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Практика студентів Української академії друкарства є невід’ємною частиною 

освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є 

практична підготовка випускника за освітніми ступенями бакалавр, магістр. Вона 

проводиться на оснащених відповідним чином базах академії та інших закладів 

освіти, а також на підприємствах різних галузей господарства, в торгівлі, 

установах бюджетної сфери та органах державного управління. 

У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, 

проведення й підведення підсумків різних видів практики студентів усіх 

спеціальностей академії. 

Положення «Про проходження практики студентами Української академії 

друкарства» розроблено на підставі Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти України від 8 квітня 1993 р. № 93 із змінами, внесеними згідно з наказом 

Міносвіти №351 (0351281-94) від 20.12.94 р. 

 

1. МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

1.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них, на 

базі одержаних у закладі вищої освіти 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 та 

творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

1.2. Практика студентів передбачає безперервність і послідовність її проведення 

та оволодіння достатнім обсягом практичних знань і умінь відповідно до ступенів 

вищої освіти бакалавр, магістр і проводиться відповідно до Державних (галузевих) 

стандартів вищої освіти. 

1.3. Залежно від спеціальності студенти академії можуть проходити наступні 

види практик: навчальна (ознайомча), навчальна (вступ до фаху), виробнича, 



3 

 

технологічна, виробнича (економічна), переддипломна, 

професійно-кваліфікаційна, викладацька, науково-виробнича, дослідницька та 

інші. 

1.4. Перелік та обсяг усіх видів практик для кожної спеціальності визначається 

навчальними планами, терміни проведення - графіком навчального процесу. 

На молодших курсах одним із завдань практики є закріплення у студентів 

теоретичних знань з фахових дисциплін та отримання перших професійних навиків, 

що відповідають спеціальності. 

Виробнича практика спрямована на підготовку фахівців до майбутньої 

роботи. 

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна, 

професійно-кваліфікаційна, викладацька, науково-виробнича та дослідницька 

практики студентів, що проводяться перед виконанням дипломної роботи 

(проекту). Під час цих практик поглиблюються та закріплюються теоретичні 

знання з усіх дисциплін навчального плану, збирається матеріал для виконання 

дипломної роботи (проекту). 

1.5. Зміст і послідовність практик визначаються програмою, яка 

розробляється кафедрою відповідно до навчального плану. 

Програми практик повинні містити рекомендації щодо видів та форм 

перевірки рівня знань, умінь, навичок, яких студенти мають набути за період 

проходження практики. 

Відповідальний за практику академії та керівники практик від кафедр, 

можуть додатково розробляти інші методичні документи, що сприятимуть 

проведенню практик на належному рівні. 

 

2. БАЗИ ПРАКТИК 

2.1. Практика студентів академії проводиться на базах практики, 

діяльність яких відповідає напрямку підготовки студентів та може забезпечити 

усі необхідні умови для виконання студентом програми практики. 

При підготовці в академії фахівців за цільовими направленнями 
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підприємств, організацій, установ бази практики зазначаються у відповідних 

договорах. 

У випадку, коли підготовка фахівців здійснюється за замовленням 

фізичних та/або юридичних осіб, бази для проходження практики можуть 

забезпечуватися цими особами, або академією, що визначається умовами 

відповідних договорів. 

2.2. Для студентів-іноземців бази практики зазначаються у відповідному 

контракті чи договорі щодо підготовки фахівців і можуть бути розташовані як на 

території країн-замовників на фахівців, так і в межах України. 

Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються витяг з 

програми практики, щоденник та індивідуальне завдання. Після закінчення 

практики вони захищають звіт про проходження практики у встановленому 

порядку. При проходженні практики в межах України студенти іноземці 

дотримуються даного Положення. 

2.3. Студенти можуть самостійно з дозволу кафедри та за погодженням 

відповідального за практику підбирати для себе місце проходження практики і 

пропонувати його як базу практики. 

2.4. З базами практик академія завчасно укладає договори на проведення 

практики за затвердженою формою. Тривалість дії договорів погоджується 

договірними сторонами. Вона може охоплювати період конкретного виду 

практики або діяти протягом 5 років. 

На основі укладеного довгострокового чи короткострокового договору, 

студентові /групі студентів видається направлення на практику. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

3.1. Студенти направляються на практику наказом ректора академії. 

3.2. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на проректора з науково-педагогічної роботи академії. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програми практики 

забезпечують відповідні кафедри академії. 
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Відповідальність за організацію практики в цілому по академії та контроль 

за її проведенням покладається на відповідального за практики академії, який 

підпорядковується начальнику навчального відділу. 

3.3. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені 

науково-педагогічні працівники кафедр. 

