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Положення про проведення практики студентiв у XapKiBcbкoмy нацiональному

унiверсИтетi мiсЬкогО господаРства iMeHi о.м. Бекетова (далi - Унiверситет)

розроблено у вiдповiдностi до:

- Закону УкраТни ,,Про виlцу ocBiTy";

- Положення про проведення практики стулен,гiв вищих навчальних закладiв

УкраiнИ (НакаЗ моН вiд 8 квiтня 1993 року Jф93 iз змiнами, внесеними

згiдно з наказом Мiносвi,ги JYq35l (чOЗ5l28l -94) вiд 20.12.94 р.);

- Положення про органiзаrtiю освiтItього llpoltecy, ХНУМI- iM. о.м. Беке,гова;

- Положення про навчально-метоличне забезltсчеltлIя осlзi,гttiх tIрограм,

ХНУМГ iM. О.М. Бекетова;
tl

- ПолоЖеннЯ прО проектнУ групУ ],а групУ забезпечення спецiальностi,

ХНУМГ iM. О.М. Бекетова;

- Положення про органiзаuilо навчання студенr,iв за заочно-дис,ганцiйною

формою, ХНУМГ iM. О.М. Бекетова;

- Рекомендацiй про проведення практики студентiв вищих навчальних

закладiв УкраТни, розроблених fiержавною HayKoBoIo установою <lнститут

iнновацiйних технологiй i змiсту освiти> у 20l 3 р.;

- Положення про органiзаrtiю робо,ги з охорони прашi та безпеки

життсдiяльностi учасникiв ocBiтHbol-o проltесу в ус,гаl{овах i закла/lах оСвi'Ги

(затверлжено наказом MOIi УкраТни вiл 26.|2,2017 р. N l669).





1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Практика студентiв Унiверситету с невiд'смною складовок) ocBiTHboT

програми пiдготовки здобувачiв вiдповiдного ступеня вищот освiти,

У даному Положеннi розглядаютLся загальнi питання органiзашiТ,

проведеНня i пiдвеленнЯ пi.ltсумкiв ycix вилiв I]рактик стулентiв.

1.2 NIетою tlрактики е закрiплегrllя i поt,либлеt,lllя теореl,иtlllих з}{ань за

фахом, формування компетентt{остей майбу,гttьоl,о фахiвttя, овололittttя студентами

сучасними методами, формами органiзаuiт ,га знарядlями прашi в гzulузi Тх

майбутньот професiт, набуття професiйного досвiду, практичних навичок та

готовностi до самостiйнот труловот дiяльностi, виховання tlо,греби сис,гемного
|t

поновлення cBoix знань та творчого Тх застосовування в прак,гичнiй дiяльностi.

Практика перелбачас безперервнiсть r,a пос.lliдовrliсть ii проведенFIЯ прИ

одержаннi необхiдного обсяry знань i yMiHb вiдповiдно до рiзних ocBiTHix piBHiB.

1.3 ВидИ практикИ з кожнОТ спецiальностi, Тх тривалiсть i термirlи

проведеНня визнаЧаються ocBiTH ьою програмою,га }{авчальни м планом.

Мета та змiст практики, метоllи кон,гроJllо ,га порядок оцiltювання

результатiв навчання регламеIl,гу}оl,ься робочою llрограмою Ilракти ки.

Робоча програма практики розробляеться кафедроrо, яка забезпечус

проведення практики, вiдповiдно до ocBiTHboT програми пiдготовки та

затверджусться !,еканом факул ьтету/Щиректоро м i нсr,итуту.

1.4 Залежно вiд конкретнот спецiальностi стулентiв осt{овними видами

практики можуть бути:

навчаJI ьна (ознайомлювал ьна, BcTytI до фаху, арх iTeKTypHo- п iдгОто вча,

загально-екологiчна, музейна, перекладацька тощо);

- виробнича (технологiчна, комплекснi тренiнгио живописна,

проек,I,уваJlьна, ресl,аврацi йна l,a ilr.);

стажуван ня ( HayKoBo-/toc.lr iдrrа ),

_ переддипJIомна.

