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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1 Положення про проведення практики здобувачів фахової передвищої освіти 

Відокремленого структурного підрозділу «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (надалі – 

Положення) розроблене у відповідності до «Положення про освітній процес у 

Відокремленому структурному підрозділі «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (надалі – 

Коледж), «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом МОН України № 93 від 8.04.1993р., наказу Міністра 

освіти України № 351 від 20.12.1994р. «Про внесення змін до Положення про проведення 

практики студентів вищих навчальних закладів України» та у відповідності до Законів 

України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту».  
 

1.2 Практика здобувачів фахової передвищої освіти є обов’язковим компонентом 

освітньо-професійної програми і невід’ємною складовою освітнього процесу підготовки 

фахових молодших бакалаврів у Коледжі та проводиться на оснащених відповідним 

чином базах практики.  
 

1.3 Організація практичної підготовки у Коледжі регламентується даним 

Положенням.  

У Положенні розглядаються загальні питання організації та проведення усіх видів 

практик здобувачів фахової передвищої освіти в Коледжі, а також підведення їх підсумків. 

 

 

2 ВИДИ, ЗМІСТ І МЕТА ПРАКТИКИ 
 

2.1 Метою практичної підготовки є оволодіння здобувачами фахової передвищої 

освіти сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх 

майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь і 

навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 

ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої 

знання, вести дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній 

діяльності. 
 

2.2 Практика здобувачів фахової передвищої освіти передбачає безперервність та 

послідовність її проведення, органічне поєднання з практичними й лабораторними 

заняттями, отримання здобувачами освіти достатнього обсягу практичних знань і умінь 

відповідно до освітнього ступеня фахового молодшого бакалавра.  
 

2.3 Залежно від конкретної спеціальності (освітньо-професійної програми надалі 

ОПП) практика може бути:  

навчальна (наприклад: навчальна практика з певної дисципліни, навчальна 

ознайомча практика, навчальна з оволодіння навичок з професії, та ін.); 

виробнича (наприклад: технологічна, навчально-виробнича практика, 

переддипломна).  
 

2.4 Завданням навчальної практики є ознайомлення здобувачів фахової передвищої 

освіти із специфікою майбутньої спеціальності, отримання первинних професійних умінь і 

навичок із загально-професійних і спеціальних дисциплін, робітничих професій.  
 



 

2.5 Метою технологічної практики є ознайомлення студентів-практикантів 

безпосередньо на підприємствах (організаціях, установах) з виробничим/технологічним 

процесом виробництва та/або надання послуг, відпрацювання вмінь і навичок із 

спорідненої робітничої професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при 

вивченні певного циклу теоретичних дисциплін, та придбання первинного практичного 

досвіду, а також збір фактичного матеріалу для виконання курсових проектів/робіт. 
 

2.6 Виробнича (переддипломна, навчально-виробнича) практика є завершальним 

етапом здобуття фахової передвищої освіти і проводиться з метою узагальнення та 

вдосконалення знань, практичних умінь і навичок на базі конкретного підприємства 

(організації, установи); оволодіння професійним досвідом та визначення готовності 

майбутнього фахівця до самостійної трудової діяльності; збирання матеріалів для 

подальшого дипломного проєктування (за необхідності). 
 

2.7 Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності (освітньо-професійної 

програми), їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.  
 

2.8 Зміст і послідовність практичної підготовки здобувачів освіти з певної ОПП 

визначається наскрізною програмою практики, яка розробляється випусковою цикловою 

комісією згідно з навчальним планом, за участі представників роботодавців та 

студентського самоврядування, погоджується завідувачем навчально-методичного 

кабінету (навчально-виробничих майстерень) та затверджується заступником директора з 

навчальної роботи Коледжу.  
 

2.9 Зміст наскрізної програми повинен відповідати чинним наказам Міністра освіти 

і науки України щодо практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти і 

навчальному плану зі спеціальності (освітньо-професійної програми).  

В наскрізній програмі практики визначаються цілі, завдання, зміст, а також види і 

форми контролю рівня знань, умінь і навичок/ компетентностей, яких здобувачі фахової 

передвищої освіти мають набути під час проходження різних видів практик. 
 

