програми з дисциплін; 

- здійснюють розподіл педагогічного навантаження і контролює 

своєчасність і якість його виконання; 

- організовують та здійснює контроль за проведенням інструктажів з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності перед початком практичної 

підготовки; 

- організують і керує проведенням лабораторних (практичних) занять на 

колекційно-демонстраційних полях; 

- контролюють виконання індивідуальних навчальних планів педагогічни 

працівників циклової комісії та програм лабораторних (практичних) занять 

студентами. 

Педагогічні працівники циклової комісії, що відповідають за 

проведення лабораторних (практичних) занять, здійснюють такі заходи: 

- розробляють та вдосконалюють робочі навчальні програми дисциплін та 

навчально-методичних матеріалів; 

- проводять організаційні заходи перед виїздом студентів на заняття, у 

тому числі: 

 інструктаж про порядок проведення занять та безпеку праці під час 

перебування на колекційно-демонстраційних полях; 

 надання студентам необхідних документів (індивідуальних завдань, 

методичних вказівок тощо); 

 ознайомлення студентів із системою звітності за результати 

проведення занять, а саме: оформлення робочого зошита, виконання 

індивідуального завдання тощо; 

 проведення зі студентами попереднього обговорення змісту та 

результатів проведення занять; 

 подання голові циклової комісії письмового звіту про проведені 

лабораторні (практичні) заняття із зауваженнями та пропозиціями щодо їх 

поліпшення. 

Студенти допускається до проходження лабораторних (практичних) 

занять, якщо: 

- своєчасно отримали інструктаж з охорони праці та техніки безпеки в 

коледжі та на робочому місці з письмовим оформленням у відповідному 

журналі. 
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- ознайомились з методичними вказівками та правилами використання 

обладнання і приладів, а також після проходження експрес-контролю знань; 

- лабораторія обладнана аптечкою для надання першої медичної допомоги 

та вогнегасником; 

- прилади та матеріали для проведення лабораторних (практичних) занять 

справні та готові до використання. 

Під час проходження лабораторних (практичних) занять студенти 

зобов’язані: 

- прибути до бази практичної підготовки до початку проведення занять; 

- мати відповідний спецодяг для проходження лабораторних (практичних) 

занять в лабораторіях; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

занять; 

- знати і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії під час проходження занять; 

- суворо дотримуватись правил проживання у гуртожитку;  

- оформити робочий зошит та затвердити його у педагогічного працівника, 

що відповідає за проведення занять; 

- нести відповідальність за результати виконаної лабораторної роботи. 

 Студенти (слухачі) несуть відповідальність за порушення правил охорони 

праці та техніки безпеки під час перебування на базі проведення занять.  

4.2. Організаційне забезпечення практик студентів: 

 відповідальними за організацію практик студентів в коледжі є завідувачі 

відділень; 

 відповідальними за проведення практик студентів на відділенні є голова 

циклової комісії;  

 керівництво проведення практик студентів коледжі на базах практик 

здійснюють відповідальні педагогічні працівники від циклових комісій та 

майстри виробничого навчання.  

 Контроль за проведенням практичного навчання на колекційно-

демонстраційних полях здійснюють завідувачі відділень та навчальна частина 

коледжу. 

Завідувачі відділень щодо проведення практик студентів здійснюють 

такі організаційні заходи: 

- контроль за якісним проведенням практик студентів у т.ч. провідних 

підприємствах України; 

- контроль за здійсненням практичного навчання студентів на колекційно-

демонстраційних полях, виконання завдань практики і результатів виконаних 

лабораторних (практичних) занять;  

- контроль своєчасності укладанням договорів щодо проходження 

практики студентами відділення з базами практик (додаток 2), ведення обліку 

договорів з базами практик та надання допомоги в їх укладанні; 

- своєчасне підготовка проекту наказу щодо проведення практики 

студентів; 
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- оформлення та надання студентам направлення на виробничу практику 

(додаток 3) і здійснення перевірки своєчасності оформлення прибуття до 

пункту призначення; 

- контроль за проведенням організаційних заходів перед направленням 

студентів на практику та своєчасним захистом результатів практики на 

відділенні; 

- організація інструктажів з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

перед початком практики; 

- здійснення контролю за дотриманням правил проживання у гуртожитку 

та перебування на базах практики. 

