


1. Загальні положення 
1.1. Положення про практику студентів Приватного вищого 

навчального закладу «Університет сучасних знань» (надалі Університет) 
розроблено відповідно до Закону України Про вищу освіту, наказу 
Міністерства освіти України від 08.04.1993 р.  № 93.  

1.2. Практична підготовка, осіб, які навчаються у закладах вищої 
освіти здійснюється шляхом проходження ними практики в організаціях. 
Практика студентів Університету є невід’ємною складовою освітнього 
процесу, і, як результат – компетентності тобто динамічної комбінації знань, 
вмінь і практичних навичок, головним завданням якої являється закріплення 
здобутих у процесі навчання теоретичних знань, формування у студентів 
професійного вміння приймати самостійні рішення в певних виробничих 
умовах, опанування ними сучасних методів, форм організації виробництва. 

1.3. У період практики закладаються професійні, 
світоглядні,громадянські якості, формуються морально-етичні цінності, що 
визначає здатність особи успішно здійснювати у майбутньому професійну 
діяльність. 

1.4. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 
проведення при одержанні достатнього обсягу практичних знань і умінь 
відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів і є обов'язковою для 
студентів усіх форм навчання. 

1.5. У процесі професійної підготовки студентів увага відповідальних 
за проведення практики повинна акцентуватися на:  

 на розвитку творчих здібностей студента; 
 на самостійності студента; 
 на вмінні студента приймати рішення; 
 на вмінні працювати в колективі. 

2. Види та зміст практики 
2.1. Перелік усіх видів практик для кожного напряму 

підготовки(спеціальності), їх форми, тривалість і термін проведення 
визначаються в навчальних планах. Основні види практики студентів в 
Університеті такі: 

 для першого (бакалаврського) рівня— навчально-виробнича, 
виробнича та педагогічна, (навчально-ознайомча) практики, аналітична; 

 для освітньо-кваліфікаційного рівня магістр — переддипломна 
практика. 

2.2. Завдання навчально-виробничої практики — ознайомлення студентів 
зі специфікою майбутньої спеціальності (спеціалізації), формування 
первинних професійних умінь і навичок із загальнопрофесійних та 
спеціальних дисциплін, передбачених навчальним планом відповідного 
напряму підготовки. 

Керівником навчальної практики призначається викладач відповідної 
випускної кафедри. 

2.3. Виробнича практика студентів проводиться в умовах, максимально 



наближених до умов професійної діяльності і є відповідним її аналогом. 
2.4. Педагогічна практика передбачає ознайомлення студентів з 

сучасними методами і формами організації навчального процесу та 
формування навичок викладання дисциплін за напрямом підготовки 
(спеціальністю). 

2.5. Переддипломна практика — завершальний етап навчання, що 
проводиться з метою узагальнення та вдосконалення знань, практичних 
умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння 
професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної 
трудової діяльності, збирання матеріалів для дипломного проекту (роботи). 

2.6. Зміст, послідовність практик визначаються наскрізною програмою, 
програмою практики та робочими програмами всіх видів практики, які 
розробляються випускною кафедрою з навчальним планом і затверджується 
ректором Університету. 

2.7. Основним навчально-методичним документом практики є наскрізна 
програма, де відображені логічна послідовність практичної підготовки 
студентів за напрямом підготовки (спеціальністю) впродовж усього періоду 
навчання. 

2.8. Системоутворюючим документом при розробці наскрізної програми 
практики студентів єосвітня програма та навчальний план які мають 
об’єднувати основні положення всіх видів практик. 

2.9. На основі наскрізної програми практики студентів випускові 
кафедри розробляють і затверджують програми відповідних видів практики з 
урахуванням спеціальності (спеціалізації). Для студентів і керівників практик 
від навчального закладу та бази практики програми практики студентів є 
основним методичним документом, на підставі якого розробляються інші 
навчально-методичні документи. Програми практики містить конкретні види 
завдань, ізатверджуються на засіданні випускної кафедри. 

