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І.ЗА ГА Л Ь Н І П О Л О Ж ЕН Н Я

З метою забезпечення організації, проведення і підведення підсумків навчальної та 
виробничої практик увести в дію Положення про практику в Приватному вищому 
навчальному закладі «Нікопольський економічний університет» (далі університет). 
Положення розроблене відповідно до Конституції України, Закону України "Про освіту", 
Закону України "Про вищу освіту", "Положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України,гКо 93 від 8 квітня 1993р., "Галузевої концепції 
розвитку неперервної педагогічної освіти"(2013 р.). У цьому Положенні розглядаються 
загальні питання організації, проведення і підведення підсумків навчальної та виробничої 
практик студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей у ПВНЗ 
«Нікопольський економічний університет».

2.М ЕТА , ЗМ ІС Т , ВИ Д И  П РА К ТИ К И

Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної програми 
підготовки фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів кожної спеціальності. Метою 
практики є закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання; 
формування у них професійних умінь за відповідною спеціальністю для прийняття 
самостійних рішень у конкретних умовах роботи; виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання для підтримання власної конкурентоспроможності на сучасному 
ринку праці. Основними завданнями практики є:

-набуття студентами професійних якостей майбутнього фахівця, виховання поваги 
до обраної професії;

-залучення студентів до безпосередньої практичної діяльності, формування у них 
професійних умінь і навичок, необхідних для подальшої успішної трудової діяльності;

-закріплення зв’язку теоретичних знань, одержаних студентами під час навчання, з 
практикою;

-вироблення у студентів творчого дослідницького підходу до майбутньої 
професійної діяльності, набуття ними навичок аналізу результатів своєї праці та 
самоосвіти. *

Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її проведення, а 
також одержання студентами практичних знань і вмінь відповідно до різних освітньо- 
кваліфікаційних рівнів: бакалавра, магістра. Види та обсяг практик визначено стандартами 
вищої освіти за напрямами (спеціальностями) певного освітньо-кваліфікаційного рівня і 
відображено в навчальних планах. Основними видами практики студентів університету 
залежно від напряму підготовки, конкретної спеціальності (спеціалізації) є навчальна та 
виробнича.

3. П РО ГРА М И  П РА К Т И К

Зміст практик і послідовність їх проведення визначено в наскрізній програмі 
.Наскрізна програма практики - це основний нормативний та навчально-методичний 
документ університету, в якому окреслено концептуальні засади практичної підготовки 
фахівця даного напряму (спеціальності) відповідно до освітньо-кваліфікаційної 
характеристики, регламентовано послідовність, тривалість і терміни проведення різних 
видів практики відповідно до навчального плану, визначено цілі, завдання, зміст, 
підведення підсумків і вміщено рекомендації щодо видів, форм і методів контролю якості 
підготовки (рівнів знань, умінь і навичок). Зміст наскрізної програми включає програми 
всіх етапів практичного навчання (навчальної та виробничої практики). Наскрізну



програму практик розробляють та рекомендують для затвердження випускові кафедри 
напряму підготовки (спеціальності).

На основі наскрізної програми практики окремо для кожного виду практики 
здійснюється розробка робочих програм.Робоча програма практики повинна містити 
наступні основні розділи:

-цілі і завдання практики;-вимоги до баз практики;-зміст діяльності студента- 
практиканта;-вимоги до звіту про практику;

-підведення підсумків практики;-критерії оцінювання тощо.Робочі програми практик 
розробляють та рекомендують до затвердження кафедри, які здійснюють методичне 
керівництво практикою. Затвердження робочої програми практики здійснюється до 
початку навчального семестру, у якому вона відбувається.Зміст робочої програми 
практики підлягає обов’язковому перезатвердженню у випадку внесення до неї суттєвих 
змін і доповнень, а також у випадку затвердження нової наскрізної програми 
практик.Зміст робочої програми практики необхідно довести до відома студентів до 
початку практики. Перезатвердження наскрізної (робочої)програми практики 
здійснюється у спосіб і терміни, визначені для її затвердження.У разі, якщо у навчальному 
плані напряму підготовки (спеціальності) передбачено проведення лише одного виду 
практики, то наскрізна і робоча програма можуть бути поєднані водному документі й 
затверджені в порядку, визначеному для робочої програми практики (при обов’язковому 
схваленні вченою радою факультету.

