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Вступ 
 

Практична підготовка осіб, які здобувають фахову передвищу освіту є 

невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахового молодшого 

бакалавра і здійснюється шляхом проходження практики здобувачів фахової 

передвищої освіти на підприємствах, в установах, організаціях, закладах освіти 

(базах практики) згідно з укладеними закладами освіти договорами або у 

структурних підрозділах закладу, що забезпечують практичну підготовку. 
Під час практик закладаються основи досвіду професійної діяльності, 

практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня 

успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця. 
У цьому Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і 

підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей 

(спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої 

освіти.  
 

1 Загальні положення 
 

1.1 Метою практик є закріплення теоретичних знань, які були здобуті у 

процесі навчання, формування у студента професійного вміння приймати самостійні 

рішення в певних виробничих умовах, оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації, знаряддями праці в галузі їхньої майбутньої спеціальності. 
1.2 У процесі професійної підготовки студента увага відповідальних за 

проведення практик повинна акцентуватися на: 
- розвитку творчих здібностей студента; 
- самостійності студента; 
- умінні студентів приймати рішення; 
- спроможності працювати в колективі. 
1.3 Практика студентів проводиться відповідно до чинних Стандартів 

фахової передвищої освіти та освітньо-професійних програм (ОПП) підготовки 

фахових молодших бакалаврів. 
1.4 Циклові комісії спеціальностей розробляють наскрізні програми практик 

студентів за фахом, які узгоджуються із заступником директора з виробничого 

навчання та затверджуються директором коледжу. 
 

2 Види практик 
 

2.1 За змістом і метою практика студентів для кожної спеціальності та 

спеціалізації може бути: 
- навчальна практика з використанням обчислювальної техніки; 
- навчальна в навчально-виробничих майстернях коледжу (набуття первинних 

професійних практичних навичок); 
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- виробнича або навчальна на виробництві (набуття первинного професійного 

досвіду); 
- технологічна (експлуатаційна) за профілем спеціальності; 
- переддипломна тощо. 
2.2 Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою 

майбутньої спеціальності, набуття первинних професійних умінь і навичок із 

загальнопрофесійних і фахових дисциплін, робітничих професій, передбачених 

програмами навчальних дисциплін відповідної спеціальності (спеціалізації).  
2.3 Метою технологічної (експлуатаційної) практики є ознайомлення 

студентів-практикантів безпосередньо на підприємствах, організаціях, установах з 

виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і 

навичок із робітничої професії за спеціальністю, закріплення знань, здобутих при 

вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та набуття первинного професійного 

досвіду. 
2.4 Переддипломна практика є завершальним етапом навчання і проводиться з 

метою узагальнення та вдосконалення знань з навчальних дисциплін, практичних 

умінь і навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння 

професійним досвідом та готовності майбутнього фахівця до самостійної трудової 

діяльності, підбору фактичного матеріалу для дипломного проекту (роботи) або 

складання кваліфікаційного екзамену. 
 

3 Зміст практики 
 

3.1 Види практик з кожної спеціальності, їх тривалість і терміни проведення 

визначаються стандартом фахової передвищої освіти, освітньо-професійними 

програмами та програмами навчальних дисциплін. 
3.2 Зміст і послідовність практик визначаються наскрізними програмами 

практик, які розробляються цикловими комісіями спеціальностей, узгоджуються із 

заступником директора з виробничого навчання та затверджуються директором 

коледжу. 
3.3 Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності – це основний 

навчально-методичний документ, що регламентує мету, зміст і послідовність 

проведення практики студентів на визначених базах практики, підбиття підсумків 

практики студентів, містить рекомендації щодо видів, форми і методів контролю 

якості підготовки (рівень знань, умінь і навичок).  
3.4 На основі наскрізної програми практики студентів щорічно розробляються 