2.10. Базою для проведення практики повинні бути виробничі 
підрозділи підприємств, господарств, навчально-дослідних господарств 
тощо. У період практики проводяться екскурсії, практичні роботи, 
пропонуються для вирішення альтернативні програми, варіанти виробничих 
ситуаційних завдань. Екскурсії повинні мати конкретну мету і бути пов’язані 
з напрямом фахової підготовки. Водночас розробляються комп’ютерні ігрові 
ситуації з майбутньої спеціальності. 

2.11. Програма виробничої практикилогічне пов’язана із завданнями 
навчальної практики і має на меті ознайомити студентів безпосередньо в 
організаціях в різних функціональних підрозділах цих організацій з 
виробничим процесом, закріпити знання, вміння, отримані при вивченні 
певного курсу теоретичних дисциплін та придбання певного практичного 
досвіду. 

2.12. Програма педагогічної практики містить завдання, що дають 
можливість ознайомитися з методами виконання науково-дослідних робіт на 
підприємстві (організації) для підготовки дипломної роботи, а також 
завдання з педагогічної практики для роботи з персоналом підприємства 



(організація ділових ігор, підвищення кваліфікації персоналу, участь у 
підготовці семінарів, практичних занять, тестування та ін.).  

2.13. Програма переддипломної практики містить завдання, які дають 
можливість узагальнити знання, практичні вміння та навички на базі 
конкретного суб'єкта господарювання, оволодіти професійним досвідом, 
перевірити готовність майбутнього фахівця до самостійної трудової 
діяльності, зібрати матеріал до дипломної роботи. 

2.14. На основі наскрізної програми практики щорічно розробляються 
програми відповідних видів практики . 

2.19. Кафедри, окрім наскрізних та робочих програм практики 
розробляють також інші методичні документи, які сприятимуть досягненню 
високої якості проведення практики студентів (комп’ютерні програми, ділові 
ігри, ситуаційні завдання, варіанти виробничих ситуацій та ін.). 

 
3. Бази практики 

3.1. Практика студентів Університету проводиться на базах практики, 
які забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-
кваліфікаційних рівнів або в навчально-виробничому підрозділі вищого 
навчального закладу. 

3.2. Бази практики визначаються керівництвом Університету на 
основі прямих угод із підприємствами, організаціями, установами незалежно 
від їх організаційно-правових форм і форм власності. 

3.3. Студенти можуть самостійно за погодженням з керівництвом 
Університету підбирати базу практики і пропонувати її. 

3.4. На базі практики: 
 наказом призначаються кваліфіковані спеціалісти для 

безпосереднього керування практикою; 
 створюються необхідні умови для виконання студентами програм 

практики; при цьому не припускається їх використання на посадах та 
роботах, що не відповідають програмі практики; 

 забезпечуються студентам умови безпечної роботи на кожному 
робочому місці, проводиться обов'язковий інструктаж з охорони 
праці та техніки безпеки; 

 надається студентам-практикантам і керівникам практики від 
Університету можливість користуватися бібліотекою, технікою та 
документацією, необхідною для виконання програми практики. 

3.5. Студенти заочної форми навчання, які працюють за фахом, 
можуть проходити практику за місцем роботи. В інших випадках студенти 
проходять практику на базах практики, визначених Університетом. 

3.6. Організація роботи з укладення угодиз базами практик для 
навчальних підрозділів Університету покладається на завідувачів кафедр 
(директорів регіональних підрозділів). Угоди про співпрацю укладаються в 3-
х екземплярах підписуються та скріплюються печатками обох сторін, з однієї 
сторони керівником організації керівництвом Університету з другої. Після 
чого один примірник угоди зберігається на кафедрі Університету, один - 



залишається в організації. 
3.7.  Тривалість дії угод узгоджується сторонами і може визначатися 

на період конкретного виду практики або до п’яти років. 
3.8. Відповідальність за загальну організацію і проведення практики 

покладається на проректора з навчальної та наукової.  
3.9. Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні кафедри. Відповідальність за практику та контроль 
за її проведенням покладається на завідувачів випускних кафедр та 
завідувачів відділень (денної та заочної форм навчання). 