1.4.1 Завданням навчальltоТ практики е ознайомJIення студент,iв зi

специфiкоrо майбутньот спецiальностi, отримання первинних

yMiHb i навичок iз загальtrо-професiйних та спецiаJIьних дисциплiн.

професiйних

1.4,2 Метою виробllичоi практики с ознайомлення студеrrт,iв-

tlрактикантiв безпосередньо Iia пiдприсмс,гвах, органiзаttiях, ycTalloBax з

виробничим процесом i техttоllогiчним LlикJIом виробttиц,гва, закрiп,тlення



знань, отриманих при вивченt{i IIeBtIoI,o llикJlу 1,еореl,ичних /1ИсltиI]JIiI-t,га

придбання первинного практичного досвiду.

1.4.з Стажування (науково-дослiдлIа праrсгика) с важливоrо склаловою

пiдготовки магiстрiв за освiтньо-FIауковою програмою, повинна вiдповiда,ги

напряму наукових дослiджень i мас на ме,гi систематизаtlitо, розширеt{ня i

закрiгtлення професiйних знань, формуваIILIя у стулеrrтiв маl,iстратури rlочаr,ковот

компетенцiТ ведення самостiйноТ науково-ltослiдноТ роботи, опрацюваIIня ме],одики

iT проведення.

1.4.4 Перелдипломtlа практика cTyl(ettTiB с заверIlIальtIим етапом riавчання

i проводиться на випускному Kypci з MeToto узаI,€шьненttя i вllосконаJIе[{ня з}Jань,

практичНиь yMiHb та навичоК Iia базi коllкре,гt,lогО суб'ск,га госllо/lарюванIlя,

оволодiння професiйним досвiдом та готовностi майбутнього фахiвuя до

самостiйнот труловот дiяльностi, збору матерiалiв для випускнот квалiфiкацiйнот

роботи.

2 БАЗИ ПРАКТИКИ

, z.1 Практика студентiв Унiверситету проходить на базах гlрактики, якi

забезпечують виконання програми лля вiдповiдних piBHiB вищоТ освiти.

2.2 Y\авЧаJIьна практика може проводитися у навчаJIьних -пабораторiях,

науково-дос-lt iдних rrабора,горiях, сltецiа_ll iзованих ау,лиr,орiях вiltltовi/tних

кафедр, навчаJIьно-треrriнговому ltetrT,pi l,а irltttих llоtlомiжtlих об'скт,ах

Унiверситету, що можуть забезпечити практичLrу пiдго,говку.

2.з Визначення баз практики здiйснtосться керiвниltтвом навчального

закладУ на ocнoBi прямих угод iз rriдпри€мствами (органiзацiями, установами)

нез€ulежно вiд Тх органiзацiйно-правових фор* i форм власностi.

2.4 Стуленти можуть самостiйно з дозволу вiдповiдtrих кафелР ОбИРа'ГИ

для себе мiсце проходження практики i пропонувати його ltля використання.

2.5 З базами практики (пiдприсмствами, органiзацiями, устаНоВамИ бУЛЬ-

яких фор* власностi) УнiверситетзавчасIlо yKJIa/laC УI'оltи rra iТ гrроведен}Iя.

2.6 Пiлприсмства (орl,аlriзаltiТ, ус-гаtlови), якi обираrоть як баЗИ

практики' MatoTr, вiдповi:tати таким вимогам:

- наявнiсть структур, що вiдповiдають спецiальлiостям, За яКИМИ

здiйснюсться пiдготовка фахiвuiв в Унiверситетi;

здатнiсть забезпечити виконання програми практики;



- наявнiсть квалiфiкованого персонzLлу, який може забезгlечити наJIех(не

керiвництво практикою стулентiв;

обов'язкове забезпечення безпечних умов праui;

надання студентам права користуt]аtlня бiб;liотекою, лабора,горiями,

технiчноtо та iншlоtо lloKyMeHTatticKl, tlto trеобхiлlrа лJlя I]иконан}{я

програми практики.