Персональну відповідальність за організацію своєчасної розробки, розгляду та 
затвердження (перезатвердження) наскрізних (робочих) програм практик для даного 
напряму підготовки (спеціальності) відповідно до встановленого порядку несуть декан 
факультету та завідувачі кафедр, які здійснюють методичне керівництво практиками. 
Розробку та видання програм практики для нових спеціальностей і спеціалізацій 
здійснюють не пізніше, ніж за семестр до її початку. Кафедри розробляють інші методичні 
документи, які сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів та 
дієвому контролю за практичним навчанням з боку університету.

4. БАЗИ  П РА К ТИ К И

. Практику студентів університету проводять на базах практики, які забезпечують 
виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Підприємства (організації, установи)незалежно від форми власності та 
підпорядкування, які є базами практики, повинні відповідати таким вимогам:
-наявність у них структур, що відповідають напрямам (спеціальностям, спеціалізаціям), за 
якими відбувається підготовка фахівців в університеті;
-здатність здійснювати кваліфіковане керівництво практикою студентів;
-можливість надавати студентам робочі місця на час практики;
-надавати студентам право користуватися бібліотекою, лабораторіями, технічною та 
іншою документацією, необхідною для виконання програми практики;
-можливість працевлаштовувати випускників університету;
-здатність інформаційного забезпечення практикантів новітніми технологіями, які 
використовуються в галузі.

Визначення баз практики здійснює керівництво університету на основі прямих 
договорів із підприємствами, організаціями, установами незалежно від їх організаційно- 
правових форм і форм власності. Угоду про співпрацю може бути укладено з одним або 
декількома підприємствами (організаціями, установами) .В особливих випадках студенти 
можуть самостійно за погодженням з керівництвом університету обирати для себе базу 
практики і пропонувати її для використання з обов’язковим обґрунтуванням такого 
рішення (за умови забезпечення цією базою виконання програми практики та укладання 
договору).



5. О РГА Н ІЗА Ц ІЯ  І К ЕРІВН И Ц Т ВО  П РА К ТИ К О Ю

За організацію та проведення практики відповідає ректор університету. Загальну 
організацію практики та контроль за її проведенням здійснюють декан факультетів, а 
керівництво нею -куратор.

Оперативні питання, пов’язані з організацією і контролем практики в університеті, 
вирішує -  керівники практики, завідувачі випусковими кафедрами. Безпосереднє 
навчально-методичне керівництво і виконання програми практики забезпечують 
відповідні кафедри. До керівництва практикою студенів необхідно залучати досвідчених 
викладачів кафедр. Завідувач виробничою, навчальною практикою студентів:

-укладає та поновлює угоди з адміністрацією базових закладівустанов, 
підприємств, організацій;

-складає загальноуніверситетські графіки проведення практики;
-проводить настановні та підсумкові наради з методистами, які керують практикою

студентів;
-бере участь в настановних та підсумкових конференціях;
-бере участь у розробці інструктивно-методичних матеріалів з практики, здійснює 

контроль за розробкою програм практики;
-відвідує уроки та інші заходи, які проводять студенти під час практики; 
-узагальнює досвід проведення практики, вносить пропозиції щодо її поліпшення; 
-бере участь у роботі кафедр при обговоренні питань практики студентів; 
-організовує різні види практики студентів.
Для координації роботи з організації та проведення практик на факультеті декан 

призначає керівника практики від факультет.
Керівник практики студентів від факультету:
-перед початком практики перевіряє підготовленість баз практики та забезпечує 

студентів-практикантів, методистів і керівників базових закладів освіти необхідною
документацією; *

-забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед вибуттям студентів на 
практику, зокрема здійснює настанови щодо порядку проходження практики та 
інструктаж з техніки безпеки тощо;

-повідомляє студентам про порядок звітності з практики;
- забезпечує належний рівень проведення практики згідно з програмою;
-контролює умови праці і побуту студентів та проведення з ними на місці 

проходження практики обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;
-контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього трудового 

розпорядку базового закладу, організовує облік відвідування бази практики студентами і 
методистами;

-у складі комісії бере участь у підведенні підсумків практики та оцінюванні її 
результатів, перевіряє правильність оформлення підсумкових листів студентів- 
практикантів;

-бере участь у розробці бланків-підсумків практики;