 

4. Організація та проведення практики 
4.1. На початок кожного навчального року завідувачі відділень 

навчальних підрозділів Університету складають календарний план (графік) 
проведення практики студентів усіх форм навчання на наступний 
календарний рік. Графіки проведення практики підписуються 
проректором(для регіональних підрозділів - директорами філій) і подаються 
до відділу контролю за організацією навчального процесу Університету не 
пізніше 10 жовтня поточного року. Відділ контролю за навчальним процесом 
на основі поданих графіків готує зведений графік проведення практики в 
Університеті. 

4.2. За три місяці до початку практики на замовлення випускних 
кафедр та з урахуванням кількості студентів, які проходитимуть практику, 
завідувачі кафедр здійснюють попередній підбір баз практики та узгоджують 
вимоги до них. Студенти, які самостійно підібрали бази практики, повинні 
узгодити їх з проректором (для регіональних підрозділів - директорами філій) 
і оформити відповідні документи за два місяці до початку практики. 
Завідувач кафедри (для регіонів – директор філії) розподіляє студентів за 
базами практики, призначає керівників практики від Університету, видає 
кожному студенту направлення на практику та подає до навчальної частини 
матеріали для підготовки подання. Завідувачі відділень готують подання про 
практику студентів за встановленою формою і подають його до відділу 
наказів та обліку студентського контингенту Університету. Якщо на 
практику призначається велика кількість студентів, завідувач випускної 
кафедри може залучати до керування практикою викладачів інших кафедр. 

4.3. При проведенні практик кількість студентів визначається з такого 
розрахунку: 

 для студентів денної форми навчальна практика — 25—30 студентів на 
одного викладача; 

 виробнича, переддипломна та педагогічна практики — до 8 студентів 
на одного викладача; 

 для студентів заочної форми навчання — до 20 студентів на одного 
викладача на всі види практики. 

4.4. Тривалість робочого часу студентів: 
 при проходженні навчальної практики, не пов’язаної з виконанням 



виробничої праці, її тривалість не повинна перевищувати 36 
академічних годин на тиждень незалежно від віку студентів; 

 при проходженні навчальної практики, пов’язаної з виконанням 
виробничої праці на виробничому об’єкті, її тривалість для студентів 
віком 15—16 років не повинна перевищувати 24 академічних години на 
тиждень, а для студентів віком 16 років і старших — 36; 
 при проходженні виробничої практики студентами віком 16—18 

років її тривалість не повинна перевищувати 36 академічних годин на 
тиждень, а віком 18 років і старших — 40; 

 за домовленістю між Університетом і базою практики може 
встановлюватись інша тривалість робочого часу студентів, що не повинно 
суперечити вимогам чинного законодавства. 

4.5. Перед початком практики завідувачі випускних кафедр та керівники 
практики організовують установчу конференцію студентів, на якій 
роз’яснюють мету, завдання та вимоги до проходження практики, а також 
ознайомлюють студентів з основами техніки безпеки та охорони праці. 
Студентам-практикантам видаються необхідні документи — направлення на 
практику, щоденник практики, робоча програма практики, план-графік 
проходження практики, повідомлення, що засвідчує прибуття студента на 
підприємство для проходження практики. До відома студентів доводиться 
також система звітності про проходження практики, а саме: щодо заповнення 
щоденника практики, підготовки письмового звіту та доповіді під час захисту 
практики. 