або перезатверджуються робочі програми навчальних дисциплін відповідних видів 

практик. Разом з робочими програмами навчальних дисциплін робочого навчального 

плану спеціальності робочі програми практики студентів входять до комплексу 

основних навчально-методичних документів, які реалізують завдання освітньо-
професійної програми підготовки і освітньо-професійного ступеня фахівців галузі 

знань та відповідають їх змісту щодо практичних знань і навичок. Для студентів і 

керівників практик від коледжу та бази практики є основним навчально-методичним 

документом, на підставі якого розробляються інші методичні документи. 
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3.5 Циклові комісії, окрім наскрізних і робочих програм практики, 

розробляють інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої якості 

проведення практик студентів. 
 

4 Бази практик 
 

4.1 Практика студентів коледжу проводиться на базах практики, які 

забезпечують виконання програми для відповідного освітньо-професійного ступеня. 
4.2 Базами практики можуть бути підприємства (організації, установи, 

заклади освіти) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а 

також структурні підрозділи закладу фахової передвищої освіти (навчально-
виробничі майстерні, творчі майстерні та мистецькі школи, навчально-дослідні 

господарства, навчальні кабінети, лабораторії, інші підрозділи, які спроможні 
забезпечити виконання програми практичної підготовки фахівців). 

4.3 Коледж має довгострокові договори з підприємствами м. Запоріжжя про 

спільну діяльність з підготовки та перепідготовки фахових молодших бакалаврів, 
завдяки яким забезпечуються постійні бази практик для студентів коледжу.  

4.4 Визначення баз практик здійснюється керівництвом коледжу на основі 

прямих договорів (додаток 1) з підприємствами, організаціями, установами 

незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. 
4.5 Студенти можуть самостійно, за погодженням з керівництвом коледжу 

(цикловою комісією), підібрати для себе базу практики і пропонувати її для 

проходження практики. 
 

5 Організація й керівництво практикою 
 

5.1 Відповідальність за організацію та проведення практики студентів 

покладається на директора коледжу. Загальну організацію практики студентів та 

контроль за її проведенням здійснює заступник директора з виробничого навчання. 
Навчально-методичне керівництво й виконання студентами програм практик 

забезпечують циклові комісії спеціальностей. 
5.2 Здобувачі фахової передвищої освіти можуть проходити практичну 

підготовку шляхом навчання на робочому місці в процесі виконання посадових 

обов’язків, відповідно до освітньо-професійного ступеня. Заклад може визнавати 

результати навчання, визначені освітньо-професійною програмою, які здобуті під 

час трудової діяльності здобувача. 
5.3 Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти за дуальною 

формою здобуття освіти та на робочому місці (на виробництві) може здійснюватись 

з урахуванням особливостей цієї форми здобуття освіти. 
5.4 При проведенні навчальної практики академічна група може ділитися на 

підгрупи чисельністю відповідно до Держаних стандартів. 
5.5 Тривалість робочого часу студентів: 
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- при проходженні навчальної практики, не пов’язаної з виконанням 

виробничої (фізичної) праці, її тривалість складає не більше 30 академічних годин на 

тиждень, незалежно від віку студентів; 
- при проходженні навчальної практики, пов’язаної з виконанням виробничої 

(фізичної) праці на виробничому об’єкті, її тривалість складає для студентів у віці 

від 15 до 16 років – не більше 24, а у віці 16 років і старших – не більше 36 

академічних годин на тиждень;  
- при проходженні технологічної (експлуатаційної), переддипломної практики 

для студентів у віці від 16 до 18 років – не більше 36, у віці від  
18 років і старших – не більше 40 академічних годин на тиждень. 