3.4. Керівник практики від кафедри: 

■ перед початком практики здійснює всі необхідні заходи для проведення 

практики на належному рівні; 

■ заздалегідь подає керівнику практики від академії пропозиції на 

виготовлення усіх необхідних бланків документів для проведення практики; 

■ забезпечує проведення всіх організаційних заходів для проходження 

студентами практики, зокрема: 

- видає студентам пакет усіх необхідних документів, роз’яснює порядок 

ведення щоденника; 

- знайомить студентів із вимогами щодо оформлення звітів про проходження 

практики,  

- готує проект наказу про направлення студентів на практику; 

■ у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якість її проходження згідно з програмою; 

■ контролює забезпечення належних умов проходження практики 

студентів та проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці техніки 

безпеки; 

■ у складі комісії оцінює результати проходження практики; 

■ після закінчення практики готує звіт про проведення практики з 

зауваженнями та пропозиціями щодо її поліпшення; 

3.5. Керівник відповідальний за практику академії: 

■ оформляє замовлення на виготовлення бланків для проведення практики; 

■ спільно з керівниками практики від кафедр бере участь в укладанні 

договорів про проведення практик, контролює належний рівень їх оформлення; 

■ допомагає в своєчасному оформленні проектів наказів про направлення 
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студентів на практику. 

3.7. Бази практик в особі їх керівників разом з представниками академії 

несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів. 

3.8. Обов'язки безпосередніх керівників від баз практики зазначаються в 

договорах на проведення практики. 

3.9. Під час проходження практики студенти можуть бути зараховані на 

штатні посади бази практик, якщо робота на них відповідає вимогам програми 

практики. 

3.10. Студенти академії зобов'язані: 

■ своєчасно прибути на інструктивну нараду перед початком практики та 

отримати від керівника практики від кафедри консультацію щодо оформлення всіх 

необхідних документів; 

■ своєчасно прибути на базу практики; 

■ у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та вказівки керівників; 

■ дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої 

санітарії; 

■ своєчасно прибути на захист звіту за практику. 

 

4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

4.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми. 

Форма звітності за результатами проходження практики – це подання 

письмового звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази 

практики. 

Письмовий звіт разом із щоденником та іншими документами з практики 

студент подає керівнику практики від кафедри. 

Звіт повинен містити відомості про виконання студентом розділів 

програми практики. 

4.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) при 
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комісії, призначеній завідувачем кафедри. До складу комісії повинні входити 

керівники практики від кафедри та факультету. У роботі комісії можуть брати 

участь й інші викладачі кафедри. 

Комісія оцінює звіти з практики протягом двох тижнів після її закінчення або 

протягом перших двох тижнів семестру, наступного після практики. Оцінка за 

практику вноситься у відповідні документи обліку успішності студента за підписами 

членів комісії. 

4.3. Оцінка за практику враховується стипендіальною комісією при призначенні 

стипендії. 

4.4. Студентам, які не виконали програму практики з поважних причин, може 

бути надано право проходження практики за індивідуальним графіком. 

Студенти, які не виконали програму практики з неповажних причин, отримали 

незадовільну оцінку і не ліквідували академічну заборгованість у встановлений 

термін підлягають відрахування з академії. 

4.6. Підсумки практики обговорюються на засіданнях кафедри, вченої ради 

факультету та Вченої ради академії. 

 

5. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 

5.1. Джерела фінансування практики студентів академії визначаються формою 

замовлення на фахівців: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій, 

установ усіх форм власності, закордонних замовників або кошти фізичних та 

юридичних осіб. 

Суб'єкти-замовники фахівців перераховують академії кошти на практику 

студентів у терміни і в обсягах, передбачених відповідними статтями договорів 

чи контрактів на підготовку фахівців (з урахуванням інфляційних процесів). 

5.2. Витрати на практику студентів академії входять складовою частиною в 

загальні витрати на підготовку фахівців.  

5.3. Форма оплати праці спеціалістів баз практики вказується в договорі і 

може проводитись через фінансові органи баз практики або безпосередньо академією 

за трудовою угодою. 
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5.4. Під час практики у період роботи на вакантних посадах з виплатою 

заробітної плати за студентами зберігається право на одержання стипендії  за   

результатами підсумкового контролю. 

5.5. Студентам останніх курсів академії, які навчаються без відриву від 

виробництва і відповідно з рішенням кафедри направляються для проходження 

практики, керівники підприємств, організацій і установ усіх форм власності надають 

додаткову місячну відпустку без збереження заробітної плати на підставі довідки 

академії про терміни практики. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Вченої 

ради Академії. 

6.2. Це Положення набуває чинності з моменту його введення  в дію 

наказом ректора. 

 