4.6. Керівник практики від Університету: 
 контролює готовність баз практики та за потреби вживає до прибуття 

студентів-практикантів підготовчих заходів; 
 забезпечує всі організаційні заходи в навчальному закладі перед 

від’їздом студентів на практику: інструктаж про порядок 
проходження практики, видачу студентам-практикантам необхідних 
документів (направлення на практику, робочої програми практики, 
щоденника, календарного плану, графіка, індивідуального завдання, 
тем курсових та дипломних робіт); 

 у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 
високу якість її проходження згідно з програмою практики; 

 контролює забезпечення нормальних умов праці та побуту студентів і 
проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та 
техніки безпеки; 

 у складі комісії приймає заліки з практики; 
 подає до навчальної частини в м. Києві (філії - до навчальної частини 

регіонального підрозділу) письмовий звіт про проведення практики із 
зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики студентів. 

4.7. Керівник практики від бази практики: 
 особисто відповідає за проведення практики; 
 не пізніше як через три дні після прибуття студента в організацію 



надіслати до Університету сучасних знань повідомлення про 
прибуття студента на практику; 

 організовує практику відповідно до програми практики; 
 організовує проведення інструктажів з правил техніки безпеки та 

охорони праці й відповідає за дотримання студентами безпечних умов 
праці; 

 забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків 
проходження практик за структурними підрозділами підприємства 
(організації); 

 забезпечує студентам-практикантам можливість користування науково-
технічною бібліотекою, лабораторіями, нормативною та іншою 
документацією, необхідною для виконання програми практики; 

 ознайомлює студентів-практикантів з правилами внутрішнього 
розпорядку організації і контролює їх дотримання; 

 створює необхідні умови для засвоєння практикантами нової техніки, 
передових технологій, сучасних методів організації праці тощо; 

 після завершення практики готує письмовий відгук про виконану 
студентами-практикантами роботу, перевіряє та затверджує звіти 
студентів. 

4.8. За наявності вакантних посад студенти можуть бути зараховані на 
них, якщо це відповідає вимогам програми практики. 

4.9. Студенти Університету при проходженні практики зобов’язані:  
 до початку практики одержати необхідну документацію та консультації 

щодо її оформлення; 
 своєчасно прибути на базу практики; 
 систематично вести щоденник практики, один раз на тиждень подавати 

його для перевірки керівникам практики; 
 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 
 дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 
 бути відповідальними за виконану роботу; 
 своєчасно оформити звітну документацію, скласти залік з практики. 

5. Підбиття підсумків практики 
5.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми практики. 
Письмовий звіт разом із заповненим щоденником практики подається на 

рецензування керівникам практики. Відгук керівника від бази практики повинен 
відображати ділові та моральні якості, виявлені студентом при проходженні 
практики, і оцінку його діяльності. Висновок керівника практики від Університету 
має відображати рівень засвоєних студентом теоретичних знань та вміння 
застосовувати їх на практиці, відомості про виконання студентом усіх розділів 
програми практики, правильності оформлення звітної документації, висновки і 
пропозиції щодо оцінки практики. 



5.2. Після завершення практики організовується підсумкова конференція, на 
якій студенти в індивідуальному порядку захищають звіти з практики перед 
комісією, призначеною завідувачем випускної кафедри або проректором з 
навчально-виховної роботи в м. Києві (директором регіонального підрозділу). До 
складу комісії входять завідувач кафедри або його заступник (директор 
регіонального підрозділу) та керівники практики від Університету. Під час захисту 
звіту студент повинен охарактеризувати виконану роботу на базі практики, внести 
пропозиції щодо її вдосконалення та обґрунтувати їх доцільність. 
Диференційований залік з практики оцінюється за п’ятибальною системою та 
відповідно до шкали переведення за системою ECTS. 

Комісія приймає залік в Університеті (регіональному підрозділі) у студентів 
денної форми навчання в останній робочий день практики, а у студентів заочної та 
дистанційної форм навчання — під час найближчої сесії або попереднього захисту 
дипломних робіт. Оцінка за практику вноситься до заліково-екзаменаційної 
відомості та залікової книжки студента за підписами членів комісії. 

5.3. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин у 
встановленому порядку надається право проходження практики повторно в 
терміни, визначені завідувачем відділення.  

5.4. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях випускних 
кафедр, а загальні підсумки практики підбиваються на Вчених радах Університету. 