Голови циклових комісій, відповідальних за проведення практик 

студентів здійснюють такі заходи: 

- вивчають передовий досвіду та здійснює пошук провідних установ, 

підприємств, організації будь-якої форми власності в Україні з метою якісного 

проведення практик студентів відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки студентів; 

- спільно з педагогічними працівнками, відповідальними за проведення 

практики, розробляють та узгоджуюють робочі програми практик студентів; 

- організують і керують навчальними і виробничими практиками, 

- забезпечують проведення захисту звітів студентів за результатами 

практики; 

- заслуховують на засіданні циклової комісії та затверджують звіт 

керівника практики студентів після закінчення практики;  

- керують науково-дослідною роботою студентів; 

- вивчають, узагальнюють і поширюють передовий досвід проведення 

практичної підготовки; 

- забезпечують допомогу починаючим викладача у проведенні практик 

студентів; 

- здійснюють розподіл педагогічного навантаження (у т.ч. практик 

студентів) і контролюють своєчасність і якість його виконання; 

- погоджують з керівництвом бази практики порядок виконання програми 

практики студентів; 

- організовують та здійснює контроль проведення організаційних зоходів 

перед початком практичного навчання, у тому числі – інструктажів з охорони 

праці та безпеки життєдіяльності. 

Організаційні заходи педагогічних працівників циклових комісій, що 

відповідають за проведення практик студентів: 

 педагогічні працівники циклових комісій зобов’язані: 

- знати та дотримуватись вимог даного Положення; 

-  розробляти та вдосконалювати програми практики, навчально-методичне 

забезпечення та звітні документи; 

- проводити організаційні заходи перед направленням студентів на 

практику, в тому числі: 

 інструктаж про порядок проходження практики та охорону праці; 

 надання студентам-практикантам необхідних документів (направлень, 

програм, щоденників, календарних планів, індивідуальних завдань, методичних 
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рекомендацій тощо), перелік яких установлюється в програмах; 

 ознайомлення студентів із системою звітності за результати практики, а 

саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного індивідуального 

завдання тощо; 

 проведення зі студентами попереднього обговорення змісту та 

результатів практики тощо; 

- здійснювати контроль за проходженням практики студентами  на базі 

практики; 

-  надавати завідувачу кафедри письмовий звіт про проходження практики 

із зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення. 

 педагогічні працівники циклових комісій мають право: 

- перевіряти рівень підготовленості студента до виконання конкретних 

завдань під час проходження практики; 

- здійснювати контроль щодо забезпечення належних умов навчання і 

побуту студентів та проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони 

праці та техніки безпеки; 

- вимагати від студентів виконання правил внутрішнього розпорядку та 

контролювати виконання цих правил; 

- вживати заходи в разі порушення студентами правил внутрішнього 

розпорядку, правил техніки безпеки і охорони праці, невиконання студентами 

програми практики; 

- у складі комісії проводити підсумкову атестацію за результатами 

практики студентів. 

Студенти коледжу, що проходять практику, зобов’язані: 

- до початку практики одержати від керівника інструктаж про порядок 

проходження практики, правил техніки безпеки і консультації щодо 

оформлення усіх необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 

- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки 

та виробничої санітарії; 

- нести відповідальність за виконання завдань практики; 

- перебувати на робочих місцях під час проходження практики у 

спеціальному одязі, передбаченому для виконання певного виду робіт; 

- своєчасно подати необхідні звітні документи та захистити звіт за 

результатами практики. 

 

5. Методичне забезпечення практичного навчання  

 

5.1. Проведення усіх видів практичного навчання здійснюється згідно з 

наказами директора коледжу (крім лабораторни (практичних) занять та 

навчальнох практики). Наказ на проведення практичного навчання формується 

завідувачем відділення і узгоджується з навчальною частиною коледжу. 
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5.2 Методичним забезпеченням практик студентів коледжу є: 

- «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затверджене наказом Міністерства освіти України від 

20.12.1994 р. № 351; 

- робочі програми практик студентів; 

- щоденник проходження практики студентом; 

- наказ директора коледжу (форма наведена в додатку 1); 

- Положення про проходження виробничої практики студентів відділення; 

- методичні рекомендації до проходження виробничої практики(згідно 

спеціальності); 

- це Положення. 

5.3. Методичним забезпеченням лабораторних (практичних) занять є: 

- робочі навчальні плани; 

- робочі програми дисциплін; 

- підручники і навчальні посібники; 

- інструктивно-методичні матеріали до виконання лабораторних 

(проведення практичних) занять; 

- індивідуальні завдання для самостійної роботи студентів з навчальних 

дисциплін; 

- це Положення. 