2.7 Сryленти магiстратури, якi навчаIоться за освiтньо-науковою

програмою пiдготовки, проходять стажування в iнститутах, унiверситетах, rla

промислових пiдприемствах, бюджетних установах та iH., якi прово/iяl,ь

науково-дослiднi роботи чи здiйснюють розробки та мають HayKoBi злобутки у

сферi науrювоТ проблематики iндивiдуального завдання стУлеНТiВ Та ПРИ

наявностi вiдповiдних договорiв мiж установами.

2.8l[ля сryлентiв-illоземцiв бази практики можуть бути розтаIIованi яК На

територiТ iноземних краТн, так i в межах УкраТни.

СтулентИ-iноземцi, якi прохолять пракl-ику за межами УкраТtlи,

пiдтверлжуоть прийнятгя на проходжеtltlя практики рекомеtlдацiйrrим листом з

приймаючоТ сторони, перед вiд'iЪдом отримуIоть програму практики та

iндивiдуальне завдання. По поверненню скJIадаIоть звiт в установленоМУ ПОряДкУ.

при проходженнi практики в межах Укратни стулен,ги-iноземцi

додержуються даного Положення.

3 оргднtздцIя прдктики l кЕрtвництво прдктикою

З.1 Вiдповiдальнiсть за органiзашirо та IIроведення практики покладастьсЯ

на ректора Ун i верситету.

Загальну органiзашiю практики та Kollтpoлb за iT lrроведенням з:tiйСнЮС

перший проректор, директори iнс,гит,утiв, лекаIlи факу.lrь,ге"гiв 1'а керiвlrик

виробничоТ практики Унiверситету.

Безпосередн€ керiвництво i виконання програми практики забезпечують

вiдповiднi кафелри, факультети, iнститути, центр заочно-листанцiйного навчання.

З.2 Органiзацiйними заходами, що забезпечують пi/t1,oToвKy та порядок

проведення практики, с:

розробка робочих програм практик студентiв, гliдготовка яких

здiйснюсться за рiзними спецiальностями;

визначенн я баз практики;

укладання угод про провелення прак,гики мiж Унiверсиl-етом 'га
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Кафелри можуть розроб.пя,ги, oKpiM робочих програм IIрактики, iгtllti

методичнi документи, якi сприятимуть досягненню високоТ якостi проведення

практики студентiв.

lндивiдуальне завдання розроблясться керiвником практики вiд кафелри, i

видаеться кожному студенту. Змiст iндивiдуал ыlого завдан ня [Iовинен ураховувати

KoHKpeTHi умови та можливостi пiдприсмства (органiзацiТ, установи), вiдповiдати

потребам виробництва i одночасно цiлям i завданням навчапьного процесу. KpiM

того, iндивiдуальне завдаIJ}{я пови[l}]о вiдгrовi:tати r,еоретичrriй пiдготовцi

студентiв.

З.4 На початку практики с,гулеtl,ги llовиttlli отримати llерlзигtний

iнструктаж з охорони прачi в Унiверситетi.

На пiдприсмствi студенти повиннi отримати iнструктаж з охорони працi в

галузi, ознайомитися з правилами внутрiшнього трудового розпорядку

пiдприсмства, порядком отримання документацiТ та матерiалiв.

На Bcix студентiв, що проходять практику, розповсюджуIоться гIравиJIа
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BHyTpi шн ьо го трудово го розпорядку п iдприсмства.

При зарахуваннi сrулент,iв на штатнi поса/lи t{a перiод проходження

практики на них розповсюджуються поJlожснFlя i вимоги законоllавства про працЮ.

3.5 Тривалiсть робочого часу стулентiв пiд час прохо/lження практики

регламентуеться Кодексом законiв про працю УкраТни i складас для стуДентiв

BiKoM вiд 16 до 18 poKiB - 36 годин на тиждень, вiд l8 poKiB i старше - не бiльше

40 годин на тиждень.