2.10 На основі наскрізної програми розробляються програми окремих видів 

практик. Програми практик повинні відповідати вимогам стандартів з фахової передвищої 

освіти, враховувати специфіку спеціальності (освітньо-професійної програми) і 

відображати сучасні досягнення певного фаху. Зміст програм повинен переглядатися не 

рідше, ніж один раз на п'ять років.  
 

2.11 Програми практик мають містити такі основні розділи: 

вступ; 

мета та завдання практики; 

зміст практики; 

індивідуальні завдання; 

форми і методи контролю; 

вимоги до оформлення звіту здобувача фахової передвищої освіти з практики; 

критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок/ компетентностей здобувачів; 

підведення підсумків практики; 

методичні рекомендації з проходження практики та складання звіту; 

перелік джерел, навчальних посібників та ін. 
 

2.12 Разом з робочими програмами навчальних дисциплін робочі програми практик 

входять до комплексу основних навчально-методичних документів, які реалізують 

завдання освітньо-професійної програми підготовки фахівців і відповідають їх змісту 

щодо практичних знань і навичок.  

Для здобувачів освіти і керівників практики від Коледжу та бази практики робочі 

програми практик є основним документом, на підставі яких розробляються інші 

методичні матеріали.  



 

2.13 Циклові комісії, крім наскрізної і робочих програм практик, розробляють інше 

методичне забезпечення (рекомендації, інструкції, алгоритми практичного навчання 

тощо).  
 

2.14 Усі види практик обліковуються у межах навчального року в тижнях та/або 

годинах (кредитах ЄКТС) і вносяться до графіку освітнього процесу. 

 

 

3 БАЗИ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Практика здобувачів фахової передвищої освіти залежно від виду проводиться 

або на підприємствах-базах практики, які забезпечують виконання програми практики 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, та/або в навчально-

виробничих майстернях і лабораторіях Коледжу. 
 

3.2. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами незалежно від 

їх організаційно-правових форм та форм власності) укладаються договори на її 

проведення (додаток 1).  

Тривалість дії договорів погоджується сторонами і може визначатися на період 

конкретного виду практики та/або строком до п’яти років. 
 

3.3. Здобувачі фахової передвищої освіти можуть самостійно, за погодженням з 

адміністрацією Коледжу, підбирати для себе базу практики і пропонувати її для 

використання. 
 

3.4 У межах академічної мобільності здобувачам освіти може бути надана 

можливість проходження практики (стажування) на сучасних високотехнологічних 

профільних підприємствах інших країн при наявності в Коледжі договорів про співпрацю.  

Практика за кордоном, її керівництво та підведення підсумків має здійснюватися на 

загальних засадах, що визначені цим Положенням. 
 

3.5 Після проходження практики власник підприємства (установи, організації) 

незалежно від форми власності та підпорядкування або уповноважений ним орган чи 

фізична особа, а також фізична особа, яка проводить господарську діяльність та 

зареєстрована в установленому порядку і відповідно до законодавства використовує 

найману працю у разі потреби та можливості, має право запропонувати випускникові 

Коледжу роботу, укласти з ним трудовий договір та надіслати його Коледжу для 

направлення випускника на роботу. 

 

 

4 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 
 

4.1 Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у Коледжі 

здійснює заступник директора з навчальної роботи.  
 

4.2 Відповідальність за організацію, проведення, контроль і підведення підсумків 

практики покладається на завідувача навчально-методичних майстерень, який 

підпорядковується заступнику директора та директору Коледжу.  

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик забезпечують 

відповідні циклові комісії.  
 

4.3 Завідувач навчально-виробничих майстерень: 

укладає договори з підприємствами (організаціями, установами), які визначені як 

бази практики (в тому числі за вибором здобувачів освіти), на наступний навчальний рік; 



 

погоджує з базою практики вид і строки проведення практики, кількість студентів-

практикантів; 

готує проєкти наказів і рішень з питань практики; 

надає цикловим комісіям інформацію щодо наявності місць практики згідно з 

укладеними договорами; 

здійснює контроль за проведенням практики, аналізує та узагальнює її результати; 

здійснює контроль за розробкою програм практики; 

аналізує звіти циклових комісій за результатами практики, готує підсумкову 

довідку про її проведення і подає заступнику директора з навчальної роботи. 
 