5.6 До керівництва практиками студентів залучаються досвідчені викладачі 

фахових дисциплін циклових комісій, директор коледжу, його заступники та 

завідувачі відділень, якщо вони брали безпосередню участь у викладанні 

теоретичного курсу, з якого проводиться практичне навчання. 
5.7 Практичне навчання з первинних професійних умінь і навичок 

здійснюється майстрами виробничого навчання і викладачами фахових дисциплін. 
5.8 Керівник практики від коледжу: 
- перевіряє готовність баз практики та здійснює за необхідності до прибуття 

студентів-практикантів підготовчі заходи; 
- забезпечує проведення всіх організаційних заходів у коледжі перед від’їздом 

студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики, надання 

студентам-практикантам необхідних документів, перелік яких встановлює коледж 

(направлення, програми, календарного плану, індивідуального завдання, теми 

курсового та дипломного проектування, методичні рекомендації щодо оформлення 

звітної документації); 
- разом з керівником від бази практики забезпечує високу якість її 

проходження згідно з програмою; 
- перевіряє забезпечення нормальних умов праці, побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці та техніки безпеки; 
- у складі комісії приймає залік з практики; 
- подає заступнику директора з виробничого навчання письмовий звіт про 

проведення практик із зауваженнями та пропозиціями щодо поліпшення практики 

студентів. 
5.9 Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень на 

підготовку фахівців та їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання. 
5.10 Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, практика 

проводиться тривалістю один місяць, якщо вони не працюють за спеціальністю. 
5.11 Бази практик в особі їх керівників разом із керівництвом коледжу несуть 

відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів. Керівники 

підприємств своїми наказами зараховують студентів на конкретні робочі місця 

практики, за можливістю організовують їм кваліфікаційні випробування для 

присвоєння відповідного розряду за однією з робітничих професій, передбачених 

навчальним планом. 
5.12 На час практичної підготовки здобувачам фахової передвищої освіти 

повинно забезпечуватись місце проходження практики, безпечні та нешкідливі 
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умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і договорів про проведення 

практики здобувачів фахової передвищої освіти між закладами фахової передвищої 

освіти та підприємствами, установами, організаціями, що надають місця для 

проходження практичної підготовки. Під час проходження практичної підготовки 
забороняється використовувати працю здобувачів фахової передвищої освіти для 

цілей, не передбачених освітньо-професійною програмою. 
5.13 Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами практик, 

зазначені у договорах на проведення практики. Керівник практики від бази 

практики: 
- особисто відповідальний за проведення практики; 
- організовує практику відповідно до програми практики; 
- надає відповідно до програми практики місця практики, забезпечує 

максимальну ефективність її проходження; 
- організовує проведення інструктажів з техніки безпеки й охорони праці та 

відповідає за дотримання студентами безпечних умов праці; 
- забезпечує виконання погоджених з навчальним закладом графіків 

проходження практик по структурних підрозділах підприємства; 
- забезпечує студентам-практикантам можливість користуватися науково-

технічною бібліотекою, лабораторіями, майстернями підприємства, нормативною та 

іншою документацією, необхідною для виконання програми практики; 
- ознайомлює й контролює дотримання студентами-практикантами правил 

внутрішнього розпорядку; 
- створює необхідні умови для засвоєння практикантами нового 

устаткування, передової технології, сучасних методів організації тощо. 
5.14 За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на 

штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. 
5.15 Студенти коледжу при проходженні практики зобов`язані: 
- до початку практики одержати від керівника практики від коледжу 

направлення, методичні матеріали (програму, щоденник, індивідуальне завдання 

тощо) та консультації щодо оформлення всіх документів; 
- своєчасно прибути на базу практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 

та вказівки керівників; 
- вивчити вимоги правил охорони праці, техніки безпеки та внутрішнього 

розпорядку, суворо дотримуватися їх; 
- бути відповідальним за виконану роботу; 
- своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики. 
 

6 Підбиття підсумків практики 
 

6.1 Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. Форма звітності студента за практику – 
подання письмового звіту, підписаного й оціненого безпосередньо керівником від 

бази практики. Письмовий звіт і щоденник подається керівнику практики від 

коледжу. Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми 
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практики та індивідуального завдання, висновки і пропозиції, список використаної 

літератури тощо. Оформлюється звіт за загальними вимогами, які встановлені 

стандартом на оформлення текстових документів відповідно до  
ДСТУ 3008-2015. 