5.4. Відповідальність за наявність методичного забезпечення практичного 

навчання та його якість несуть відповідні циклові комісії і завідувачі відділень. 

 

6. Підведення підсумків і оцінювання результатів  

практичного навчання 

 

6.1. Порядок і організація підведення підсумків з практичного навчання 

студентів визначаються Положенням про екзамени та заліки у коледжі. 

6.2 Підведення підсумків проведення лабораторних (практичних) 

занять здійснюється відповідальними за проведення занять педагогічними 

працівниками відповідно до робочої програми дисципліни.  

6.3. Підведення  підсумків практики проводиться після її закінчення за 

результатами виконання програми занять та індивідуального завдання. 

 Загальною формою звітності студента за навчальну практику є звіт, 

підписаний і оцінений керівником (ами) практики. 

 З виробничої (переддипломної) практики звіт оцінюється керівником від 

бази практики і разом з іншими документами (щоденник, характеристика тощо) 

подається  на рецензування керівнику практики від коледжу. 

 Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання і  оформлюється відповідно до 

вимог чинних нормативних актів. 

 Звіт подається  студентом для перевірки не пізніше 3 робочих днів після 

завершення практики 

 Атестація студентів за результатами навчальної практики проводиться 

відповідальними за проведення занять педагогічними працівниками відповідно 

до робочої програми практики після аналізу звіту студента. 
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 Захист звіту за результатами виробничої (переддипломної), технологічної 

практики здійснюється перед комісією (3-4 члени), склад якої формує завідувач 

відділення. Він повинен бути проведений не пізніше 14 календарних днів після 

завершення терміну подання звітів студентами. Склад комісії та термін атестації 

визначаються наказом на проведення практики.  

 Оцінку за практику вносять у екзаменаційну відомість та залікову книжку 

студента. 

 Відпрацювання пропущених днів практики проводиться на базах 

практики, зазначених у наказі про направлення на практику. 

 Форма контролю знань за результатами практик визначається навчальним 

планом і враховується стипендіальною комісією при визначені розмірів 

стипендії нарівні з оцінками за теоретичне навчання в поточному семестрі. 

 Студенту, який не виконав програму практики частково або повністю з 

поважних причин, термін її виконання може бути перенесений наказом 

директора коледжу на інший період із збереженням стипендії. 

 Студенту, який не виконав програму практики повністю або частково без 

поважних причин, може бути надане право повторного проходження практики в 

інший час. 

 Студент, який не виконав програму практики і не атестований за її 

результатами, відраховується з числа студентів коледжу. 

 Підсумки практик обговорюються на засіданнях циклових комісій, а 

загальні її підсумки підводяться на Педагогічної ради не рідше одного разу 

протягом навчального року. 

 

7. Підготовка фахівців робітничих професій 

7.1. Підготовка фахівців робітничих професій є складовою частиною 

навчального процесу. 

7.2. Підготовка студентів забезпечує присвоєння їм робітних професій, надання 

освітянських послуг з проведення курсів понад обсяги годин, що встановлені 

навчальними планами підготовки фахівців. 

7.3. Підготовка робітників та фахівців АПК, населення регіону та безробітних 

за направленнями центру зайнятості проводиться з метою перепідготовки їх за 

робітничими професіями та підвищення кваліфікації. 

7.4. Основні напрями проведення підготовки фахівців робітничих професій: 

- підготовка за ліцензованими робітничими професіями студентів, населення та 

безробітних з видачею свідоцтв про присвоєння кваліфікації: 

 водій транспортного засобу категорій “B”, “С” та “С1”; 

 тракторист; 

 квітникар; 

 бджоляр; 

- проведення курсів з видачею сертифікатів: 

 іноземних мов; 

 1С бухгалтерія, “Парус”; 

 - організація державної атестації студентів за робітничими професіями, що 

визначені у навчальних планах підготовки фахівців: 
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 водій, тракторист; 

 квітникар, озеленювач. 

7.5. Фінансування надання освітянських послуг – за рахунок коштів фізичних  

та юридичних осіб, згідно калькуляції. 

7.6. Форма навчання – денна, поза сіткою годин  та графіка навчального 

процесу. 

7.7. Тривалість навчання: 3-8 місяців. 

