
  

 



1. Загальні положення 

1.1. Практика студентів є невід’ємною складовою освітньо-професійної 

програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення теоретичних 

знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і удосконалення 

практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю. 

1.2. Діяльність Бердянського економіко-гуманітарного коледжу 

Бердянського державного педагогічного університету (далі БЕГК БДПУ) у 

напрямі забезпечення якості випускника вважається успішною, якщо вона 

забезпечує освітні послуги і професійну підготовку, які:  

 задовольняють вимогам ринку праці; 

 відповідають закону «Про вищу освіту», Галузевим стандартам 

освіти; 

 не суперечать чинному законодавству України. 

1.3. Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного 

вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, 

оволодіння студентами сучасними методами, формами організації праці, 

знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності. 

1.4. Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців, що відображається відповідно в навчальних 

планах і графіку навчального процесу. 

1.5. Зміст практики визначається її програмою. 

1.6. Практика студентів проводиться на базах практики, які забезпечують 

виконання програми, у відповідно до діючих Державних та Галузевих 

стандартів вищої освіти. 

1.7. В процесі професійної підготовки увага відповідальних за 

проведення практики осіб повинна акцентуватися на: 

 розвитку творчих здібностей практиканта; 

 його самостійності; 

 уміння ним приймати рішення; 

 розвитку його здатності працювати в колективі. 

 

2. Види і зміст практики 

2.1. Види практики, їх мета, тривалість, термін проведення визначається 

навчальним планом. На його підставі цикловою комісією розробляється 

наскрізна програма практики – основний навчально-методичний документ і 

затверджується директором коледжу. Зміст наскрізної програми повинен 

відповідати нормативно-правовим документам України щодо практики 

студентів, освітньо-кваліфікаційній характеристиці фахівця, навчальному плану 



спеціальності, давати повну уяву про цілісну систему практичної підготовки 

протягом всього терміну практичного навчання. На основі цієї програми 

розробляються робочі програми відповідних видів практики: 

 навчальної; 

 інструкторської; 

 технологічної; 

 переддипломної. 

2.2. Метою технологічної, навчальної, інструкторської практики є 

закріплення та поглиблення теоретичних знань, отриманих студентами в 

процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, практичних навичок зі 

спеціальності, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових 

проектів і робіт. 

2.3. Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і 

проводиться на випускному курсі з метою узагальнення і вдосконалення 

здобутих ними знань, практичних умінь та навичок. 

 

3. Бази практики 

3.1. Практика студентів коледжу проводиться на підприємствах, 

організаціях, установах, які забезпечують виконання програми для відповідних 

освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

3.2. Визначення баз практики здійснюється керівництвом коледжу на 

основі прямих договорів із підприємствами, організаціями, установами 

незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. 

3.3. В окремих випадках студенти можуть самостійно, за погодженням з 

адміністрацією коледжу, підбирати для себе базу і пропонувати її для 

проходження технологічної і переддипломної практики. 

 

4. Організація і керівництво практикою 

4.1. Відповідальність за організацію та контроль за проведенням 

практики здійснює заступник директора з навально-виробничої роботи.  

Загальне навчально-методичне керівництво практикою і виконання 

програми здійснюють призначені керівники практики. 

4.2. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики, є: 

 розробка програм практики студентів, підготовка яких здійснюється 

за спеціальностями; 

 визначення баз практики; 

 розподіл студентів за базами практики; 



 укладання договорів про проведення практики з підприємствами, 

організаціями та установами; 

 призначення керівників практики; 

 складання тематики індивідуальних завдань на практику; 

 підготовка форм звітної документації за результатами проведення 

практики. 

4.3. Підприємства, організації, які використовуються як бази практики, 

повинні відповідати наступним вимогам: 

 цілі і завдання практики; 

 організація проведення практики; 

 зміст практики; 

 індивідуальні завдання; 

 вимоги до звіту про практику; 

 підведення підсумків практики; 

 методичні рекомендації щодо проходження практики; 

 перелік літератури та необхідної документації. 