6.2 Захист студентом звіту з практики є відкритим, оцінюється комісією, з 

трьох осіб. Комісія приймає диференційований залік у студентів на базах практики в 

останні дні її проходження або у коледжі протягом 10 днів семестру, який 

починається після практики. Оцінка за практику вноситься до заліково-
екзаменаційної відомості й залікової книжки студентів за підписом керівника 

практики.  
6.3 Звіти та щоденники з практик після захисту передаються голові циклової 

комісії, де зберігаються до кінця навчального року. Після закінчення навчального 

року звіти з практик передаються голові циклової комісії, де зберігаються протягом 

одного року. Після закінчення терміну зберігання звіти з практик знищуються. 
6.4 Оцінка студента за практику враховується стипендіальною комісією при 

призначенні стипендії разом з оцінками за результатами семестрового контролю. 
6.5 Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин або 

отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку, може бути надано право на 

проходження практики повторно при виконанні умов, визначених закладом фахової 

передвищої освіти.  
Якщо програма практики не виконана студентом з поважної причини 

(документально підтвердженої), йому може бути надана можливість пройти 
практику у вільний від навчання час. 

6.6 Підсумки кожної практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а 

загальні підсумки практик підбиваються на засіданнях педагогічної ради коледжу не 

менше одного разу протягом навчального року. 
 

7 Матеріальне забезпечення практики 
 

7.1 Джерела фінансування практики студентів коледжу визначаються формою 

замовлення на фахівців: державні кошти, кошти підприємств, установ, організацій 

усіх форм власності або кошти фізичних осіб. Для фінансування практики коледж 

може залучати додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

Суб’єкти-замовники фахівців перераховують коледжу кошти на практику студентів 

у термін та в обсягах, передбачених договорами або контрактами на підготовку 

фахівців з урахуванням інфляційних процесів. 
7.2 Витрати на практику студентів коледжу є складовою частиною загальних 

витрат на підготовку фахових молодших бакалаврів. 
7.3 Норма часу на проведення захисту звіту з практики встановлюється з 

розрахунку 0,33 години на одного студента кожному члену комісії (кількість членів 

комісії не більше 3 осіб). 
7.4 Під час практики в період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою 

заробітної плати на виробництві за студентами зберігається право на одержання 

стипендії за результатами семестрового контролю. 
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7.5 Навчальне навантаження майстрів виробничого навчання визначається за 

кількістю навчальних годин, передбачених навчальним планом, і складає не менше 

1080 годин на рік на одного майстра. Відповідно до розробленої і затвердженої в 

коледжі програми практик майстер виробничого навчання у межах 30-годинного 

робочого тижня проводить практичні заняття і навчально-виробничі роботи з 

виробничого навчання, здійснює організаційне забезпечення навчального процесу, а 

також виконує іншу роботу, передбачену посадовою інструкцією майстра 

виробничого навчання. 
7.6 Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення навчальної 

практики здійснюється за посадовими ставками, які визначені відповідно до Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. 
7.7 У тих випадках, коли до проведення навчальної практики замість майстрів 

виробничого навчання залучаються викладачі фахових дисциплін, оплата їхньої 

праці здійснюється за фактично відпрацьовану кількість годин за ставками, 

нарахованими з розрахунку посадової ставки майстра виробничого навчання. 
7.8 Обсяги часу на керівництво практикою не повинні перевищувати обсяг 

часу, передбаченого навчальним планом. 
7.9 Робочий час керівника практики від коледжу визнається педагогічним 

навантаженням, запланованим йому на навчальний рік. Графік його виконання 

розробляється керівником практики й затверджується заступником директора 

коледжу з виробничого навчання. 
 