3.6 Наказом ректора Унiверситету про проведення практики стулентiв

визначасться:

мiсце та термiни проведення практики;

склад отудентських груп;

керiвники пракl,ики;

контроль за iT проведен}{ям (лирек,гор iнститу,гу, /teKaH факультеr'У,

завiлувач кафедри, керiвник виробничоТ практики Унiверситету).

3.7 Обов'язки учасникiв процесу органiзашiТ та проведення практики:

3.7 .1 Керiвник виробничоТ практики Унiверситету:

- за пропозицiями вiд кафелр укладас договори з пiдприемствами

(органiзацiями, установами), якi визначегti як бази практики;

- здiйснюс iнформаrriйну пiдтримку шодо практики;

здiйснюс контроль за наявгliстю програм практики на кафедрах;

забезпечус кафелри необхiдноtо документацiс}о з питань практики (шаблон

угоди про проведення практики, блаltки Itlоllеtiника практики, направлення

на практику, звiту керiвника практики);

пiд час лiтньоТ практики органiзовус збори з питаtIь практики для

контролю за iT органiзацiсю та проведенням за участю керiвникiв практики

вiд кафелр та заступникi в деканi в вiдповiдrrих факультетi в/iнститутi в;

у разi потреби, здiйснюс через бухгалтерiю Унiверситету розрахунок з базами

практики згiдно з укладеними угодами;

аналiзуе звiти керiвникiв практики вiд кафелр за результатами проведенtlя

практики та готус пiдсумкову ловiлку про lT проведення.

З.7.2 Вiдповiдальними за оргаrtiзаltilо i прове;tе}lня практики на

факультетах/illститутах с декаtlи/лиректори (в lterrr-pi заочно-листагtltiйноl,о

Ilавчаtlня - дирсктор), якi:



здiйснюють контроль за органiзачiсю та проведенням практикИ

кафедрами, сво€часним складанням залiкiв i звiтноТ документацiТ за

пiдсумками практики;



llорядоК проходженнЯ практикИ та з охороtlИ гIpalli, налання с,гу/lентам-

практикан1,аМ необхiдних .цокумен,гiв (гtаttравлення, tJlolte}{}IиK l]ракт,ики,

iндивiдуальне завдання );

вiдслiдковуе свосчасне прибутгя студентiв до мiсць практики;

здiйснюс контроль за виконанням проIрами практикИ та строкамИ iT

проведен}ш;

_ надае методичну допомоry студентам пiд час виконання ними iнливiлуальних

завдань i збору MaTepiarriB до ква.lliфiкаrtiйноТ роботи;

викорисТання длЯ звiтУ про пракТику, атакож у квzuriфiкацiйнiй роботi;

приймас захист звiтiв студентiв про практику у складi KoMiciT, на пiдставi чогО

оцiнюс результати практики сryдентiв, атестус Тх i вис,гавляс оItiнки в залiковi

книжки та вiдомостi;

- здас звiти стулентiв про практику на кафедру;

- подае керiвнику виробничоТ практики Уrliверси,гету <Звiт керiвника
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- до початку практики отримати первинний iнструкт,аж з охорони праui в

Унiверситетi;

- одержати у керiвника практики вiд кафелри Унiверситету направлення,

методичНi матерiалИ (мето:rичнi вказiвки, Ll{одеt{ниК з iндивiду€шьним

завданням) та консультацiТ Iцо/Iо оформлеrлня Bcix необхiдних документiв;

свосчасно прибути на базу практики;

на пiдприемствi отримати iнструктаж з охорони праui;

- у повному обсязi виконувати Bci завлання, що передбаченi iндивiдушIьними

завданIUIми на практику та вказiвками iT керiвникiв;

- вивчити i суворо дотримуватись правил з охорони праrri та технiки безпеки,

виробrrтчот caHiTapiT та внутрiшнього трудового розпорядку, порядку

отриман[uI документацiТ та матерiал i в;

з.8 За наявносТi вакантних Micttb сту/lенти можуть бу,ги зарахованi на штатнi

посади, якщО робота на ниХ вiдповiдае вимогаМ проIрамИ практики. При цьому не

менше 50 вiдсоткiв часу вi/ttзо/tи,гься L{а заl,zulыlо-lrрофссiйllу ttiлl,оTовку за

програмою практики.