4.3 Керівництво практикою є складовою навчальної роботи викладача/майстра 

виробничого навчання.  

Навчальне навантаження майстрів виробничого навчання визначається виходячи із 

кількості навчальних годин на практики, передбачених навчальним планом, і складає не 

менше 1080 годин на рік для посадового окладу одного майстра. 

Навчальне навантаження викладачів за керівництво навчальною та виробничою 

практиками розраховується відповідно до вимог Норм часу для планування та обліку 

навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової 

передвищої освіти, затверджених наказом МОН від 18 червня 2021 року № 686, та Змін до 

Норм часу для планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-

педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти,  затверджених наказом 

МОН від 24 травня 2022 року № 472: 
 

Вид практики Норма часу Примітка 

Керівництво навчальною 

практикою 

18 годин на тиждень 

на одну академічну 

групу або на кожну 

підгрупу академічної 

групи* 

  *Допускається поділ академічної 

групи на дві підгрупи з 

чисельністю не менше 12 осіб у 

разі, якщо чисельність здобувачів 

освіти при проведенні навчальної 

практики з окремих навчальних 

дисциплін регламентується з 

огляду на особливості вивчення 

таких дисциплін» 

Керівництво виробничою 

(технологічною, перед-

дипломною та іншими видами) 

практикою, включаючи 

приймання звітів з практики 

Для безпосередніх 

керівників від закладу 

ФПО 1 година на 

одного студента на 

тиждень  

 

 

 

4.4. Організація та керівництво навчальною практикою 
 

4.4.1 При проведенні навчальної практики допускається поділ академічної групи на 

дві підгрупи з чисельністю не менше 12 осіб. 
 

4.4.2 Тривалість робочого часу: 

- при проходженні навчальної практики у навчально-виробничих майстернях 

Коледжу, не пов’язаної з виконанням виробничої (фізичної) праці, складає не більше 36 

академічних годин на тиждень незалежно від віку здобувачів освіти; 

-  при проходженні навчальної практики, пов’язаної із виконанням виробничої 

(фізичної) праці на базі практики – виробничому об’єкті (підприємстві), складає для 

здобувачів віком від 15 до 16 років не більше 24 годин, а у віці від 16 років і старше – не 

більше 36 академічних годин на тиждень; 
 



 

4.4.3 Керівництво навчальною практикою з отримання здобувачами первинних 

професійних умінь і навичок здійснюється майстрами виробничого навчання. 

У випадках, коли навчальна практика є продовженням вивчення дисциплін 

(ознайомча, пленерна, художньо-конструкторська, з фінансового обліку, з інформаційних 

технологій та ін.), керівництво здійснюється викладачами спеціальних дисциплін.  

Перелік навчальних практик, які є продовженням навчальних дисциплін, 

визначається навчальними планами зі спеціальностей (освітньо-професійних програм). 
 

4.4.4 Навчально-методичний комплекс навчальної практики складається, як 

правила, з таких документів: 

витяг з навчального плану зі спеціальності (ОПП) з розподілу бюджету часу на 

навчальні практики по семестрах, курсах, групах; 

робоча програма навчальної практики; 

інструктивно-технологічні карти (плани) занять; 

журнал інструктажів здобувачів освіти з охорони праці; 

інструкції з техніки безпеки за видами робіт на робочих місцях; 

критерії оцінювання рівня знань, умінь і навичок з конкретної навчальної практики; 

перелік обладнання, унаочнення, технічних засобів навчання та інструментів, що 

використовуються на практичних заняттях з практики тощо. 
 

 

4.5. Організація та керівництво виробничими практиками 
 

4.5.1 До керівництва виробничими практиками здобувачів фахової передвищої 

освіти залучаються досвідчені викладачі спеціальних дисциплін циклових комісій, а також 

директор та його заступник, завідувач навчально-виробничими майстернями, майстри 

виробничого навчання, якщо вони є фахівцями з даної спеціальності й брали 

безпосередньо участь у освітньому процесі. 
 