Індивідуальні завдання розробляються керівником практики від циклової 

комісії і видаються кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен 

враховувати конкретні умови та можливості підприємства, відповідати 

потребам виробництва і одночасно відповідати цілям і завданням навчального 

процесу. 

4.4. Підприємства, які використовуються як бази практики, повинні 

відповідати наступним вимогам: 

 наявність структур, що відповідають спеціальностям за якими 

здійснюється підготовка фахівців; 

 можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

 можливість наступного працевлаштування студентів; 

 надання студентам права користуватись документацією, необхідною 

для виконання програми практики. 

4.5. На початку практики студентів повинні отримати інструктаж з 

охорони праці в галузі, ознайомитись з правилами внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства, порядком отримання документації та матеріалів.  

При зарахуванні студентів на штатні посади під час проходження 

практики на них розповсюджується законодавство про працю та правила 

внутрішнього трудового розпорядку підприємства. 



4.6. 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 старші – 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). 

4.7. Наказом 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 (заступник директора з навчально-виробничої 

роботи, старший майстер), на яких покладено загальну організацію практики та 

контроль за її проведенням.  

4.8. Заступник директора з навчально-виробничої роботи та старший 

майстер: 

 укладають договори з підприємствами, організаціями, які визначені 

як бази практики; 

 готують проекти наказів і рішень з питань практики; 

 визначають вид і терміни проведення практики, кількість студентів-

практикантів, направлених на практику; 

 відповідно до наказу розподіляють обов’язки керівників практики від 

коледжу та керівників практики від підприємств, організацій, щодо організації і 

проведення практики; 

 уточнюють з базами практики умови проведення практики; 

 надають цикловим комісіям інформацію щодо наявності місць 

практики згідно з укладеними договорами; 

 здійснюють контроль за проведенням практики, аналізують та 

узагальнюють її результати; 

 здійснюють контроль за розробкою програм практики; 

 аналізують звіти циклових комісій за результатами практики та 

готують підсумкову довідку про її проведення. 

4.9. Керівник практики від коледжу: 

 забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед виїздом та 

виходом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження 

практики, надання студентам-практикантам необхідних документів 



(направлення, програму, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, 

методичні рекомендації щодо оформлення звітної документації); 

 розробляє тематику індивідуальних завдань, узгоджує їх керівником 

практики від підприємства, з урахуванням особливостей місця практики; 

 надає методичну допомогу студентам під час виконання ними 

індивідуальних завдань і збору матеріалів до звіту; 

 бере участь у розподілі студентів за місцями практики і відслідковує 

своєчасне прибуття студентів до місць практики; 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики 

забезпечує високу якість її проходження згідно з програмою;  

 проводить консультації щодо обробки зібраного матеріалу та його  

використання для звіту про практику; 

 інформує студентів про порядок надання звітів про практику; 

 приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на 

підставі чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє 

оцінки в залікові книжки; 

 контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів 

та проведення обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки;  

 подає заступнику директора з навчально-виробничої роботи, 

письмовий звіт про проведення практики і зауваження з пропозиціями щодо 

поліпшення практики студентів. 

4.10. Керівник практики від підприємства: 

 несе особисту відповідальність за проведення практики; 

 організовує практику у відповідності з програмами; 

 забезпечує найбільшу ефективність проходження практики; 

 організовує навчання студентів правил техніки безпеки та охорони 

праці; 

 забезпечує виконання погоджених з навчальним планом графіків 

проходження практик по структурних підрозділах підприємства; 

 надає студентам можливість користуватись необхідною 

документацією; 

 забезпечує і контролює дотримання студентами-практикантами 

правил внутрішнього розпорядку; 

 створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової 

техніки, передової технології, сучасних методів організації праці. 

4.11. Студенти коледжу при проходженні практики зобов’язані: 



 до початку практики одержати від керівника практики коледжу 

направлення, методичні матеріали, методичні вказівки, програму, щоденник, 

індивідуальне завдання та консультації щодо оформлення всіх необхідних 

документів; 

 своєчасно прибути на базу практики; 

 у повному обсязі виконувати всі завдання передбачені програмою та 

вказівки керівників; 

 вивчити і дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, 

виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку; 

 нести відповідальність за виконану роботу; 

 своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з 

практики. 