з.g Практична пiдготовка студентiв, якi навчаIоться за заочIlою

(листанuiйною) формою навчанtlя, проводиться за програмо}о та графiком,

що затвердженi центром заочно-дистанцiйноt,о навчанtlя.

Стулентам заочноТ (листанчiйноТ) форми навчанI-Iя, якi праtlюють за обраним

фахом, навчzlльна, виробнича, перешипломна прак,гики можуть бути зарахованi за

результатамИ пiдготовкИ звiтУ з практикИ за встановленоЮ формою. 
'Гаку

можливiстЬ студенТ отримаС за письМовоЮ заявоtо lla iм'я директора центру

заочно-дИстанцiйного навчання з поI,о/lжеt,I}lяМ завi.лувача виIlусковоТ кафелРИ, до

якот додаеться когtiя труловот кtIижки або ловi.Ilки з мiсltя робоr,и з зазначенням

посади. в iнших випадках студенти прохолять tIрактичIIу гliдгоr,овку за

вiдповiдною програмою в повному обсязi.

ЗагальнУ органiзацiЮ практикИ студентiВ заочноТ (листанцiйноТ) форми

навчання та контроль за iT проведенням здiйснюtоть директор IleFITpy заочно-

дистанцiйного навчання, заступник директора центру заочно-лис,ганttiйного

навчаншI, керiвниК виробничоТ прак,гики Унiверситету, безпосерелнi керiвники

практики на кафелрi, вiдгrовiдно до ПоложенI{я llpo проведення lIрактики.

3.10 Порядок провелення практики зл корлоllом, if керiвниrlтво

tliлведення пiдсумкiв гlрактичllот lti/lго,гоtзки сту:tеtl,гiв здiйсrlIоються

ll
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загаJIьних засадах, визначених вимогами цього ГIоложення, програмою

практики, умовами договору про спiвпрацю та чинними нормативними

документами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, якi регламентуlоть

органiзацiю практичнот пiдготовки студентiв у закJlадах вишIот освiти,

Практика студентiв за кордоном провО/lИТьСя в оргаtliзацiях зарубiжних

краТн, з якими встановлено партнерськi вiдносини у формi угод, KoHTpaKl,iB,

договорiв про спiвпрацю Iцодо органiзаttiт та проведення практики. Зазначе}"Ii

документи мають бут,и укладеtli вiltповiдно l1o чиt{ного законодавства мiж

органiзатором практики за Kopllotioм або його офirtiйним llре/lставником в

YKpaTHi, якомУ органiза1оР практикИ Hallal] своТ llовtiоважеI1[iя, та pe*..opo*

унiверситту i вiдповiдати вимогам програми практики.

Практика студентiв за кордоном с добровiльною. Матерiальнi витратИ

щодо органiзацiТ практики здiЙснIоtоться вiдповiдно до укладених договорiв.

4 НДВЧДЛЪНО_МЕТОДИЧНЕ ЗДБЕЗПЕЧЕННЯ ПРДКТИК

навчально-методичне забезпечення практик складасться з:

нормати внот документацiт;

плану вал ьнот докум ентацiт;

обл iково-звiтноТ документацiТ;

загыIьноТ та методичноТ документацiТ.

4.1 Нормативна докумеlIтацiя

чиннi нормативнi документи MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни, якi

регламентують органiзацiю практичнот пiдготовки студентiв у закладах

вищот освiти;

Положення про органiзацiю освiтнього процесу, ХНУМГ iM. О.М. БеКеТ'ОВа;

Положення про проведення практики студентiв, ХНУМГ iM. О.М. Бекетова;

угоди про проведення практик студентiв мiж Унiверситетом та базами

практичного навчання;

накази про направлення на tlрактику,

4.2 Планувальна докумеIlтацiя

освiтня програма пiдготовки;

навчаJIьнi плани спецiальностеЙ;

графiк навчального процесу;

зведений графiк проведеt{ня практик.
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5.2 Норма часу на проведення практики для керiвникiв практики вiд

кафелри встановлю€ться у вiдповiднос"гi ло планування i облiкУ навчаЛЬНОТ,

методичноТ, науковоi та органiзачiйноТ роботи педагогiчних i наУкОвО-

педагогiчних працiвникiв, за,гвер/tжеtlими в Уrriверси,гетi.