ПОГОДЖЕНО: 
Заступник директора з НР    Ірина ЗАХАР’ЄВА  
 
Заступник директора з ВН     Олександр НАЗАРОВ 
 
Голови ЦК: 

Віталій ГОНЧАРЕНКО 
 
Галина ЗВІРЬКО 
 
Антоніна КАРПУК 
 
Олександр КОРОТКИЙ 
 
Наталія ОВЧІННІКОВА 

 
Ганна ТАРАСОВА 
 
Яна Селецька 
 

Методист       Валентина КУЗЬМЕНКОВА 
 
Юрисконсульт       Марія КОНДРАШОВА 
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Додаток 1 
 

ДОГОВІР № 0910-14 (МТЦ) 
про проведення практики студентів  
закладу фахової передвищої освіти 

 
місто Запоріжжя             09.01.2021 
 

 
Відокремлений структурний підрозділ «Запорізький електротехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька політехніка» в особі директора Рябенка Євгена 

Миколайовича, що діє від імені та в інтересах Національного університету «Запорізька 

політехніка», на підставі Положення та довіреності № 3 від 29.01.2021  
 

та   Публічне акціонерне товариство «Мотор Січ» скорочено АТ «Мотор Січ»  
(назва підприємства, організації, установи тощо) 

(далі – база практики), в особі   директора з управління персоналом Покатова О.В.   
                                                                  (посада, прізвище та ініціали) 
який діє на підставі  доручення №123 від 26.05.2020р.     (далі - сторони), 

(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 
 

1. База практики зобов’язується: 
 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 
 

№ 
з/п 

Галузь знань. 
Професійне спрямування/ 

спеціальність/ спеціалізація 
Курс Вид практики К-сть 

студ. 
Термін практики 
(початок-кінець) 

1 Галузеве машинобудування 4-й а) навчально-  5 05.01.2021 15.02.2021 
 «Комп’ютерні технології у   виробнича (отримання    
 машинобудуванні»  робочої професії)    
   б) навчально-  5 16.02.2021 29.03.2021 
   технологічна    
   в) професійно-  5 30.03.2021 10.05.2021 
   прикладна    
   переддипломна    

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою. 
1.3. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 

допускати їх залучення до обімання посад та виконання робіт, що не відповідають програмі 

практики та майбутньому фаху. 
1.4. Забезпечити студентам умови безпечної праці на конкретному робочому місці. 

Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: вступний і на робочому місці. У разі потреби 

навчати студентів-практикантів безпечних методів праці.  
1.5. Надати студентам-практикантам можливість користуватися матеріально-технічними 

засобами та інформаційними ресурсами, необхідними 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 заклад освіти. 
1.7. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, 

котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо. 
1.8. Надавати студентам можливість збору інформації для курсових та дипломних робіт за 

результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, на підставі направлень 

циклових комісій. 
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1.9. Додаткові умови          ___ 
             __  _ 

 
2. Заклад освіти зобов’язується: 
2.1. 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 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. 
2.4. Заклад освіти зобов’язується не розголошувати використану інформацію про діяльність 

підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у встановленому порядку.  
2.5. Направляти на практику студентів, які пройшли медичну комісію і здатних за станом 

здоров’я виконувати практичні завдання.          
 

3. Відповідальність сторін за невиконання 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. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому 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 і має однакову юридичну силу. 
 
4. Місцезнаходження та реквізити сторін: 

 
Заклад освіти: 

 
Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький електротехнічний фаховий 

коледж Національного університету 

«Запорізька політехніка» 
Адреса: 69019 м. Запоріжжя,  
пр. Соборний, 194 
р/р UA118201720343191002200009510 
Установа банку: Держказначейська 

служба України, м. Київ 
МФО 820172 
Код ЄДРПОУ 34910725 
Свідоцтво платника ПДВ №11555123 
ІПН 020708408261 
 
 
Директор                              Євген РЯБЕНКО 
 
                М.П. 