4.5.2 Керівник практики від Коледжу: 

розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує майбутні теми 

дипломних проєктів; 

узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, установи) 

індивідуальні завдання з урахуванням особливостей бази практики; 

контролює готовність баз практики та проводить за необхідністю до прибуття 

студентів-практикантів підготовчі заходи; 

забезпечує проведення організаційних заходів у Коледжі перед від’їздом 

здобувачів освіти на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання  

необхідних документів (програми практики, щоденник, календарний план, індивідуальне 

завдання, теми курсового та/або дипломного проєктування, методичні рекомендації з 

оформлення звітної документації тощо); 

повідомляє здобувачів освіти про форму звітності з виробничої практики, яка 

затверджена випусковою цикловою комісією; 

забезпечує у тісному контакті з керівником від бази практики високу якість її 

проходження згідно з програмою; 

контролює забезпечення нормальних умов праці та побуту здобувачів освіти, 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці; 

надає методичну допомогу здобувачам освіти під час виконання ними 

індивідуальних завдань і збору матеріалів до курсового /дипломного проєктів; 

проводить обов’язкові консультації з обробки зібраного матеріалу та його 

використання для оформлення звіту з практики; 



 

приймає у складі комісії заліки з практики у формі захисту звітів, на підставі чого 

оцінює результати практичної підготовки здобувачів, і виставляє оцінки в індивідуальні 

навчальні плани студентів/залікові книжки; 

подає завідувачу навчально-виробничих майстерень письмовий звіт про стан 

проходження здобувачами освіти практики на конкретному підприємстві  із зауваженнями 

і пропозиціями щодо поліпшення її якості. 
 

4.5.3 Розподіл здобувачів освіти на практику проводиться  відповідно до укладених 

договорів на виробничу практику, з урахуванням замовлень на підготовку фахівців та їх 

майбутнього місця роботи після здобуття у Коледжі. 
 

4.5.4 Наказом директора Коледжу про проведення практики здобувачів освіти 

визначається: 

місце та терміни проведення практики; 

склад студентських груп; 

керівники практики від коледжу та їх обов’язки; 

склад комісії з прийому заліку звітів здобувачів з практики. 
 

4.5.5 Для здобувачів освіти, які навчаються без відриву від виробництва (заочної 

форми здобуття освіти), практика проводиться тривалістю один місяць, якщо вони не 

працюють за спеціальністю. 

Здобувачі освіти, які навчаються без відриву від виробництва і працюють за фахом, 

можуть бути звільнені від проходження виробничої практики за рішенням випускової 

циклової комісії, яке враховує відповідний досвід практичної роботи здобувача. 
 

4.5.6 Тривалість робочого часу при проходженні виробничої практики для 

здобувачів віком від 16 до 18 років – не більше 36 годин на тиждень, у віці від 18 років і 

старше – не більше 40 годин на тиждень відповідно до вимог чинного трудового 

законодавства України. 
 

4.5.7 Бази практик в особі керівників разом з Коледжем несуть відповідальність за 

організацію, якість і результати практики здобувачів фахової передвищої освіти. 

Керівники баз практики-підприємств своїм наказом (за можливості) зараховують/ 

приймають здобувачів освіти стажерами на конкретні робочі місця/посади і призначають 

керівників практики від підприємства. 
 

4.5.8  Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практик, зазначені 

у окремих розділах договорів на проведення практики. 

Керівник практики від бази практики: 

організовує практику відповідно до програм практики; 

надає практикантам місця відповідно до програм практики, забезпечує 

максимальну ефективність її проходження; 

організовує проведення інструктажів з охорони праці та відповідає за дотримання 

здобувачами безпечних методів праці; 

забезпечує виконання графіків проходження практики по структурних підрозділах 

підприємства; 

забезпечує практикантам можливість користуватися науково-технічною 

бібліотекою (літературою), лабораторіями, майстернями підприємства, нормативною та 

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики; 

ознайомлює і контролює дотримання практикантами правил внутрішнього 

розпорядку підприємства; 

створює необхідні умови для ознайомлення практикантами з новою технікою, 

сучасною технологією, сучасними методами організації праці тощо. 