7.8. Навчання проводиться за такими нормативними документами:  

- підготовка за робітничими професіями – згідно ліцензій та навчальних планів 

за відповідними робітничими професіями; 

- проведення курсів – за програмами розробленими в коледжі   та 

затвердженими в установленому порядку. 

7.9. Зарахування на навчання проводиться: 

- студенти у складі групи зараховуються згідно переліку обов’язкових 

робітничих професій, факультативів та курсів, який розробляється щорічно, 

розглядається педагогічною радою коледжу та затверджується у встановленому 

порядку; 

- згідно поданих заяв студентів та населення (форми заяви та договору на 

навчання додаються); 

- згідно угод з обласним центром зайнятості та органів управління АПК.  

7.10. На кожну групу курсантів видається наказ на проведення курсів, 

призначається керівник, визначається навантаження. Ведеться журнал обліку 

відвідування та успішності. 

7.11. Курси проводяться на протязі року по мірі комплектування груп 

чисельністю 25-30 осіб. 

7.12. Оплата за навчання на курсах проводиться до закінчення терміну 

навчання. 

Питання перенесення термінів оплати, внесення оплати долями або зменшення 

її розмірів вирішує директор. 

7.13. Планування обсягів годин, навчального навантаження викладачам та 

майстрам виробничого навчання, підготовку наказів проводить СП з підготовки 

робітничих професій та практичного навчання. 

7.14. Розклади занять розробляються керівниками курсів, погоджуються з 

навчальною частиною та затверджуються завідувачем СП з підготовки фахівців 

робітничих професій та практичного навчання. 

7.15. Державна атестація слухачів курсів на присвоєння робітничої кваліфікації 

проводяться Державною кваліфікаційною комісією, що створюється наказом 

директора. До складу комісії входять два-три фахівці за напрямом підготовки, у 

т.ч. голова комісії – представник відповідної галузі народного господарств або 

фахівець відділу практичного навчання та курсової підготовки. Норма часу на 

ДКК – 0,25год на студента кожному членові комісії. 

7.16. Порядок проведення державної атестації регламентується Положенням 

про створення і роботу ДКК. Для проведення державної атестації створюється 

ДКК по кожній професії. Порядок роботи ДКК визначається вищезгаданим 

положенням. Наслідки роботи комісії оформляються протоколами і відповідними 

наказами. 
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7.17. Заліки студентам з курсів приймаються державною екзаменаційною 

комісією з двох осіб. До складу комісії входять: голова комісії – представник 

відділу практичного навчання та курсової підготовки і ведучий викладач. Норма 

часу – 0,25год на студента кожному членові комісії. 

7.18. Керівництво курсовою підготовкою здійснює завідувач СП з підготовки 

фахівців робітничих професій та практичного навчання. Методичний і 

організаційний супровід курсової підготовки проводять методисти структурного 

підрозділу.  

 

8. Організаційний супровід підготовки фахівців  

робітничих професій. 

 

8.1.Структурний підрозділ з підготовки фахівців робітничих професій та 

практичного навчання:  

- розробляє перелік робітничих професій для підготовки студентів у розрізі 

ОКР, напрямків і спеціальностей та року навчання;  

- погоджує їх з дирекцією коледжу;  

- проводить формування обсягів навчальної роботи, розподіл їх між і 

цикловими комісіями;  

- проводить розподіл навантаження майстрів виробничого навчання;  

- готує тарифікаційні списки на викладачів та майстрів виробничого 

навчання;  

- проводить методичні семінари з викладачами та майстрами виробничого 

навчання;  

- розробляє пропозиції щодо вартості освітянських послуг і подає в 

бухгалтерію, приймає участь у розробці кошторисів; 

- розробляє розклади занять, готує методичну документацію (журнали, 

угоди), підготовляє накази на надання освітянських послуг та доводе їх 

до відома відділень та викладачів;  

- організовує роботу ДЕК з присвоєння кваліфікації, виписку та видачі 

свідоцтв;  

- контролює заключення зі студентами угод та поступлення коштів за 

надання освітянських послуг. 

- здійснює контроль за наданням освітянських послуг та методичний 

супровід;  

- проводить облік оплати за надані освітянські послуги;  

- проведення підготовки фахівців за направленнями центрів зайнятості.  