5.3 Пiд час практики у llерiод роботи на робочих мiсllях i посадах З

виплатою заробiтноТ плати за студентами зберiгасться право I{a о/lержання

стипендiТ за результатами семестрового контролю.

5.4 YciM студентам-практикантам на перiод практики, що проводиться За

межами мiсця знаходження Унiверситету, сплачуються добовi За рахУНОК

витрат на практичну пiдготовку у розмiрах9 встановлених законолавством, (гtри

цьому врахову€ться час знаходження в дорозi до бази практики i зворотно),

якщо iнше не перелбачене угодою на практику.

Якщо практика проволиться в навчалLно-виробничих майстернях i на

дiлочих базах практики навчальtlих закJIа/tiв, добовi ttе вигlлачуlоться.

5.5 ГIроiЪл студен,гiв Унiверсите,гу зzuliзничним, воIl}{им i авr,омобiльним

транспортом до мiсця знахоllжеllня баз практики i звороr,но сIlJlачусться за рахунок

lз



витрат Унiверситету, якщо iнше не передбачене угодою про гIроведення прак,гики.

5.6 Витрати на практику студентiв Унiверситету входять складовок)

частиною в загаJ]ьнi витрати на пiдготовку фахiвцiв, якщо iнше не перелбачене

угодою про проведення практики.

Розм ip витрат на практи ку студентi в визначаеться кошторисом-к€шькуляцi ею,

що розроблясться ба-зами практики, iз розрахунку BapTocTi прохолження практики

одного студента. основними стат,гями каJlькуляltiТ витрат на практику можуть

бути: оплата консультацiТ, eKcKypciT, одноразових загаJIьних заходiв, якi можуть

проводитися спецiалiстами баз практики та iншi разовi tlитрати на органiзашiю i

пiдведення пiдсумкiв практики (уклалання угоди, проведення iнструктажiв, вибiр

мiсця пракrики тощо); витрати на матерiальне забезпечення практики (множнi

роботи, придбання MaTepiarriB i канцелярського приладдя, експлуатацiя обладнання

тошо).

5.7 ПроiЪд дО баз праКтикИ та звороТно мiським i примiським (ло 50км)

транспортом - сплачусться студентами за свiй рахунок.

5.8 Проживання стулентiв-практикант,iв у lуртожитках баз прак,гик або в

орендованих для цього житлових llримilценltях сtIJ]ачусться на умовах та у

розмiрах, передбачених угодоIо, якшо itttпe rre перелбачене уголоIо rlpo tlровеленt{я

практики.

5.9 оплата вiдряджень викладачам Унiверситету - керiвникам практик

студентiв здiйснюсться Унiверситетом згiдно з чинним законодавством, якщо iнше

не передбачене угодами на практику.

5.10 Робочий час керiвника практики вiд кафелри враховуеться як

педагогiчне навантаження, що заплановане йому за керiвництво практикою на

навчаJIьний piK.

5.11 оплата керiвникам rlрактики вiл кафслри добових, за проi'зл до мiсця

практики поза мiсцем розташуваrIня Унiверсите,гу i зворотно, а також витрати з

найму житлового примiщення на перiол вiдрялжеrlня здiйснlосться Унiверсите,tом

згiдно з чинним законодавством Укратни щодо оплати службових вiдряджень, якщо

iнше не передбачене угодою про проведення практики.

б пIдвЕдЕння пIдсумкtв прдкl,ики
6.1 Пiсля закiнчення TepMiHy прак,гики с,гу/lеIl,ги зtli,гую,гь про виконаl|I,1я

програми практики.