 

не допускає залучення здобувачів освіти для виконання робіт, не передбачених 

програмою практики; 

перевіряє та затверджує письмовий звіт здобувача освіти; 

готує відгук (характеристику) на кожного практиканта за результатами 

проходження ними практичної підготовки на підприємстві, в якому зазначає результати 

виконання здобувачем програми практики та індивідуального завдання, рівень знань, 

умінь та організаторських здібностей, виконання конкретних робіт на підприємстві, якість 

підготовленого звіту і виставляє підсумкову оцінку за практику. 
 

4.5.9 За наявності вакантних місць на підприємстві здобувачі освіти -практиканти 

можуть бути зараховані на штатні посади (робочі місця), якщо робота на них відповідає 

вимогам програми практики. 

При зарахуванні здобувачів освіти  на штатні посади на час проходження практики 

на них розповсюджуються законодавство про працю та правила внутрішнього трудового 

розпорядку підприємства. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загально-

професійну підготовку за програмою практики. 
 

4.5.10 Здобувачі освіти Коледжу при проходженні практики зобов’язані: 

до початку практики одержати у керівника практики від Коледжу методичні 

матеріали (програми практик, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, теми 

для курсового та/або дипломного проекту, методичні рекомендації з оформлення звітної 

документації тощо) і консультації з оформлення звітних документів; 

своєчасно прибути на базу практики; 

виконувати у повному обсязі всі завдання, передбачені програмою практики та 

вказівками її керівників; 

вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 

виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку; 

нести відповідальність за виконану роботу; 

своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики. 
 

4.5.11  Навчально-методичний комплекс виробничих практик складається з таких 

документів: 

робоча програма виробничої практики з методичними рекомендаціями; 

графік проведення консультацій; 

зразки звітів (щоденників); 

інструкції з охорони праці для виїжджаючих на практику здобувачів тощо. 
 

4.6 До загальної документації з практичної підготовки входять такі документи: 

графік освітнього процесу; 

план розподілу бюджету часу на окремі види практик по семестрах, курсах, групах 

наскрізна програма практики; 

накази на відрядження здобувачів освіти на виробничу практику; 

звіти керівників щодо керівництва виробничою практикою; 

графік контролю практичного навчання; 

паспорти баз практики. 

 

 

 

5 ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Оцінювання знань, умінь і навичок/компетентностей здобувачів освіти з різних 

видів практик здійснюється за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», 

«задовільно», «незадовільно».  
 



 

5.2 Підведення підсумків навчальної практики 
 

5.2.1 Майстер виробничого навчання (викладач) зобов’язаний систематично 

перевіряти й оцінювати знання, вміння і навички здобувачів освіти на заняттях з 

навчальної практики, відмічати у журналі успішності відсутніх, а також записувати зміст 

проведеного заняття. 
 

5.2.2 Оцінка за навчальну практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість 

та в індивідуальні навчальні плани студентів/залікові книжки за підписом майстра 

виробничого навчання або викладача спецдисциплін.  

Незадовільна оцінка до індивідуального навчального плану студентів/залікової 

книжки не виставляється. 
 

5.2.3 Оцінка здобувачів освіти за навчальну практику враховується стипендіальною 

комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами 

підсумкового/семестрового контролю. 
 

5.2.4 Здобувач освіти, який не виконав програму практики без поважних причин 

та/або отримав незадовільну оцінку, надається можливість проходження практики 

повторно згідно з розробленим керівництвом Коледжу графіком.  

Якщо при проходженні навчальної практики повторно здобувач освіти отримує 

незадовільну оцінку, виставлену комісією, він відраховується з Коледжу наказом 

директора. 
 

5.3 Підведення підсумків виробничих практик 
 

5.3.1 Після закінчення терміну виробничої практики здобувачі освіти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання. 

Форма звітності здобувача за практику – це подання письмового звіту, підписаного 

й оціненого безпосередньо керівником від бази практики. 

Письмовий звіт разом з іншими документами (щоденник, характеристика та ін.) 

подається керівнику практики від Коледжу. 