4.12. До керівництва технологічною (навчальною, інструкторською) та 

переддипломною практикою студентів коледжу залучаються досвідчені 

викладачі циклових комісій спеціальних дисциплін, які беруть безпосередню 

участь у освітньому процесі. 

4.13. В окремих випадках практику студенти можуть проходити за 

межами м. Бердянська, контроль здійснює керівник практики, відповідно до 

затвердженого графіку. Один раз на тиждень керівник практики проводить 

консультацію в коледжі для всієї групи з метою надання практичної допомоги у 

відпрацюванні програмних завдань. 

 

5. Підведення підсумків практики 

5.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

Форма звітності студента за практику - це подання письмового звіту 

підписаного і оціненого безпосередньо керівником практики. 

Письмовий звіт разом із іншими документами (щоденник, характеристика 

та інші), подається на рецензування керівнику практики від коледжу. 

Спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 

«Фізична культура і спорт», «Готельно-ресторанна справа», «Харчові 

технології»: 

Підсумкова оцінка з технологічної, навчальної та інструкторської 

практики виставляється: 

 за результатами самостійної роботи, оціненої керівником практики 

від підприємства та характеристики; 

 складеного та оціненого звіту керівником практики від коледжу. 

Підсумкова оцінка з переддипломної практики виставляється на основі: 



 поточних оцінок; 

 за результатами самостійної роботи, оціненої керівником практики 

від підприємства та характеристики; 

 складеного звіту. 

Звіт захищається студентами в присутності членів кваліфікаційної комісії, 

які призначаються наказом директора коледжу. 

5.2. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, висновки та пропозиції, 

список використаної літератури тощо. Оформляється звіт за вимогами, що 

визначені у програмі практики.  

Звіт захищається студентом при комісії, призначеній заступником 

директора з навчально-виробничої роботи. До складу комісії входять керівник 

практики від коледжу і, за можливості, від бази практики та викладачі. Комісія 

приймає залік (або диференційований залік) у студентів на базах практики в 

останні дні її проходження або у коледжі протягом перших десяти днів 

семестру, який починається після практики. 

5.3. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин, 

може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов 

визначених коледжем. 

5.4. У випадках невиконання студентом програми практики з поважної 

причини, йому надається можливість відпрацювати пропущені заняття у 

вільний від навчання час, згідно затвердженого графіку. 

5.5. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової 

комісії, а загальні підсумки практики підводяться на педагогічних радах, 

інструктивно-методичних нарадах, конференціях. 

 

6. Загальна документація з практичного навчання 

6.1. Графік навчального процесу. 

6.2. План розподілу бюджету часу на окремі види практики по групах, 

курсах, семестрах. 

6.3. План-графік контролю практичного навчання. 

6.4. Плани роботи з організації практичного навчання заступника 

директора з навчально-виробничої роботи. 

6.5. Звіти керівників практики за керівництво практиками. 

6.6. Журнали реєстрації інструктажів з охорони праці студентів при 

проходженні виробничих практик. 

6.7. Паспорти баз практики, перелік та коротка виробничо-економічна 

характеристика підприємства 



6.8. Завдання студентам про проходження виробничої практики. 

6.9. Перелік практичних умінь та навичок при проходженні практик. 

6.10. Критерії оцінок для визначення якості практичного навчання. 

 

7. Навчально-методична документація викладачів та майстрів 

виробничого навчання 

7.1. Наскрізні програми з практичного навчання. 

7.2. Робочі програми з практичного навчання. 

7.3. Робочі плани проведення виробничих практик керівниками 

практики. 

7.4. Графік переміщення практикантів по робочих місцях. 

7.5. Перелік обладнання, унаочнення та технічних засобів навчання, що 

використовуються на практичних заняттях. 

7.6. Інструкції з охорони праці студентів при виконанні практичних 

занять. 

 