Форма звiтностi студента за практику - це

l4
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разом з щоденником практики, пi/lllисаt"Iих i оLtittених безпосередньо

керiвником бази практики.

основний документ, що вiдображае поточну дiяльнiсть стулента, етапи

виконання завдань _ це щоденник практики (Додаток 2). I-Iей документ с

частиною звiту студента.

письмовий звiт разом iз щоденником практики, подасться на

рецензування керiвнику практики вiд кафелри,

ЗвiТ ма€ мiстити вiдомостi про виконання студеr{том ycix роздiлiв

програми практики та iндивiдуального завдання, висновки i пропозицiт, список

викорисТаноТ лiтеРатурИ тошtо. Оформ-lllосться зtзi,г за вимогами, що визначенi у

методичниr рекомендацiях з практики.

звiт стулента про проходlження практики разом iз tllo/teltl!иkoM прак,гики

зберiгасться на кафелрi протягом 3 poKiB згiдно зi ст.596 <Ilерелiку,гипових

документiв, що створюються пiд час дiяльностi державних органiв та органiв

мiсцевого самоврядування, iнших установ, пiдприсмств та органiзаuiй, iз

зазначенням cTpokiB зберiгання Документiв, затвердженого наказом

MiHicTepcTBa IостицiТ УкраТни вiд |2.04.20l2 р. JtГч 57815.

6.2 Звiт з практики захиlца€ться студентом з диференшiйованою оцiнкоtо

у KoMiciT, яку призначас завiдувач кафелРи. До складу KoMiciT входять: керiвник

практики та виклаltачi вiд кафелри (по можливостi керiвник вiд бази практ,ики).

КомiсiЯ приймаС захисТ звi,гУ У С'ГУ,rtеlrтiв в ос,ганнiй ленL практики, а дJIя

стулентiв, якi проходять практику В iнtлих Micтax Укратr-rи або за корлоном

звiтують протягом l0 днiв пiсля заверlлення прак,гики. orliHky за практику

вносять до залiково-екзаменацiйнот вiдомостi та залiковот книжки студента.

6.3 Стулент, який не виконав програму практики без поважних причин

вiдрахову€ться з Унiверситету.

Якщо програма практики не виконана студеtlтом з поважI{оТ причит{и, ,го

студенту надасться можливiсть пройти практику повторно через pik при

виконанНi умов, визначених Унiверситетом. Така можливiсть IIовторного

проходження практики також надаеться i студенту, який на пiдсумковому

залiкУ отримаВ незадовiЛьну oltillKy, i злiйсrlюсl,ься за вJIасIIий KolrlT cTylleНTa.

6.5 Пiдсумки практики обговортоIо,l,Lся на засiданlri кафе.uри, вчеtIих

радах факультетiв/iнститутiв, Унiверситету.
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/Iолаrrэк l

М ictte Ky,TtrBtlt,cl lu,|,ам па

зак,rаitу Bиttttll tlcBil lt

Згiдно з угодою вiд ,,_"

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
'с tliдставою для,}арахуванtlя на |Iрактику'

li[.Pll}llllli)

20___ року N9 _ _ " яку укладено з

( tloBtle наi"rмснування tli,tltpttt,Mc t ва. opt aHi latrii. !,с l ановп )

направля€мо на практику стулентiв 

- 

курсу, якi навчаються за спешiальнiстю

Назва
Строки практики з ,._"

по.._ _"

Керiвник практики вiл кафелри

20 . _ року
20 року

(llосада. ltрiзвиtше. lм'я. tlo батькtrвi)

прlзвищА,lмЕнА тА по БАтьковl студЕнтlв

м.п.