8.2. Відділення коледжу: 

- ознайомлюють студентів денної та заочної форми навчання з наказами 

про підготовку за робітничими професіями та вартістю навчання;  

- контролюють проведення занять та поступлення коштів за надані 

освітянські послуги;  

- погоджують перелік робітничих професій для підготовки студентів;  

- контролюють заключення зі студентами угод на надання освітянських 

послуг.   

8.3. Циклові комісії:  



 13 

- проводять розподіл навантаження та формують карточки навантаження 

викладачів;  

- розробляють методичне забезпечення занять і затверджують в уставленому 

порядку;  

- проводять контроль виконання навантаження та щомісяця подають звітність у 

навчальну частину;  

- контролюють ведення облікової документації;  

- контролюють заключення викладачами угод про надання освітянських послуг;  

- організовують проведення занять.  

8.4. Викладач зобов’язаний:  

- після одержання навантаження розробити навчально-методичний комплекс 

занять;  

- заключити договори зі студентами на надання платних послуг;  

- проводити заняття згідно розкладу;  

- контролювати оплату студентами за надані освітянські послуги;  

- розробити документацію для роботи ДЕК;  

- після закінчення роботи ДЕК заповнити книгу протоколів та здати у СП з 

підготовки фахівців робітничих професій та практичного навчання навчальну 

документацію та договори.  

 

9. Фінансове забезпечення практичного навчання 

 

9.1. Джерелами фінансування практичного навчання студентів коледжу є 

кошти загального фонду та спеціального фонду коледжу. 

9.2. Витрати часу на проведення практичного навчання та керівництво 

практикою встановлюються в розрахунку: 

- 8 годин для проведення консультацій і інструктажів на підгрупу, якщо 

кількість студентів у групі не менше 20; 

- 4 години для проведення консультацій і інструктажів на підгрупу якщо 

кількість студентів у групі більше 10 осіб; 

- 4 години на групу, якщо кількість студентів у групі 10 і менше осіб. 

 Для проведення перевірки звітів виробничої практики надається 1 година 

на студента і 0,33 години для кожного комісії згідно з Положенням про 

планування та облік навантаження педагогічних працівників коледжу на 

поточний навчальний рік.  

9.3. Проїзд студентів коледжу залізничним, водним і автомобільним 

транспортом до місця знаходження баз практики сплачується студентами за 

власний рахунок відповідно до чинного законодавства України 

9.4. У період проходження практики студентів керівники баз практики 

можуть забезпечувати студентів робочими місцями з виплатою їм заробітної 

плати згідно з чинним законодавством. 

9.5. За період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою чи без 

виплати заробітної плати під час практики, за студентами зберігається право на 

отримання стипендії за результатами підсумкового контролю. 

9.6. При відсутності без поважних причин студента на базі практики 

коледж утримує з нього добові за пропущені дні.  



 14 

 

Додаток 1 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТАННЯ 

УКРАЇНИ  

 

 ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ  

«МУКАЧІВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 

 НАЦІОНАЛЬНОГО  УНІВЕРСИТЕТУ  БІОРЕСУРСІВ  І  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ» 

 

 

Н  А  К  А  З 

«    »                20    р.                        м. Мукачево                                  № _____  

 
«Про виробничу переддипломну 

 практику   

 

 

 

 

 З метою виконання навчального плану та згідно графіку проведення практичного 

навчання 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Направити студентів ІІ курсу, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», 

групи БО-21 ЗВ  для проходження виробничої переддипломної практики  на 

період  з 18.01.2021 р.  по 05.02.2021 р., а саме:  
 

№ 

п/п 

П.І.Б. Місце (база) проходження 

практики 
1.    
 

2. Графік проведення  консультацій по проходженню виробничої 

переддипломної практики 

№ 

п/п 
Викладач Дата 

№ 

кабінету 

Час 

проведення 

1.     

2.     
 

 

6. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідувача відділення.  
 

 

Директор коледжу                                 
  

Погоджено: провідний юрист                         
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Додаток 2 

 
Д   О   Г   О   В   І    Р 

на проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

                     м. Мукачево                                                     “ ___  ” __________ 20__ р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з одного боку Відокремлений структурний підрозділ 

«Мукачівський фаховий коледж Національний університет біоресурсів і 

природокористування України» (надалі – Навчальний заклад), в особі директора 

_________________ ________________________ діючого на підставі довіреності і, з другого 

боку,___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
                   (назва підприємства, організації, установи) 

(надалі – База практики), в особі __________________________________________________ 
                      (посада, прізвище, ім’я та по батькові) 

діючого на підставі _______________________________________ уклали між собою договір: 
             (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

№ 

п/п 

Шифр і назва напрямку 

(спеціальності) 

Курс, 

група 

Вид  

практики 

Кількість 

студентів 

Термін проведення 

практики 

початок кінець 

1 2 3 4 5 6 7 

       

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 

керівництва практикою. 