База практики: 
 

Публічне акціонерне товариство  
«Мотор Січ» скорочено АТ «Мотор Січ» 

 
р/р UA343130090000026006001000017____ 
МФО 313009  ОКПО 14307794  
       
       
 __________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 

Директор з управління 
 персоналом                       Олімпій ПОКАТОВ 
 
                М.П. 

  
М.П.   

 
М.П. 

Виконавець: 
Олександр НАЗАРОВ  
(061) 233-01-23 

 Виконавець: 
____________________________ 
Тел.:________________________ 
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Додаток 2 
 

Міністерство освіти і науки України 
Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький електротехнічний фаховий коледж 
Національного університету «Запорізька політехніка» 

 
УЗГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО 

 Заступник директора з виробничого 
______________________________  

                               (назва підприємства) 
навчання  

______________________________  
                        (посада відповідальної особи)  
______________   ___________________ 
        (підпис)                                       (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

_______________  Олександр НАЗАРОВ 
           (підпис) 

«___»_____________20___р. «___»_____________20___р. 
 

РОБОЧИЙ ПЛАН І КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК 
проведення _________________________________практики 

на 20___20___ навчальний рік 
 

Група_______________________Відділення___________________________________ 
Спеціальність_____________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 
Керівник практики від підприємства___________________  _________________ 
                         (підпис)                (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

Керівник практики від коледжу_______________________  _________________ 
                         (підпис)                (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 

Місце практики___________________________________________________________ 
        (найменування підприємства, установи) 

Тривалість практики: _______________ тижнів з ___________ до ____________ 
       _______________ тижнів з ___________ до ____________ 
       _______________ тижнів з ___________ до ____________ 
 

Робочий план складений на підставі програми практики, яка затверджена 
«___»__________20__р. 
 
Розглянуто на засіданні ЦК_________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Голова ЦК_______________  __________________________________________  
    (підпис)      (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 



 

№ Прізвище, ім’я, по 

батькові студентів  
Дата 

народження 

Місце 

народження 
(проживання) 

 
Примітка 

 
1     
2     
     
     

 
 

№ 

Найменування 

видів робіт за 

програмою 

практики 

Місце 

практики 

(цех, 

підрозділ) 

Робоче 

місце 

Тривалість 

практики за 

тиждень 
Примітка 

1      
2      
      
      



Додаток 3 
   

ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ 
«ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ЗАПОРІЗЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

_____________________________________________________________________ 
(вид і назва практики) 

 

студента _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 відділення ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 циклова комісія _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

освітньо-професійний ступень___________________________________________ 

 

галузь знань __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

спеціальність__________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

(назва) 
 

___________________ курс,  група __________________ 

 
 
 
 
 

Студент ______________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 

прибув на підприємство, організацію, установу “___” ________ 20__ року 
  
_________________________  ___________  ________________________________ 
                          (посада)                                (підпис)             (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи) 
М.П. 
 

Вибув з підприємства, організації, установи “___”  ________ 20__ року 

  
_________________________  ___________  ________________________________ 
                          (посада)                                (підпис)             (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи) 

 
М.П 
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Календарний графік 
  

№ 

з/п 

 
Назви робіт 

 
 

Тижні 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 
       
       
       
       
Керівники практики: 
від закладу освіти                                       ___________   _____________________ 
                                                                                             (підпис)                   (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
 
від підприємства, організації, установи   ___________     ______________________ 
                                                                                             (підпис)                   (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
 

 
проходження практики 

 
проходження                                            практики  

Відмітки про 

виконання 6 7 8 9 10 11 12 
8 9 10 11 12 13 14 15 

        
        
        
        
        

 
 
 
Робочі записи під час практики 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

______________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації,  установи) 

 
 
 
 
 

 
Керівник практики від підприємства, організації, установи  
______________  _________________   ______________________ 
             (посада)                                              (підпис)                                                        (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
“___” ____________  20 __ року 
М.П. 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Висновок керівника практики  