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем усіх розділів програми 

практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені 

нормативними документами Коледжу з оформлення текстових документів. 
 

5.3.2 Звіт з практики захищається (із диференційованою оцінкою) здобувачем 

освіти перед комісією, призначеної заступником директора з навчальної роботи (або 

завідувачем навчально-виробничих майстерень). До складу комісії входять керівники 

практики від коледжу і, за можливості, від бази практики та викладачі циклової комісії. 

Комісія приймає захист звітів у здобувачів освіти на базах практики або у Коледжі 

в останній день її проходження, або наступного дня після закінчення терміну практики.  

Оцінка за виробничу практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість та в 

індивідуальні навчальні плани студентів/залікові книжки за підписом голови комісії. 
 

5.3.3 Оцінка здобувача освіти за виробничу практику враховується стипендіальною 

комісією при призначенні стипендії разом з його оцінками за результатами семестрового 

та/або підсумкового контролю. 
 

5.3.4 Здобувач освіти, який не виконав програму виробничої практики без 

поважних причин, або отримав незадовільну оцінку при складанні заліку з практики  

відраховується з Коледжу. 



 

Якщо програма технологічної практики не виконана здобувачем освіти з поважної 

причини, йому може бути надана можливість пройти практику у вільний від навчання час, 

як правило під час канікул, згідно з затвердженим графіком.  

Якщо програма навчально-виробничої та/або переддипломної практики не 

виконана здобувачем освіти з поважної причини, або ним отримана незадовільна оцінка 

під час складання заліку, йому може бути надана можливість пройти практику повторно 

через рік.  

За цей період здобувач освіти повинен принести позитивну характеристику з місця 

роботи за фахом (за можливості). 
 

5.4 Керівники практики від Коледжу здає звіти здобувачів освіти про проходження 

виробничої практики до архіву Коледжу за списком групи. 

Звіти з практики зберігаються в архіві Коледжу протягом трьох років, потім 

списуються в установленому порядку. 
 

5.5 Підсумки кожного виду практики обговорюються на засіданнях випускових 

циклових комісій, навчально-методичної ради, студентських конференціях, а загальні 

підсумки практик обговорюються на педагогічній раді Коледжу не менше одного разу 

протягом навчального року.  

 

 

 

5 МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

5.1 Витрати на практику здобувачів освіти Коледжу входять складовою частиною в 

загальні витрати на підготовку фахівців. 

Розмір витрат на практику здобувачів освіти визначається кошторисом-

калькуляцією із розрахунку вартості проходження практики одного здобувача за тиждень. 

Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути: 

оплата праці безпосереднього керівника практики; 

оплата консультацій, екскурсій, одноразових загальних заходів, які можуть 

проводитися спеціалістами баз практики тощо; 

разові витрати на організацію і підведення підсумків практики; 

витрати на матеріальне забезпечення практики (використання електронно-

обчислювальних машин, розмноження робіт, методичних матеріалів, придбання 

матеріалів, канцелярського приладдя, інструментів, експлуатація обладнання тощо). 
 

5.2 Оплата праці здобувачів освіти на робочих місцях  під час виробничих практик 

проводиться за фактично виконаний обсяг робіт (якщо вони виконуються) відповідно до 

встановлених норм праці, норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків, які 

діють для працівників підприємства (установи, організації), при цьому за ними 

зберігається право на одержання стипендії за результатами семестрового контролю. 
 

5.3 Навчальне навантаження майстрів виробничого навчання визначається виходячи 

із кількості навчальних годин, передбачених навчальним планом, і складає не менше 1080 

годин на рік на одного майстра. Відповідно до програми практики майстер виробничого 

навчання в межах 36-годинного робочого тижня проводить практичні заняття і навчально-

виробничі роботи з виробничого навчання, здійснює організаційне забезпечення 

освітнього процесу, а також виконує іншу роботу, передбачену посадовою інструкцією 

майстра виробничого навчання.  

Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення навчальної практики 

здійснюється за посадовими ставками.  



 

У тих випадках, коли до проведення навчальної практики замість майстрів 

виробничого навчання  залучаються викладачі, оплата їх праці здійснюється відповідно до 

вимог п.4.3 цього Положення. 
 