1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не 

допускати використання їх на посадах і роботах, що не відповідають програмі практики та 

майбутній спеціальності. 

1.4. Забезпечити студентам умови безпечної роботи на конкретному робочому місці. 

Проводити обов’язкові інструктажі безпеки праці: ввідний та на робочому місці. У разі 

потреби навчити студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити спецодягом, 

запобіжними заходами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за нормами для 

штатних працівників (за потреби). 

1.5. Надати студентам-практикантам і керівникам практик від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практик. 

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 

навчальний заклад. 

1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити якість підготовленого ним звіту. 

1.8. Додаткові умови _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Навчальний заклад зобов’язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження 

програму, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, яких направляють на практику. 

2.2. Призначити керівниками практик кваліфікованих педагогічних працівників. 
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2.3. Забезпечити додержання студентами-практикантами трудової дисципліни і 

правил внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 

практики нещасних випадків, що сталися з студентами. 

2.4. Надавати базі практики в рахунок вартості послуг консультаційну допомогу у 

вирішенні питань з отримання кредитів, сільськогосподарської техніки, засобів захисту 

рослин, насіннєвого матеріалу, розробки бізнес планів, статутної документації тощо (за 

тематикою практики). 

2.5. Проводити силами керівників практик від Навчального закладу семінари для 

працівників бази практики за попередньо узгодженими питаннями. 

 

3. Відповідальність сторін за невиконання договору 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації та проведення практики згідно з діючим законодавством про працю в Україні. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому законодавством порядку. 

3.3. Договір набуває сили після його підписання і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом. 

3.4 Строки проведення практики студентів визначаються наказом директора коледжу 

про направлення на практику; 

3.5. Договір складають у двох примірниках – по одному навчальному закладу та базі 

практики. 

3.6. Юридичні адреси сторін: 

Відокремлений структурний підрозділ «Мукачівський фаховий коледж 

Національний університет біоресурсів і прородокористування України» – м. Мукачево, 

вул. Масарика Томаша, 32. 

Бази практики______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________. 

 

Підписи та печатки: 

 

Відокремлений структурний підрозділ                          База практики: 

 «Мукачівський фаховий коледж                                    _______________/__________/ 

Національного університету біоресурсів                                                  (підпис)                        (ПІБ) 

 і прирокдокористування України»                                “____” ____________ 20__ р. 

                                                                                             

     _______________/__________/                                                    
                           (підпис)                      (ПІБ)                                                                                                            

     “____” ____________ 20__ р.              
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Додаток 3  
Кутовий штамп або бланк  

підприємства,  організації,  установи 

ВСП «Мукачівський фаховий коледж НУБіП України» 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

 

1. Прізвище:   _______________________________________ 

2. Ім’я, по батькові:  _______________________________________ 

3. Відділення:  _______________________________________ 

4. Курс:   ___-й 

5. Група:   ______ 

6. Характер практики:  Виробнича переддипломна 

7. Строк практики:    з ___.____.20  __ р. по ___.___.20 __ р. 

8. Куди направлено для проходження практики:  

______________________________________________________________

__________________________________________________________ 

9. Керівником практики від навчального закладу призначено:  

    ____________________________________________________________ 

10.  Для видачі направлення на практику: «___» _________ 20 __ р.  

 

Завідувач відділення _______________ /______________/ 

 

 

ВІДМІТКИ ПРО ПРИБУТТЯ НА МІСЦЕ ПРАКТИКИ, 

ПРИЗНАЧЕННЯ, ПЕРЕВОДИ І ВІДБУТТЯ 

 

1. Прибув на місце практики: «___» _______ 20   __ р. 

 

2. Призначено на робоче місце:______________________________________ 

 

3. Керівником практики від підприємства призначено:________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Вибув:  «___» ______ 20__  р. 

 

М.п.                                                     Керівник підприємства 

      _______________ /________________/ 

 

                                                            «___» ________  20  __ р. 
 

 