!,екан факультету/
!,иректор iнституту

( lti.:tttиc)

lб

( ltрiзвиtItс га lttittiarltt)



Додаюк 2

харкiвський нацiональний унiверситет мiського господарства
iMeHi о.М. Беке,гова

tl

lцодЕнник прАктики

(вид i Ha,lBa rlрактики)

Студента (-кr)
(прiзвиLuе. iм'я. llo ба,гьковi)

[нститут, факультет

Кафелра

Освiтнiй piBeHb

спецiальнiсть
( назва )

Освiтня програма

курс, група

|7



llpozto вжен ня .Гlо.uатку 2

Стулент (-ка)
(прiзвище, iм'я, по батьковi)

прибув на пiдприсмство, органiзачiю, установу

Печатка

пiдприсмства, органiзачiТ, установи .,_

i
("t^"*)

Вибув з пiдприсмства, органiзацiТ, установи

20_ року

20 року

(пiдписl (посала, прiзвище та iнiцiали вiдповiдzulьноТ особи)
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Керiвники практики:
вiд закладу вишlоТ освiти

ГIродовження /{олатку 2

(пiдпис) (прiзвише та iнirriали)

Календарний план проходження практики

flата Найменування робiт
Вiдмiтки про

виконання

вiд пiдпри€мства', органiзачiТ, усr,анови

l9

(пiдпис) (прiзвище та iнiLtiали)



I lро.,tовже}ttIя /lодагку 2

Робочi записи пiл час практики

20



Продовження /1одатку 2

Вiлгук i оцiнка роботи стулеIIта (-ки) tlа практиtli

(назва пiдприсмства. t,lрганiзашiТ. установи)

Керiвник практики вiд пiдприсмства, органiзаl{iТ, установи

(lli;tlrис) 1ttрiзrrиrttе,rа iнiltiа.lи)

мII
(--,.)

2l

20 року



ГIродовження Щола,гку 2

висновок керiвника практики вiл ytliBepcиTeTy lIpo tlрохо/lженltя
практики (у тому числi аргумеtlтаrtiя оцiнки)

fiата складання залiку ,,

оцiнка:
за нацiонuu] ьною шк€L,Iою

кiлькiсть балiв
(чифрами i словами)

за шкалою ECTS

Керiвник практики вiл унiверситету

20_року

(слсlвам и )

(п iлпис) (прiзвише та iнiцiали)
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Лодаток 3

харкiвський нацiональний уlriверситет мiського госIIодарства iMeHi о-м. Бекетова

ЗВlТ КЕРIВНИКА IIРАКТИКИ

Загальнi вiдомостi

Академiчна група

Курс/семестр

Кафелра

Факультет/Iнститут

Вид i назва практики

T'epMiH i тривfiiiс,гь практики

Установчi збори проведено

Провiв (прiзвище, iнiчiали)

Iнструктаж з БЖД та ОП
проведено
ГIровiв (прiзвище, iнiчiали)

База (-и) практики

/]а,га склалання заti ку

звiтна частиIlа

Кiлькiсть стулентiв згiдно з наказом

Кiлькiсть студентiв, що пройшли практику

Прибули iз запiзненням
(прiзвище, iнiцiали та причина)

Ile з'явилися на практику
( прiзвише. iнiцiали та ttрtt,tина)
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II}iя ла,гк

Заходи, вх<итi кафелроrо. деканатом

факультету у зв'язку з неявкою.
запiзненням. самовiльними вiд'тздами
стулентiв

Кiлькiс,гь стулен,гiв. що !!9 jJримаJ!.!!

лиференчiйований зыliк по практицi в

указаний TepMiH (вказати причину)

ll

Надзвичайнi випадки

Кiлькiсть ви па,,lкi в поруш,Iен t{я дис ци плi н и

та правил безпеки жиr,тсдiя,,Iьностi

ПропозttцiТ кафелри що/lо пo/lajl1'ltlo1,o Bllocцolla"lellIlя tlрак,гl|кt{

Керiвllик практики
(пi,rlrпс) (прi lвиtttе rа iHirtiatи)

( п i;rl t r.tc ) (прlзвиtttс га iнirtizutи )
( посаjlа )

Завiдувач кафедрll
( tlpi tвиlttе la iHittiartt)(tti,rlrtlc)

заllовнена форма наласться керiвником прап ики Bi,l ка(lе,rри керiвник1 виробничtli прак,гики Унiверситеr,у

z4
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