5.4 Робочий час керівника виробничої практики від Коледжу враховується як 

навчальне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на навчальний 

рік відповідно до вимог Норм часу для планування та обліку навчальної роботи 

педагогічних і науково-педагогічних працівників закладів фахової передвищої освіти, 

затверджених наказом МОН від 18 червня 2021 року № 686, та Змін до Норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників 

закладів фахової передвищої освіти,  затверджених наказом МОН від 24 травня 2022 року 

№ 472 (п.4.3 цього Положення). 
 

5.5 Проїзд до місця знаходження баз практики та проживання студентів-практикантів 

у гуртожитках баз практик або орендованих для цього житлових приміщеннях 

здійснюється за рахунок здобувачів освіти, або на умовах та в розмірах, передбачених 

договором з базою практики. 

Оплата відряджень викладачам Коледжу – керівникам практики здобувачів освіти 

здійснюється Коледжем згідно з чинним законодавством за наявності фінансування.   

 



        Додаток 1 
До Положення про  проведення  

практики здобувачів  освіти ВСП «БФК  

ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка 

 

ДОГОВІР № ____ 

про проведення практики здобувачів фахової передвищої освіти 
 

 
місто ___________________              « ____» ____________ 20__ р. 

 
Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного 

закладу «Луганський національного університету імені Тараса Шевченка» (далі – Коледж) 
в особі директора Сапіжака Михайла Степановича, що діє на підставі Положення про 
коледж, з однієї сторони і, ____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи тощо) 

(надалі – база практики) в особі _________________________________________________ 
(посада) 

____________________________________________________________, який діє на підставі 
                                                              (прізвище, ініціали) 

_______________________________________________________________  з іншої сторони,  
                 (статут підприємства, розпорядження, доручення)  

уклали між собою цей Договір про проведення практики здобувачів фахової передвищої 
освіти (надалі – «Договір») про наступне: 
 

1. Предмет договору  
1.1.База практики на умовах, передбачених цим Договором приймає здобувачів 

фахової передвищої освіти для проходження практики за направленням Коледжу.  
 

2. Права та обов’язки сторін 

2.1. База практики зобов'язується і має право: 
2.1.1. Прийняти на практику студентів (здобувачів фахової передвищої освіти) з 

таких спеціальностей згідно з календарним планом: 
 

№ 

з/п 

Код і назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

Курс Види практики Кількість 

студентів 

Термін практики 

початок кінець 

       

     

     

       

     

     

       

     

     

 
2.1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою. 
2.1.3. Створити необхідні умови для виконання студентами програми практики, не 

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



2.1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на кожному робочому місці. 

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

потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. 

2.1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися лабораторіями, 

майстернями, кабінетами, бібліотекою, технічною та іншою документацією Бази 

практики, яка необхідна для виконання програми практики. 

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

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 

повідомляти Коледж в триденний термін. 

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного студента-

практиканта, в якій  відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним  

звіту. 

1.8. Додаткові умови____________________________________________________ 
 

2.2. Коледж зобов’язується: 

2.2.1 До початку практики надати Базі практики для погодження програму 

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

2.2.2 Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.2.3 Забезпечити дотримання студентами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією Бази практики 

нещасних випадків, якщо вони сталися зі студентами під час проходження практики. 

2.2.4. Додаткові умови____________________________________________________ 
 

3. Відповідальність Сторін і строк дії договору: 

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

організації і проведення практики згідно з законодавством про працю України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між Сторонами за цим Договором, вирішуються 

у встановленому законодавством України порядку. 

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

згідно з календарним планом. 

3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному – Базі практики і Коледжу. 
 

4. Місцезнаходження Сторін: 

Коледж:        

                     Тел. 

 

База практики:  ______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Підписи та печатки 

 

Від Коледжу              :                                                   Від бази практики: 

___________  Сапіжак М.С.                                           ____________     _________________ 
     (підпис)                                                                                 (підпис)                  (прізвище та ініціали) 

 

  

М.П.  «___» __________20__р.                                      М.П.   «____» ____________ 20__р. 

 