від закладу освіти про проходження практики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Дата складання заліку “___” _______________20____року   
Оцінка:  
за національною шкалою________________________________________________ 
                                                                  (словами) 
кількість балів _________________________________________________________ 
              (цифрами і словами) 
за шкалою ECTS _______________________________________________________ 

 
Керівник практики від закладу освіти  
____________    _______________  ______________________________ 
         (посада)                        (підпис)                              (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 



Додаток 4 
Міністерство освіти і науки України 

Відокремлений структурний підрозділ 
«Запорізький електротехнічний фаховий коледж 

Національного університету «Запорізька політехніка» 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Заступник директора з  
виробничого навчання 
___________Олександр НАЗАРОВ 
«___»________________20___р. 

 
ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 

з_______________________________________________________практики 
(вид практики) 

Студенту_______________________________________________________________________________ 
(ПІБ) 

Групи____________________________спеціальності__________________________________________ 
                                              (шифр)                                                                                                                      (шифр та назва) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

ТЕМА ЗАВДАННЯ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Питання, які повинні бути відображені у звіті:_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Графічна частина: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 
Термін виконання звіту       «____»_____________20___р. 
 
Керівник практики: 
від коледжу         ________________  __________________ 
                                                                                                                                                                                 (підпис, дата)                                (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

від підприємства        ________________  __________________ 
                                                                                                                                                                                 (підпис, дата)                                (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 

 
Завдання розглянуто на засіданні циклової комісії спеціальності________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 

(шифр та назва спеціальності) 

 

Протокол від «___»__________20__р.  №______ 
 
Голова ЦК      ________________  ______________________ 
                                                                                                                                        (підпис, дата)     (Ім’я та ПРІЗВИЩЕ) 
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Додаток 5 
Міністерство освіти і науки України 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький електротехнічний фаховий коледж 
Національного університету «Запорізька політехніка» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ВИРОБНИЧА  ПРАКТИКА 
 

(навчальна та/або технологічна) 
(назва згідно з навчальним планом) 

 
Звіт з практики 

133.51.20.01 ЗП  
 
 
 
 
 
 

Керівник практики 

від коледжу       Ольга ГЮПЄНІНА 

від підприємства      Лідія БУТЕНКО 

 

Студент  групи  ТОМ 18 1/9     Андрій ПЕТРОВ 

 
 

Місце проходження практики ____________________________________ 
 
 
 
 
 

2021
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Додаток 6 
 

Міністерство освіти і науки України 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Запорізький електротехнічний фаховий коледж 
Національного університету «Запорізька політехніка» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНА  

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА 
(назва згідно з навчальним планом) 

 

Звіт з практики 
 

133.51.20.01 ЗП  
 
 
 
 
 

Керівник практики 

від коледжу       Ольга ГЮПЄНІНА 

від підприємства      Лідія БУТЕНКО 

 

Студент  групи  ТОМ 18 1/9     Андрій ПЕТРОВ 

 
 

Місце проходження практики ____________________________________ 
 
 
 
 
 

2021 


	Практична підготовка осіб, які здобувають фахову передвищу освіту є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки фахового молодшого бакалавра і здійснюється шляхом проходження практики здобувачів фахової передвищої освіти на підприємствах, в уста...
	У цьому Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних спеціальностей (спеціалізацій), за якими здійснюється підготовка здобувачів фахової передвищої освіти.
	4.2 Базами практики можуть бути підприємства (організації, установи, заклади освіти) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, а також структурні підрозділи закладу фахової передвищої освіти (навчально-виробничі майстерні, творчі ...
	5.12 На час практичної підготовки здобувачам фахової передвищої освіти повинно забезпечуватись місце проходження практики, безпечні та нешкідливі умови праці відповідно до освітньо-професійних програм і договорів про проведення практики здобувачів фах...
	6.5 Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин або отримав незадовільну оцінку на підсумковому заліку, може бути надано право на проходження практики повторно при виконанні умов, визначених закладом фахової передвищої освіти.
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