6. Матеріальне забезпечення практики 
6.1. Витрати на практику студентів Університету є складовою загальних 

витрат на підготовку фахівців. 
6.2. Розмір витрат на практику студентів визначається кошторисом-

калькуляцією, що розробляє Університет.  
6.3. Форма оплати праці спеціалістів від баз практики вказується в угоді 

з організацією. 
6.4. Оплата праці керівників практики від Університету здійснюється 

відповідно до встановлених нормативів оплати праці професорсько-
викладацького складу Університету. 

 

7. Основні положення практики 
1. Студент після прибуття на базу практики (підприємство) повинен 

затвердити у керівника практики від підприємства календарний план 
проходження практики, пройти інструктаж з техніки безпеки, протипожежної 
безпеки та ознайомитися з робочим місцем. 

2. Під час проходження практики студент зобов'язаний суворо 
дотримуватися правил внутрішнього розпорядку підприємства. 

3. Звіт про практику студент складає відповідно до календарного 
плану проходження практики та додаткових вказівок керівників практики від 
підприємства і Університету. 

4. Практика студента оцінюється за п’ятибальною системою та 
відповідно до шкали переведення за системою ECTS і враховується нарівні з 
іншими дисциплінами навчального плану. 



5. Студент, який не виконав вимоги практики і дістав негативний 
відгук про роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, вважається 
таким, що не виконав навчальний план. 

8. Правила ведення і оформлення щоденника 
 

 Щоденник — це основний документ студента під час 
проходження практики. 

- Під час практики студент щодня коротко повинен записувати в 
щоденник усе, що зробив за день для виконання календарного плану 
проходження практики. 

- Не рідше як раз на тиждень студент зобов'язаний подавати щоденник 
для перегляду керівникам практики від Університету та підприємства, які 
перевіряють щоденник, роблять письмові зауваження, дають додаткові 
завдання і підписують записи, які зробив студент. 

- Після завершення практики щоденник подається керівникам 
практики від Університету та підприємства. 

- Оформлений щоденник студент повинен захистити перед комісією 
Університету. 

- Без заповненого щоденника практика не зараховується. 

9.Структура та зміст наскрізної програми практики студентів 
 

1. Структура та зміст наскрізної програми практики студентів як 
основного навчально-методичного документа практики розробляються на 
підставі затвердженої Специфікації мінімальних вимог до компетентності 
випускника певного освітньо-кваліфікаційного рівня та її оцінки виходячи з 
вимог і кваліфікації випускника вищого навчального закладу. 

2. При розробці програми основою мають бути складові галузевої 
компоненти державного стандарту вищої освіти, зокрема: 

 освітньо-кваліфікаційна характеристика, у тому числі нормативна та 
варіативна частини; 

 освітньо-професійна програма; 
 засоби діагностики. 
3. Наскрізна програма практики студентів розробляється випускною 

кафедрою з дотриманням таких принципів: 
 програма практики має бути інтегрованою складовою освітньої 

програми; 
 аналіз компетентності фахівця повинен виокремити основні фази 

професійного становлення випускника, під час яких мають формуватися 
професійно значущі якості випускника, необхідні для ефективного виконання 
ним професійних функцій; 

 виокремленні фази професійного становлення випускника повинні 
формувати структуру і зміст практики; 

 зміст кожної фази професійного становлення випускника має 
відображати основні положення особистісно-діяльнісного підходу щодо 



обґрунтування: 
 основних етапів періодизації професійної підготовки студента; 
 системної розробки методик і процедур поетапної та випереджальної 

діагностики рівня сформованості професійно значущих якостей 
студентів на кожному етапі освітньогопроцесу; 
 термін кожної фази професійного становлення випускника повинен 

визначатися відповідно до методологічних положень соціальної та 
педагогічної психології, згідно з якими фази розвитку особистості у 
відносно сталій спільності є етапами її адаптації, ідентифікації та 
самореалізації; 
 для кожної фази професійного становлення випускника має бути 

створений «ідеальний» образ і розроблений механізм його порівняння з 
реальним образом випускника, який відтворює динаміку рівня 
сформованості професійно значущих якостей, показники успішності 
навчання та діяльності студента. 

4. Специфікація мінімальних вимог до компетентності випускника як 
основа для формування змісту НПП повинна відповідати ОКХ за 
відповідними напрямами, спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними 
рівнями згідно з постановами Кабінету Міністрів України "Про затвердження 
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)" від 20.01.98 
№65 та "Про розроблення державних стандартів вищої освіти" від 07.08.98 
№1247. 

9. Структура програми практики 
 

1. Пояснювальна записка 
Визначається вид практики, її роль у професійному становленні фахівця. 

Викладаються основні положення щодо організації та проведення практики. 
2. Мета та зміст практики 
Визначаються мета практики, цілі щодо якості практики, основні 

завдання певного виду практики, знання і вміння, які повинен отримати 
студент при проходженні практики. 

3. Організація та проведення практики 
Подаються загальні положення організації практики: 
 орієнтовний перелік та коротка характеристика баз практики; 
 обов’язки студента-практиканта та керівників практики від 

Університету та бази практики; 
 план-графік практики. 
Подається тематичний план практики, перелік індивідуальних завдань 

відповідно до бази практики. 
Для програми навчальної практики тематичний план розписується за 

темами та видами занять (ознайомлення з виробничими підрозділами, 
практичні заняття, екскурсії, ситуаційні завдання тощо). 

4. Програма практики 
Визначаються конкретні завдання відповідно до кожного виду практики, 



комплекти дидактичних матеріалів, комп'ютерні програми відповідно до 
змісту освіти зі спеціальності та виду практики. 

5. Оформлення результатів проведення практики 
Визначаються вимоги та рекомендації щодо складання плану-графіка 

практики, ведення щоденника практики, оформлення звіту, підготовки до 
захисту. Надаються зразки звітної документації. 

6. Список рекомендованої літератури 
7. Додатки 
 

10 Структура робочої програми практики 
 

1. Вступ 
Визначаються вид практики, терміни її проходження, специфіка 

практики для кожної спеціалізації. 
2. Мета та завдання практики 
Перелік конкретних завдань практики згідно з вимогами компетентності 

випускника певного рівня вищої освіти. 
3. Організація та проведення практики 

3.1. Характеристика баз практики для конкретної групи студентів певної 
спеціалізації. 
3.2. План-графік практики. 
3.3. Індивідуальні завдання. 
3.4. Комплекти дидактичних матеріалів, ситуаційні завдання, комп’ютерні 
програми тощо, відповідно до спеціалізації та виду практики 

4. Оформлення результатів практики 
Надаються рекомендації щодо складання плану практики, ведення 

щоденника, оформлення звіту та іншої документації. Рекомендації мають 
конкретний характер з урахуванням особливостей спеціалізації та специфіки 
баз практики. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН (ГРАФІК) 
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Завідувач відділення     ___________         __________________         

  (підпис)         (П.І.Б.) 
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УГОДА №___________ 
на проведення практики студентіввищого навчального закладу 

місто _________________________   “______” ________20___ р. 
Ми, щонижчепідписалися, з однієїсторони _______ 
_______Університетсучаснихзнань______________________________ 

(повненайменуваннянавчального закладу) 

Університетсучаснихзнань, в особі 
__________________________________________________________________ 

(посада, прізвище та ініціали) 

Щодієнапідставі___________________________________________________ 
(статут абодоручення) 

і, з другоїсторони,___________________________________________________ 
(назвапідприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі ________________________________________ 
(посада, 

__________________________________________________, щодіє на підставі 
(прізвище таініціали) 

_________________________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклалиміж собою цю угоду на проведення практики студентів: 
1. База практики зобов‘язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 
 

Строки практики № 
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1.2. Надіслати Університету сучасних знань повідомлення встановленого зразка про 
прибуття на практику студента (ів). 
1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього 
керівництва практикою. 
1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 
допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 
практики та майбутній спеціальності. 
1.5. Забезпечити студентам умови безпечної роботи 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. Забезпечити 
спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням за 
нормами, встановленими для штатних працівників. 



1.6. Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 
можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 
технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 
1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
вищий навчальний заклад. 
1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-
практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 
1.9. Додаткові умови ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
2. Університет сучасних знань зобов‘язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження 
програму практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які 
направляються на практику. 
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил 
внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися з студентами під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 
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 цією угодою, вирішуються у 
встановленому порядку. 
3.3. Угода набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно 
з календарним планом. 
3.4. Угода складена у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 
навчальному закладу. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 
Університету сучасних знань _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Бази практики ______________________________________________________________ 

 
 

Підписи та печатки: 
 

Університет сучасних знань: 

___________ __________________ 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 

 М.П.     “_____” __________ 20___ року 

База практики: 

_________ _____________________ 
  (підпис)        (прізвище та ініціали) 
 
 

М.П.      “_____” ___________ 20___ року 

 
 Примітки: 

1. Форму призначено для юридичного оформлення зобов'язань підприємства, 
установи та вищого навчального закладу про проведення практики студентів. 

2. Формат бланка А4 (210297 мм), 2 сторінки. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                  Місце кутового штампа  

вищого навчального закладу          
 
КЕРІВНИКУ 

      
 ________________________________ 

      ________________________________ 
      ________________________________ 
      ________________________________ 
      ________________________________ 

 
 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
/є підставою для зарахування на практику/ 

 Згідно зугодою від „___” ________________________ 20___ року № 
___, яку укладено з _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом 
підготовки (спеціальністю) ___________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Назва практики _______________________________________________ 
 Строки практики з „___” ______________________   20___ року 
               по „___” ______________________________   20 ___ року 
 
Керівник практики від кафедри_______________________________________ 
__________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
М.П.           Керівник виробничої практики ВНЗ ___________ _____________. 

(підпис)        (прізвище та ініціали) 



 Примітки: 
1. Форма служить підставою для прийому студентів на практику підприємством, 

установою, організацією. 
2. Формат бланка № А5 (148210 мм), 2 сторінки. 

Кутовий штамп                                                                        
(підприємства,                                                                                    
організації,  установи)    

 
 
Надсилається у вищий навчальний  заклад 
не пізніше як через три дні після прибуття 
студента на підприємство (організацію, установу) 
/початку практики/ 

 
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
      студент __________________________________________________________ 
    (повне найменування вищого навчального закладу) 
      _________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 
      ________________________________________________________________ 
                            (курс, інститут,  факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)) 
      прибув „___” __________  20___ року до ___________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

      і приступив до практики.  Наказом по підприємству (організації, установі)  
від „__” ___________20____ року 
№ _____                    студент ______________________ зарахований на 
посаду 

      ___________________________________________________________ 
                                                        (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом)  

      _________________________________________________________________ 
                                                                   (штатні посади  назвати конкретно) 

         Керівником практики від підприємства (організації, установи) 
призначено  

      _________________________________________________________________ 
                                                                         (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
       Керівник підприємства (організації, установи)   
_____________  ______________________________________________  

                           (підпис)                          (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

Печатка (підприємства,                            “____”____________ 20_____року 
        організації, установи) 

 
       Керівник практики від вищого навчального закладу          
_________________________________________________________________  

                                        (назва кафедри, циклової комісії)                                                             

_________________________________________________________________ 
(підпис)                                                         ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)        



 “____”___________20____року 
 Примітки: 

1. Форма засвідчує прибуття студента на практику згідно з направленням. Вказується 
посада, на яку призначений студент, та керівник практики відповідно до наказу 
підприємства, установи, організації. 

2. Формат бланка А5 (148210 мм), 1 сторінка. 
 

Титульна сторінка  
 

УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ 
__________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЖУРНАЛ  
РЕЄСТРАЦІЇ УГОД НА ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ 

 
 
 
 
 

Зміст журналу 
 
 

№ 
 

з/п 

Дата 
 

реєстрації 
ПІБ 

Код 
групи 

Термін 
проведення 
практики 

Назва 
практики

База 
практики 

 
Примітка

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



        
        
        
        

 
 

Титульна сторінка 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 

 
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНИХ ЗНАНЬ 

 
 
 
 
 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ  

__________________________________________________________________ 
(вид і назва  практики) 

 
студента___________________________________________________________ 

(прізвище, ім‘я, по батькові) 

__________________________________________________________________ 
 
Факультет, відділення _______________________________________________ 
 
Кафедра, циклова комісія___________________________________________ 
 
Освітньо-кваліфікаційний рівень______________________________________ 
 
Напрям підготовки:________________________________________________ 
 
Спеціальність:______________________________________________________ 

(назва) 
 
Курс __________ Група______________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
Керівник практики від Університету___________________________________ 
 
Керівник практики від організації_____________________________________ 

 



 
 
 
 
 

Київ 20___ 
2 стор. 

 
Студент______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Прибув на підприємство, організацію, 
установу__________________________ 
__________________________________________________________________ 

 (назва організації) 

 
Печатка  
підприємства, організації, установи   „______”________________20___ р. 
 
____________     _______________________________________________ 

   (підпис)                        (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
 

Вибув з підприємства, організації  установи  
Печатка  
підприємства, організації, установи „______”________________20___ р. 

 
____________     _______________________________________________ 

                       (підпис)                        (посада, прізвище та ініціаливідповідальної особи) 

 
 

3 стор. 
Календарний графік проходження практики 

 

Тижні 
проходження 
практики 

 
відмітки 

про 
виконання 

№ 
з/п 

Назви робіт 

1 2 3 4 5 6  
  
  
  
  
  
  
  



 
Керівники практики: 
від Університету__________                 ____________________________  
                                        (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 

від підприємства, організації, установи___________    ___________________ 
  (підпис)                   (прізвище та ініціали) 



4 стор. 
 

Робочі записи під час практики 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
5 стор. 

Звіт про виконання програми практики 
 

Дата 
Назви виконаних 

робіт 
Зауваження 
керівників 

Підписи керівників 
практики 

1 2 3 4 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



6 стор. 
Відгук керівника практики від організації 

і оцінка роботи студента 
 

на________________________________________________________________ 
(П.І.Б. студента) 

__________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Оцінка практики_____________________ 
 

Керівник практики від організації  ____________________________________ 
__________________________________________________________________ 
(назва організації) 

 
__________                         ____________________________________________  
    (підпис)                                                                             (П.І.Б., посада) 

 
Печатка     „___”_____________20__ р. 



7 стор. 
Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Висновок керівника практики від Університету про роботу студента 

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Дата складання заліку «______» ______________20___року 
Оцінка: 
За національною шкалою________________________ 

(словами) 

Кількість балів_________________________________ 
(цифрами і словами) 

За шкалою ECTS 
 
Керівник практики від Університету ___________        ___________________ 

(підпис)                            (П.І.Б.) 

 
Підписи членів комісії________________________ 
                                         ________________________ 
                                         ________________________ 

 
Примітки: 

1. Форму призначено для визначення завдань на практику, проведення поточних 
записів набутих вмінь при виконанні роботи, оцінки результатів практики. Заповнюється 
студентом особисто, крім розділів відгуку про роботу студента на практиці.  

2. Формат бланка А5 (148210 мм), брошура 8 сторінок разом з обкладинкою з 
карткового паперу. 
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	 на самостійності студента;
	 на вмінні студента приймати рішення;
	 на вмінні працювати в колективі.
	2. Види та зміст практики
	2.1. Перелік усіх видів практик для кожного напряму підготовки(спеціальності), їх форми, тривалість і термін проведення визначаються в навчальних планах. Основні види практики студентів в Університеті такі:



