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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок проведення практики здобувачів вищої 

освіти у Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» (далі – Положення) регламентує загальні 

питання планування, змісту, організації, проведення контролю та підведення 

підсумків усіх видів практики здобувачів вищої освіти. 

1.2. Положення розроблено на підставі: 

 Закону України « Про освіту» від 05.09.2017  № 2145-VІІІ; 

 Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;  

 Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних  

закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України 

від 08.04.1993 р. № 93;  

 Наказу Міністерства освіти і Науки України від 01.08.2001 № 563 «Про 

затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці 

учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти»; 

 Постанови Кабінету Міністрів № 261 від 23.03.2016 р. «Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)»; 

та з урахуванням Положення про організацію освітнього процесу у 

Комунальному закладі вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (для здобувачів вищої освіти). 

1.3. Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною складовою процесу 

навчання висококваліфікованих фахівців у Комунальному закладі вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради» (далі – 

Академія).   

Практична підготовка здобувачів вищої освіти Академії спрямована на  

набуття компетентностей, передбачених освітніми програмами та має 

відповідати вимогам Національної рамки кваліфікацій відповідно до освітніх 

рівнів магістра та доктора філософії, які  у процесі проходження практики 

повинні набувати та вдосконалювати практичний досвід розв’язання складних 

спеціалізованих задач та проблем у сфері педагогічної діяльності із 

закріпленням й застосуванням  теоретичних знань, отриманих здобувачами 

вищої освіти під час навчання за відповідними спеціальностями. 

1.4. Практичну підготовку здобувачів вищої освіти проводять в закладах 

освіти, в наукових установах, в державних та приватних організаціях сфери 

освіти тощо, як в Україні, так і за кордоном. 

1.5. Практика для здобувачів вищої освіти з обмеженими можливостями 

здоров’я проводиться з урахуванням особливостей їх психофізичного розвитку, 

індивідуальних можливостей і стану здоров’я. 



1.6. На всі види практик здобувачі вищої освіти направляються наказом 

ректора Академії, відповідно до графіку навчального процесу, за кожною 

освітньою програмою.  

 

2.  МЕТА І ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 

Мета практики – забезпечення набуття здобувачами вищої освіти 

визначених ОП програмних компетентностей та результатів навчання, 

необхідних для їх подальшої професійної діяльності, оволодіння здобувачами 

вищої освіти сучасними технологіями та формами організації праці у сфері 

їхньої майбутньої професії, формування у них, на базі одержаних під час 

навчання в Академії теоретичних знань та практичної підготовки, професійних 

умінь і навичок для прийняття самостійних рішень у процесі їхньої професійної 

діяльності; здатності систематично поновлювати свої знання та творчо 

застосовувати їх у практичній діяльності. 

Перелік видів практик конкретної освітньо-професійної програми, їхній 

зміст, форми, тривалість та терміни проведення визначаються описом освітньо-

професійних програм і навчальними планами.  

Освітньо-професійними та освітньо-науковою програмами, а також 

навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти в Академії 

передбачаються наступні види практики: виробнича (управлінська, педагогічна, 

асистентська), науково-дослідна (для здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти); науково-викладацька практика (для здобувачів третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти). 

2.1. Педагогічна, управлінська та асистентська практики. 

2.1.1. Педагогічна, управлінська та асистентська практики проводяться в 

закладах освіти, організаціях або установах різних форм власності в сфері 

освіти, які відповідають вимогам програми практики, на підставі укладених 

договорів з урегулюванням основних питань організації роботи практикантів.  

2.1.2. Метою педагогічної, управлінської та асистентської практик є 

поглиблення, удосконалення та закріплення здобутих знань, умінь і навичок, 

оволодіння професійним досвідом та формування готовності здобувачів до 

самостійної роботи за фахом, а також проведення емпіричного досліджень, 

необхідних для написання кваліфікаційної (магістерської) роботи. 

2.1.3. Завданням педагогічної, управлінської та асистентської практик є 

узагальнення, систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення теоретичних 

дисциплін професійної підготовки, ознайомлення їх зі специфікою майбутньої 

спеціальності, отримання первинних професійних знань, вмінь із 

загальнопрофесійних і спеціальних дисциплін. 



2.1.4. Педагогічна, управлінська та асистентська практики проводяться 

згідно з графіком навчального процесу та можуть проводитися, як до, так і 

після екзаменаційних сесій. Під час проходження педагогічної, управлінської та 

асистентської практики здобувачі вищої освіти повністю або частково 

виконують функціональні обов’язки працівника відповідного фаху й рівня та 

вирішують реальні завдання. 

2.1.5. Педагогічна, управлінська та асистентська практики можуть 

проводитися як групою здобувачів вищої освіти, так й індивідуально за 

наявності оформленого договору. За наявності вакантних місць здобувачі вищої 

освіти можуть зараховуватися на штатні посади, якщо робота на цих посадах 

задовольнятиме вимоги посади. Даний вид практик передбачає присутність 

викладача тільки для здійснення організаційних, методичних, контролюючих та 

інших заходів протягом певного часу. 

2.1.6. Структура педагогічної, управлінської та асистентської практик 

залежить від змісту практичного навчання і спрямована на забезпечення 

виконання основних професійних функцій тих посад, на які може претендувати 

здобувач після здобуття освітнього магістерського рівня. 

2.2. Науково-дослідна практика. 

2.2.1. Науково-дослідна практика є обов’язковим компонентом освітньо-

професійної програми другого (магістерського) рівня вищої освіти, що 

спрямована на набуття здобувачем вищої освіти професійних навичок і вмінь 

здійснювати самостійну науково-дослідну та науково-педагогічну діяльність.  

2.2.2. Метою науково-дослідної практики є поглиблення навичок 

самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, дослідження проблем теорії та 

практики дослідження, набуття професійних компетентностей для подальшого 

використання їх у реальних умовах здійснення професійної діяльності, 

виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності. Практика передбачає здатність до 

визначення структури та логіки майбутньої наукової (кваліфікаційної) роботи. 

Робота здобувача вищої освіти в період практики має бути узгоджена з 

тематикою кафедри і відповідати темі його кваліфікаційної роботи.  

2.3. Науково-викладацька практика. 

2.3.1. Науково-викладацька практика в системі вищої освіти на третьому 

(освітньо-науковому рівні) є компонентом професійної підготовки до науково-

педагогічної діяльності та є видом практичної діяльності аспірантів щодо 

здійснення освітнього процесу у вищій школі, включаючи викладання 

спеціальних дисциплін, організацію навчальної діяльності здобувачів вищої 

освіти, науково-методичну роботу.  

2.3.2. Метою науково-викладацької практики є закріплення та 

поглиблення теоретичних знань, отриманих здобувачами в процесі опанування 



навчальних дисциплін педагогічного спрямування, формування практичних 

навичок та досвіду викладацької роботи, необхідних для викладання дисциплін 

за профілем набутої спеціальності у закладах вищої освіти, оволодіння 

сучасними методами, формами та засобами навчання, забезпечення зв’язку між 

науково-теоретичною і практичною підготовкою здобувачів третього освітньо-

науковому рівня, формування у них системи компетентностей в умовах 

реального освітнього процесу.  

2.3.3. В результаті проходження науково-викладацької практики у 

здобувачів повинні бути сформовані конструктивні, організаторські, 

комунікативні й дослідницькі вміння викладача закладу вищої освіти, необхідні 

для забезпечення провідних аспектів педагогічної діяльності: навчальної, 

методичної, наукової та організаційної роботи. 

 

3.  НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС 

ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Навчально-методичний комплекс практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти Академії за певною освітньою програмою підготовки 

спеціальності повинен містити повний перелік і зразки форм документів за 

всіма видами практик, передбаченими навчальними планами. 

До складу навчально-методичного комплексу практичної підготовки 

мають увійти: 

 нормативна документація; 

 обліково-звітна документація; 

 методичні матеріали з окремих видів практик. 

До нормативної документації входять наскрізна та робочі програми 

практик, угоди про проведення практик здобувачів вищої освіти, накази про 

направлення на практику та інші керівні та методичні матеріали з питань 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти. 

3.1. Зміст, наступність, взаємозв’язок усіх видів практик відповідної 

освітньої програми  і послідовність їх проведення відображається в наскрізній 

програмі, яку відповідно до форми один раз на п’ять років розробляє кафедра 

педагогіки та освітнього менеджменту, згідно з навчальним планом підготовки 

фахівців певної освітньо-професійної програми, затверджується Вченою радою 

Академії. 

3.2. Наскрізна програма практик – це основний нормативний та навчально-

методичний документ, який визначає концептуальні засади практичної підготовки 

фахівця певної спеціальності відповідно до освітньо-професійної програми, 

регламентує послідовність, тривалість і терміни проведення різних видів практик 

відповідно до навчального плану, визначає мету, завдання та місце кожного виду 



практики у структурно-логічній схемі підготовки фахівця. Наскрізна програма 

зберігається у двох примірниках: один примірник – на кафедрі, другий – у відділі 

освітньо-наукової підготовки. 

3.3. Наскрізна програма практики містить наступні розділи 

(представлений порядок орієнтовний і може змінюватись на вимогу керівника 

практики та гаранта освітньої програми за умови узгодження з завідувачем 

кафедри): 

 вступ; 

 мета, завдання практик, компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти у процесі проходження практик; 

 перелік усіх видів практики відповідної спеціальності та терміни їх 

проходження; 

 бази практик; 

 інформаційний обсяг практик; 

 індивідуальні завдання; 

 форми та методи контролю; 

 вимоги до звітів і щоденників практики; 

 критерії оцінювання роботи здобувачів під час проходження практики; 

 підведення підсумків практики (Додаток 1). 

3.4. На основі наскрізної програми практики кафедра педагогіки та 

освітнього менеджменту щорічно розробляє робочі програми практики. Робоча 

програма практики чітко планує та регламентує усю діяльність здобувачів і 

викладачів у період проходження практики. Основним призначенням робочої 

програми практики є ознайомлення здобувачів вищої освіти та інших учасників 

освітнього процесу зі змістом та заходами контролю окремих видів практики.  

3.5. Робочі програми практик після розгляду та схвалення на засіданні 

кафедри, Вченої ради затверджує ректор Академії. Затвердження робочої 

програми практики здійснюється до початку навчального семестру, в якому 

вона відбувається. 

3.6. Робоча програма практики містить такі розділи (поданий порядок 

орієнтовний і може змінюватись на вимогу керівника практики та гаранта 

освітньої програми за умови узгодження з завідувачем кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту): 

 вступ; 

 мета, завдання практики, компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти у процесі проходження практики; 

 зміст практики; 

 графік проходження практики; 

 індивідуальне завдання; 

 організація практики, керівництво і контроль за роботою магістрантів 



 вимоги до щоденника і звіту; 

 підбиття результатів практики і диференційований залік 

 критерії оцінювання результатів навчання; 

 навчально-методичне забезпечення практики; 

 рекомендована література (Додаток 2). 

3.7. Робоча програма практики доводиться до відома здобувачів вищої 

освіти до початку практики.  

3.8. Робоча програма практики зберігається на кафедрі педагогіки та 

освітнього менеджменту. Електронний варіант наскрізної та робочої програми 

передається до відділу освітньо-наукової підготовки для розміщення на веб-

сайті Академії. 

3.9. Виходячи із необхідності максимально повного надання здобувачам 

освіти всієї інформації та матеріалів, необхідних для успішного проходження 

практики, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту забезпечує вільний та 

зручний постійний доступ до наукової, навчальної та методичної літератури, до 

електронних ресурсів та інших джерел інформації, у тому числі іноземних та 

міжнародних, які мають дозвіл власника авторських прав на вільне 

використання в освітньому процесі.  

3.10. Робоча програма практики підлягає обов’язковому оновленню з 

урахуванням результатів моніторингу та побажань і зауважень від 

стейкхолдерів та здобувачів освіти. Щорічні оновлення оформлюються у 

вигляді додатків, а робоча програма перезатверджується.  

3.11. Для забезпечення належного рівня практичної підготовки здобувачів 

кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту розробляються зразки 

оформлення звітної документації, які входять у додатку до цього Положення. 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

4.1. Порядок здійснення організаційних заходів з проведення практики. 

4.1.1. Контроль за організацією та проведенням практики покладається на 

ректора Академії, проректора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, 

гаранта освітньої програми, завідувача кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту, завідувача відділу освітньо-наукової підготовки та методистів. 

4.1.2. Бази практик в особі їх перших керівників разом з проректором з 

науково-педагогічної та інноваційної діяльності несуть відповідальність за 

організацію, якість і результати практики.  

4.1.3. Навчально-методичне керівництво та проведення окремих видів 

практики, а також зв’язок із базами практик контролює гарант освітньої 

програми.  

4.1.4. Навчально-методичне керівництво та виконання програм практик 



забезпечує кафедра педагогіки та освітнього менеджменту.  

4.1.5. Організаційно-методичну допомогу та загальне керівництво 

практикою здійснює відділ освітньо-наукової підготовки.  

4.1.6. Безпосереднє керівництво практикою здійснює науково-

педагогічний працівник кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, який 

визначає напрям дослідження, допомагає у виборі об’єкта дослідження, 

конкретизує завдання, контролює хід виконання основних етапів практики та 

проміжних результатів.  

4.1.7. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики в Академії є:  

 розробка Положення про порядок проведення практики здобувачів 

вищої освіти Академії; 

 розробка наскрізних та робочих програм практики здобувачів вищої 

освіти; 

 визначення бази практик;  

 розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики; 

 укладання договорів (угод) про проведення практики між Академією та 

закладом освіти, державною та приватною організацією сфери освіти чи 

установою; 

 підготовка інформації базам практики щодо спеціальностей, термінів 

проходження, кількості здобувачів вищої освіти, потреб в обладнанні, інвентарі 

та матеріалах; 

 призначення керівників практики; 

 розробка індивідуальних завдань; 

 повідомлення про прибуття здобувачів вищої освіти на практику; 

 підготовка форм звітної документації за результатами проведення 

практики. 

4.1.8. Практики здобувачів проводять у терміни, визначені графіком 

навчального процесу на поточний навчальний рік, що розробляється на основі 

навчального плану відповідної  освітньо-професійної програми. 

4.1.9. Планувати проведення практик здобувачів вищої освіти перших 

курсів другого (магістерського) рівня вищої освіти на початку першого 

семестру не дозволяється. 

4.1.10. Графік проведення практик здобувачів вищої освіти в Академії 

формується за поданням відділу освітньо-наукової підготовки та 

затверджується проректором з науково-педагогічної та інноваційної діяльності 

до початку навчального року. 

4.1.11. Направлення здобувачів на практику та призначення керівників 

практики від Академії здійснюється згідно наказу ректора про проведення 

практик. Наказ про проведення практик формується посеместрово, окремо для 



кожної форми навчання та містить інформацію про проведення всіх видів 

практик здобувачів всіх курсів протягом відповідного семестру.  

4.1.12. Проєкт наказу про проведення практики формується відділом 

освітньо-наукової підготовки та складається відповідно до навчальних планів 

спеціальностей; графіка проведення практик; договорів, укладених з базами 

практики; контингенту здобувачів та запланованого педагогічного 

навантаження професорсько-викладацького складу. 

4.1.13. Проєкт наказу про проведення практики надається ректору 

Академії не пізніше ніж за два тижні до початку практики.  

4.1.14. Наказом ректора Академії про проведення практики здобувачів 

вищої освіти визначається: 

 терміни проведення практики;  

 склад груп здобувачів вищої освіти;  

 керівник практики від кафедри; 

 посадова особа, на яку покладено загальну організацію практики та 

контроль за її проведенням (за потреби).  

4.1.15. Витяг з наказу ректора Академії про проведення практик 

передається на базу практики не пізніше, ніж за тиждень до початку практики. 

4.1.16. Розподіл здобувачів вищої освіти на практику та витрати часу на 

керівництво визначаються згідно Положення про планування і облік 

навчальної, методичної, наукової та організаційної роботи педагогічних і 

науково-педагогічних працівників у Комунальному закладі вищої освіти 

«Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради». 

4.1.17. Договір із базою практики про її проведення укладає ректор 

Академії. Академія може укладати договір з одним або з декількома закладами 

освіти, організаціями або установами. Договір, за встановленою формою, 

готується у двох примірниках. Він зберігається у відділі освітньо-наукової 

підготовки. Тривалість дії договору погоджується договірними сторонами. 

Вона може визначатись на період конкретного виду практики або терміном до 

п’яти років (Додатки 3, 4). 

4.1.18. Завідувач відділу освітньо-наукової підготовки, на основі договору 

готує направлення на проходження практики на ім’я адміністрації бази 

практики. Направлення на практику оформляється в одному примірнику згідно 

з встановленою формою (Додаток 5). 

4.1.19. У разі необхідності, на вимогу бази практики, здобувачам вищої 

освіти надаються листи-клопотання про прийняття на практику (Додаток 6). 

Листи оформлюються відділом освітньо-наукової підготовки, підписуються 

проректором з науково-педагогічної та інноваційної діяльності. 

4.1.20. При наявності клопотання керівника установи про індивідуальне 

проходження практики здобувачем, відділом освітньо-наукової підготовки 



створюється індивідуальний план для здобувачів вищої освіти, які навчаються 

за індивідуальною програмою та затверджується в установленому порядку. 

Угода з базою практики на проведення практики може не укладатися.  

4.1.21. У випадку проведення практики в структурних підрозділах 

Академії, договір про проведення практики здобувачів вищої освіти не 

укладається.  

4.1.22. Для ефективної організації роботи керівників практики зі 

здобувачами вищої освіти-практикантами проректором з науково-педагогічної та 

інноваційної діяльності затверджується графік проведення консультацій та 

відвідування баз практики викладачами, які здійснюють керівництво практикою, 

відповідно до наказу про проведення практик.  

4.1.23. Перед початком практики керівником практики від кафедри 

проводяться настановні конференції, під час яких здобувачів вищої освіти 

ознайомлюють із термінами практики, її метою, завданнями, змістом, 

програмою, порядком проходження, способами перевірки рівня досягнутих за 

час практики знань, вмінь, навичок, а також критеріями оцінювання діяльності 

здобувачів вищої освіти-практикантів та вимогами до оформлення звітної 

документації; проводиться інструктаж щодо дотримання здобувачами вищої 

освіти правил техніки безпеки й охорони праці під час практики. 

4.1.24. Практика обов’язково завершується підсумковою конференцією за 

результатами практики. Для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми 

навчання звітна конференція проводиться не пізніше, як через 10 днів після 

завершення практики, а для практик, проведених в літній період – до 10 вересня 

поточного року. За результатом звітування здобувачі вищої освіти отримують 

диференційований залік. Практика здобувачів вищої освіти оцінюється за 100-

баловою шкалою, яка відповідно переводиться в національну шкалу та шкалу 

ЄКТС. 

4.1.25.Організаційні питання практики, її хід і підсумки періодично 

обговорюються на засіданнях кафедри, Вченій раді Академії, засіданнях 

ректорату. 

4.2. Обов’язки організаторів практики та здобувачів вищої освіти.  

4.2.1. Основні обов’язки відділу освітньо-наукової підготовки Академії: 

 укладання на початку навчального року за заявками Академії договорів 

з закладами освіти, державними та приватними організаціями сфери освіти чи 

установами, які визначені як бази практики, або пропоновані здобувачами 

вищої освіти; 

 розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики; 

 підготовка направлень на практику та передача їх керівнику практику 

від кафедри; 

 погодження термінів проведення практики та кількості здобувачів 



вищої освіти-практикантів; 

 уточнення з керівниками баз практики умов її проведення; 

 контроль за своєчасним прибуттям здобувачів вищої освіти до баз 

практики; 

 контроль за проведенням практики, аналіз та узагальнення її 

результатів; 

 забезпечення кафедри документацією з питань практики; 

 здійснення контролю за наявністю програм практик; 

 аналіз звіту кафедри за результатами практики та підготовка 

підсумкової довідки; 

 організація проходження практики для здобувачів вищої освіти, які з 

поважних причин не пройшли практику в зазначений термін. 

4.2.2. Основні обов’язки проректора з науково-педагогічної та 

інноваційної діяльності: 

 організація підготовки проєкту наказу ректора про проходження 

практик здобувачами вищої освіти; 

 здійснення контролю за виконанням наказу про організацію та 

проведення практики кафедрою; 

 проведення нарад керівників практик (відповідальних за конкретні 

види практик); 

 звітування на Вченій раді Академії про стан та перспективи практик; 

 контроль за організацією та проведенням організаційних заходів перед 

направленням здобувачів вищої освіти на практику, своєчасність захисту 

результатів практик на кафедрах; 

 контроль процесу укладання договорів з базами практик; 

 перевірка готовності баз практики до прийому здобувачів вищої освіти 

та здійснення відповідних підготовчих заходів. 

4.2.3. Основні обов’язки завідувача кафедри педагогіки та освітнього 

менеджменту: 

 організація своєчасної розробки, розгляду та затвердження 

(перезатвердження) наскрізних і робочих програм практик для даної 

спеціальності відповідно до встановленого порядку, а також форм звітних 

документів (враховуючи специфіку спеціальності); 

 участь у розподілі здобувачів вищої освіти за базами практики; 

 здійснення контролю за проходженням практики здобувачами вищої 

освіти на базі практики; 

 координація роботи керівників практики, закріплених за групами 

здобувачів вищої освіти; 

 проведення обговорення підсумків та аналізу виконання програми 

практики на засіданні кафедри. 



 подання, у разі необхідності, проректору з науково-педагогічної та 

інноваційної діяльності пропозицій щодо вдосконалення практик на основі 

звітів керівників практик. 

4.2.4. Основні обов’язки керівника практики від кафедри: 

 проводити настановні конференції, під час яких здобувачів вищої 

освіти ознайомлюють із термінами практики, її метою, завданнями, змістом, 

програмою, порядком проходження, способами перевірки рівня досягнутих за 

час практики знань, вмінь, навичок, а також критеріями оцінювання діяльності 

здобувачів вищої освіти-практикантів та вимогами до оформлення звітної 

документації;  

 проводити інструктаж щодо дотримання здобувачами вищої освіти 

правил техніки безпеки й охорони праці під час практики; 

 надання здобувачам вищої освіти – практикантам необхідних 

документів: направлень, програм, щоденників, індивідуальних завдань, з 

урахуванням специфіки підготовки з певної освітньої програми; 

 ознайомлення здобувачів вищої освіти із системою звітності з 

практики, а саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного 

індивідуального завдання, захист звіту; 

 проведення зі здобувачами вищої освіти попереднього обговорення 

змісту практики; 

 розробка тематик індивідуальних завдань, що враховують напрям 

науково-дослідних і кваліфікаційних робіт; 

 контроль за виконанням програми практики та дотриманням термінів її 

проведення; 

 надання методичної допомоги здобувачам вищої освіти під час 

виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів; 

 проведення консультацій щодо обробки зібраного матеріалу та його 

використання для звіту про практику; 

 приймання та оцінювання звітів здобувачів вищої освіти про 

проходження практики; 

 подання звітів здобувачів вищої освіти про практику для зберігання на 

кафедрі; 

 подання завідувачу кафедри письмового звіту про проведення 

практики. 

4.2.5. Основні обов’язки керівника науково-викладацької практики 

здобувача третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти: 

 забезпечення чіткої організації, планування та облік результатів 

практики; 

 затвердження загального плану-графіка проведення практики, його 

місце в системі індивідуального планування аспіранта; 



 підбір тематик занять та навчальних груп для проведення викладацької 

практики; 

 надання методичної допомоги в плануванні та організації навчальної 

взаємодії між аспірантом і здобувачами вищої освіти; 

 контроль роботи аспіранта, відвідування занять та інші види його 

роботи зі здобувачами вищої освіти, приймання заходів щодо ліквідації 

недоліків в організації практики; 

 підготовка відгуку на звіт аспіранта про проходження практики. 

 4.2.6 Основні обов’язки керівника практики від бази практики: 

 організація роботи практикантів відповідно до програми практики; 

 визначення робочих місць практики здобувачів вищої освіти, 

забезпечення ефективності її проходження; 

 проведення інструктажу та дотримання здобувачами вищої освіти 

правил техніки безпеки й охорони праці на робочому місці; 

 сприяння здобувачам вищої освіти – практикантам у використанні 

наявної літератури, необхідної документації тощо; 

 контроль дотримання здобувачами вищої освіти правил внутрішнього 

розпорядку; 

 створення необхідних умов для ознайомлення здобувачів вищої освіти з 

новою технікою, сучасними технологіями та методами організації праці; 

 надання здобувачу вищої освіти відгуку з оцінкою про проходження 

практики. 

4.2.7. Основні обов’язки здобувачів вищої освіти в період проходження 

практики: 

 брати участь у настановній та підсумковій конференціях з питань 

організації практики; 

 до початку практики одержати від керівника практики направлення на 

практику, інструктаж про порядок проходження практики та з техніки безпеки й 

охорони праці, консультації щодо оформлення усіх необхідних документів; 

 заповнити щоденник практики; 

 своєчасно прибути на базу практики, оформити й надіслати до відділу 

освітньо-наукової підготовки повідомлення у триденний строк; 

 скласти індивідуальний план своєї роботи відповідно до програми 

практики та подати на затвердження керівнику практики від кафедри (для 

науково-дослідної практики); 

 у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики; 

 дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки й виробничої 

санітарії; 



 нести відповідальність за виконану роботу; 

 здобувач вищої освіти захищає звіт з практики на базі практики, 

протягом 5 днів після закінчення практики подає звітну документацію 

керівнику практики від кафедри та протягом перших 10 днів складає 

диференційований залік;  

 не пізніше ніж за день до закінчення практики здобувач вищої освіти 

повинен отримати відгук від керівника від бази проходження практики; 

 аспірант за попередньою домовленістю повинен відвідувати заняття 

провідних фахівців Академії з метою вивчення методики викладання, 

знайомства з передовим педагогічним досвідом тощо; 

 дотримуватись правил внутрішнього розпорядку бази практики, 

розпоряджень адміністрації та керівників практики. 

У разі невиконання вимог, які висуваються практиканту, він може бути 

відсторонений від подальшого проходження практики. 

 

5. БАЗИ ПРАКТИК 

 

5.1. База практики – це заклад освіти, установа, державна чи приватна 

організація сфери освіти, різної форми власності та підпорядкованості, що 

призначена для проведення практики здобувачів вищої освіти та здатна 

забезпечувати виконання програми практики для відповідного ступеня вищої 

освіти. 

5.2. Базами для проведення практик здобувачів вищої освіти Академії є: 

 освітні заклади (заклади загальної середньої освіти (школи, ліцеї, 

гімназії), заклади дошкільної освіти, заклади позашкільної освіти, заклади вищої 

освіти та їх структурні підрозділи). 

 державні та громадські установи і організації (соціальні служби, науково-

дослідні установи та ін.); 

 організації, установи сфери освіти державної та приватної форм 

власності. 

5.3. Здобувачі вищої освіти, що уклали договір про проходження практики з 

закладами освіти, установами та організаціями, за бажанням можуть проходити 

практику в цих закладах, установах, державних чи приватних організаціях сфери 

освіти. 

5.4. Здобувачі вищої освіти, які працюють за фахом, з дозволу проректора з 

науково-педагогічної та інноваційної діяльності можуть проходити практику 

індивідуально за місцем працевлаштування на підставі укладеного договору про 

проведення практики здобувачів вищої освіти. 

 

 



6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують 

про виконання програми практичної підготовки. Звіт про проходження 

практики оформлюється за вимогами, які містяться у робочій програмі 

практики (Додатки 7, 8). 

6.2. До звіту про проходження практики додаються документи: 

 щоденник з практики, у якому заповнені, підписані та оцінені 

керівником практики від бази практики, керівником практики від кафедри усі 

розділи; 

 виконані індивідуальні завдання. 

Аспіранти додають до перелічених документів також: 

 відгук наукового керівника про проходження практики; 

 витяг з протоколу засідання відповідної кафедри про затвердження звіту. 

6.3. Здобувачі вищої освіти, які працюють за фахом не менше 5 років і 

посада яких відповідає вимогам програми практик, подають характеристику  з 

зазначенням педагогічного стажу, підписану керівником закладу, завірену 

печаткою;  звіт; документацію, що відповідає програмі та завданням практики. 

На підставі поданих документів приймається рішення про зарахування практики. 

6.4. Форми та методи проведення контрольних заходів, система розподілу балів 

за різні види роботи та критерії оцінювання виконання того чи іншого завдання 

практики визначається кафедрою педагогіки та освітнього менеджменту, 

включаються до робочих навчальних програм і доводяться до відома здобувачів 

вищої освіти під час настановної конференції з практики. 

6.5. Загальна форма звітності за практику – це подання письмового звіту, 

захист якого оцінюють члени комісії із прийому диференційованого заліку із 

практики.  

6.6. Здобувачі вищої освіти у п’ятиденний термін після закінчення 

практики подають на перевірку керівнику практики від кафедри звіт разом з 

іншими документами, установленими робочою програмою практики (заповнений 

щоденник практики, підписаний керівником від бази практики та керівником від 

кафедри, виконані індивідуальні завдання).  

6.7. Звіт охоплює відомості про виконання всіх розділів програми практики та 

індивідуального завдання, висновки та пропозиції, список літератури тощо. 

Оформлюють звіт за вимогами, визначеними в програмах практики, чинному 

законодавстві, з дотриманням засад академічної доброчесності. 

6.8. Важливою складовою звіту здобувача вищої освіти, що відображає 

поточну діяльність здобувача вищої освіти, етапи виконання завдань є щоденник 

практики. Ведення щоденника є обов’язковим під час проходження практик.  

Щоденник є документом у якому фіксується здобувачем вищої освіти 



виконання програми практики.  

Щоденник повинен включати розділи передбачені програмою практики. 

6.9. Здобувач організовує свою діяльність відповідно до вимог програми 

практики, виконує правила внутрішнього розпорядку бази практики, 

розпорядження адміністрації та керівників практики у частині здійснення 

завдань практики.  

6.10. Звіт із практики здобувач вищої освіти захищає на звітній 

конференції, перед комісією, до складу якої входять керівники практик від 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту. Склад комісій затверджує 

проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, формується з числа 

керівників практики від кафедри Академії. 

6.11. Залік за результатами з практики виставляється на підставі таких 

даних:  

 оцінки результатів виконання завдань практики, наданої у відгуку 

керівника практики від бази практики;  

 оцінки за оформлення звіту, щоденника; 

 презентації здобувачами вищої освіти результатів проходження практики 

та виконання індивідуального завдання під час захисту звіту;  

 відповідей на запитання членів комісії із прийому заліку за практику.  

6.12. Загальна оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну 

відомість та залікову книжку за підписом керівника від кафедри після перевірки 

звітної документації.  

6.13. Здобувачеві вищої освіти, який не з’явився на практику з поважної 

причини (хвороба тощо), яку документально підтверджено, ректор  Академії 

може надати право проходження практики в інший термін на підставі службової 

записки проректора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності, що 

узгоджується із завідувачем відділу освітньо-наукової підготовки. 

Зміну термінів проходження практики оформляють наказом по Академії, 

керівник практики складає індивідуальний графік її проходження, який 

затверджує проректор з науково-педагогічної та інноваційної діяльності. 

6.14. Здобувача вищої освіти, який не з’явився на практику без поважної 

причини, вважають таким, що одержав оцінку «незадовільно» та має академічну 

заборгованість. 

6.15. Здобувачеві вищої освіти, який відсутній на диференційованому 

заліку з практики, у відомості успішності виставляється позначка «не 

з’явився». Повторне складання диференційованого заліку з практики 

призначається відділом освітньо-наукової підготовки. 

6.16. Підсумки кожної практики обговорюють на засіданнях кафедри, 

загальні підсумки практики підводять на Вченій раді Академії не менше одного 

разу протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. Особливу 



увагу приділяють аналізу результатів практики, висновкам і пропозиціям, які 

потрібно врахувати з метою вдосконалення організації практики.  

6.17. Усі матеріали практики (щоденники, звіти здобувачів освіти-

практикантів, відгуки керівників практики щодо оцінювання роботи здобувачів 

вищої освіти, конспекти уроків, позакласних заходів та ін.) зберігаються на 

кафедрі  педагогіки та освітнього менеджменту протягом трьох років. Протокол 

засідання комісії з оцінювання практики здобувачів вищої освіти зберігається у 

відділі освітньо-наукової підготовки протягом двох років. 

6.18. Результати практики оцінюються за 100-бальною шкалою. 
  

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в  

національну шкалу та шкалу ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

за диференційований  залік з 

практики 

 

90 – 100 А             відмінно  

82 - 89 В                                             

          добре 
 

75 - 81 С 

67 - 74 D 
           задовільно  

60 - 66 Е  

35 - 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним проходженням 

практики  

 

Критерії оцінки діяльності здобувачів вищої освіти під час практики 

90 – 100 балів – A («відмінно») ставиться в тому випадку, коли: робота за 

програмою практики здійснена практикантом на високому рівні; практикант 

проявив себе як організований, сумлінний, творчий під час виконання різних 

видів роботи, знає і вміє застосовувати у практичній діяльності сучасні 

технології і нові інформаційні засоби, користується повагою та авторитетом 

серед колективу бази практики, методистів, керівників практики; здав у 

визначений термін документацію, оформлену на високому рівні. 

82 – 89 балів – B («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики здобувачем вищої освіти проведена на достатньому рівні; 

були допущені незначні помилки у період проходження практики, але були 

самостійно виправлені; практикант не допускав недисциплінованості, 

байдужості, шаблонності на всіх ділянках роботи; про його діяльність добре 

відзивалися в колективі, в якому він перебував у період проходження практики; 

подав у визначений термін правильно оформлену документацію. 



75 – 81 балів – C («добре») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на достатньому рівні; практикант допускав 

незначні помилки при виконанні завдань практики, проте не завжди міг 

самостійно їх виправити або пояснити у процесі аналізу; у ході практики був 

дисциплінованим, виконавчим, самостійним, критичним на всіх ділянках роботи, 

одержав добрі відгуки колективу бази практики, методистів, керівника; подав 

вчасно документацію, у яку можуть бути внесені незначні доповнення і 

виправлення за вказівкою керівника практики. 

69 – 74 балів – D («посередньо») ставиться в тому випадку, коли робота за 

програмою практики проведена на задовільному рівні; здобувач вищої освіти 

проявив себе як організований, дисциплінований, але недостатньо самостійний 

та ініціативний; загальна характеристика діяльності практиканта у період 

проходження практики одержала позитивні відгуки; із невеликим запізнення 

подав документацію. 

60 – 68 балів – E («задовільно») ставиться здобувачу вищої освіти в тому 

випадку, коли робота проведена на задовільному рівні; проявив себе як недостатньо 

організований і дисциплінований, безініціативний; загальна характеристика 

діяльності на базі практики практиканта з боку керівників практики – «задовільна»; 

подав невчасно документацію, яка потребує доповнень і виправлень. 

35 – 59 балів – Fx («незадовільно»). Відсутня систематичність у роботі 

практиканта. Роботу, передбачену програмою з практики, виконав на низькому 

професійному рівні, допускав помилки, пов'язані зі знанням теоретичного матеріалу 

та виконанням практичних завдань. Отримав негативний відгук про роботу чи 

незадовільну оцінку при складанні заліку за практику, але за певних умов може 

повторно пройти практику та отримати позитивну оцінку. Подав документацію з 

великим запізненням, допустив значні помилки в її оформленні. 

0 – 34 балів – F («незадовільно»). Практикант не виконав програми 

практики і отримав незадовільну оцінку при складанні заліку за практику. 

 

6.19. Якщо здобувач освіти не згоден із рішенням комісії та вважає, що 

мали місце порушення процедури захисту, він може подати письмову заяву 

ректору Академії, який своїм рішенням формує комісію для розгляду питання 

дотримання процедури. 

6.20. У разі підтвердження викладених у заяві здобувача обставин, 

розпорядженням проректора з науково-педагогічної та інноваційної діяльності 

проводиться новий захист з іншим складом комісії. 

 

7.  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

7.1. Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу 

Академії та оприлюднюється на сайті Академії. 



7.2. Положення підлягає перегляду та доопрацюванню відповідно до змін 

нормативної бази України в сфері вищої освіти. 

7.3. Зміни та доповнення до Положення розглядаються та затверджуються 

Вченою радою Академії. 

7.4. Відповідальними за впровадження Положення є проректор з науково-

педагогічної та інноваційної діяльності, завідувач кафедри педагогіки та 

освітнього менеджменту та завідувач відділу освітньо-наукової підготовки.  



ДОДАТКИ 
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Наскрізна програма практики здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня підготовки спеціальності 011 «Освітні, педагогічні 

науки» освітньо-професійної програми «Освітній менеджмент у педагогічних 

системах».  

 

 

Розробник: Прізвище та ініціали, науковий ступінь, вчене звання. 
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          Вступ 
 

1. Мета, завдання практик, компетентності, якими повинен оволодіти здобувач вищої 

освіти у процесі проходження практик 

 

2. Перелік усіх видів практики відповідної освітньої програми та терміни їх 

проходження 

 

3. Бази практик 

 

4. Інформаційний обсяг практик 

 

5. Індивідуальні завдання 

 

6. Форми і методи контролю 

 

7. Вимоги до звітів і щоденників практики 

 

8. Критерії оцінювання роботи здобувачів під час проходження практики 
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Робоча програма розроблена на основі наскрізної програми практик здобувачів 
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© КЗВО «Одеська академія 

неперервної освіти Одеської 

обласної ради», 202__ рік 

 

  



Вступ 

1. Мета, завдання практики, компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач вищої освіти у процесі проходження практики. 

2. Зміст практики. 

3. Графік проходження практики. 

4. Індивідуальне завдання. 

5. Організація практики, керівництво і контроль за роботою здобувачів 

вищої освіти. 

6. Вимоги до щоденника і звіту. 

7. Підбиття результатів практики і залік. 

8. Критерії оцінювання результатів навчання. 

9. Навчально-методичне забезпечення практики. 

10. Рекомендована література. 

 

  



 

 

 

УГОДА № _____ про співпрацю 

  

 м. Одеса                                                                   «____» __________ 20___ р. 

 

Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації (далі – 

Департамент) в особі директора Прізвище та ініціали, що діє на підставі Положення з однієї 

сторони, та Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» (далі – Академія) в особі ректора ________ (Прізвище та ініціали) 

що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, що уклали між собою угоду про таке: 

 

1. Предмет угоди 

Сторони зобов’язуються співпрацювати у питаннях підготовки висококваліфікованих 

вихователів дошкільних закладів, вчителів та менеджерів освіти, підвищення професійного 

рівня педагогічних співпрацівників, впровадження ефективних форм і методів навчально-

виховної, науково-методичної роботи в закладах освіти Одеської області. 

 

ІІ. Обов’язки сторін 

 

2. Департамент освіти і науки Одеської обласної державної адміністрації: 

2.1. Забезпечує належні умови для проведення виробничих (педагогічних) практик 

здобувачів вищої освіти Академії в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних та вищих закладах освіти області згідно з програмами та календарним 

графіком проходження практик. З цією метою зобов’язує керівників вищеозначених установ: 

2.1.1. Перед початком практики ознайомлювати здобувачів вищої освіти-практикантів 

із організацією навчально-виховної та науково-методичної роботи в закладі освіти, його 

матеріально-технічною базою. 

2.1.2. Надавати здобувачам вищої освіти-практикантам можливість користуватися 

лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, документацією закладів освіти, 

необхідними для реалізації програм практики. 

2.1.3. Надати здобувачам вищої освіти допомогу у плануванні та проведенні 

навчальних заходів, залучати їх до різних форм і методів навчально-виховної роботи у 

закладах освіти, роботи з батьками, проведенні позашкільних виховних заходів тощо. 

2.1.4. Призначати наказом та залучати до керівництва практикою кращих педагогічних 

працівників закладів освіти. Разом з керівниками та методистами Академії організовувати 

проходження практики здобувачами вищої освіти у відповідних закладах освіти. 

2.1.5. Відвідувати (вибірково) заняття практикантів, брати участь у їх обговоренні. 

2.1.6. Сприяє проведенню спільної з Академією науково-дослідної роботи, апробації 

та використанню результатів наукових досліджень, розробці та впровадженню навчальних 

підручників та посібників в освітній процес, підготовці педагогічних кадрів, навчально-

методичному забезпеченню навчальних закладів. 

2.1.7. Залучає науковий та професорсько-викладацький склад Академії до розробки та 

апробації міських програм, освітніх проєктів, моніторингу якості освіти. 

2.1.8. Сприяє укладанню та погоджує договори про співпрацю між Академією та 

окремими закладами освіти. 

 

 

 Додаток 3 

до Положення про порядок проведення практики 

здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі 

вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 



3. Комунальний заклад вищої освіти «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради» 

3.1. Організовує педагогічну, управлінську, науково-дослідну та інші практики 

здобувачів освіти й співпрацю із закладами освіти області: 

3.1.1. Розробляє програми та календарний графік проходження практики здобувачами 

вищої освіти Академії на навчальний рік. 

3.1.2. Із числа найдосвідченіших викладачів Академії підбирає керівників та 

методистів педагогічної практики. 

3.1.3. Забезпечує систематичний контроль за якістю проведення практики, 

дотримання здобувачами трудової дисципліни і правил внутрішнього порядку. 

3.1.4. Організовує надання здобувачами вищої освіти-практикантами допомоги 

закладам освіти в розробці і виготовленні навчально-методичних матеріалів, проведенні 

навчальних заходів. 

3.1.5.Залучає методистів, вчителів та інших учасників практики інструктивно-

методичними матеріалами з питань організації роботи зі здобувачами вищої освіти-

практикантами. 

3.2. Залучає провідних учителів області до науково-дослідної та методичної роботи 

кафедри педагогіки та освітнього менеджменту, участі у науково-практичних конференціях, 

сприяє залученню педагогічних працівників до навчання в аспірантурі, проведення науково-

дослідної роботи. 

3.3. Надає можливість учасникам практики користуватися фондами бібліотеки та 

інформаційними ресурсами Академії для виконання науково-дослідних та навчально-

методичних робіт. 

3.4. На основі кола спільних наукових інтересів закріплює за закладами викладачів 

Академії, теми науково-дослідних робіт, теми науково-дослідницької діяльності яких 

споріднені із педагогічними проблемами, над якими працюють заклади освіти. 

 

4. Інші умови 

4.1.Угода набирає чинності з моменту підписання сторонами і діє до 2025 року 

включно. 

4.2. За взаємною угодою сторін до угоди можуть вноситися зміни та доповнення. 

4.3.Угода укладається у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної 

сторони. 

4.4. Усі суперечливі питання щодо умов розв’язуються згідно чинного законодавства. 

 

5. Юридичні адреси та підписи сторін 
 

Департамент освіти і науки Одеської  

обласної державної адміністрації 

65107, м. Одеса, вул. Канатна, 83 

тел. (048) 722-87-80 

E-mail: osvita@odessa.gov.ua 

Директор ____________     __________ 
                            (підпис)             (прізвище та ініціали) 

 

 

КЗВО «Одеська академія неперервної освіти 

Одеської обласної ради»,                          

65000, м. Одеса, пров. Нахімова, 8, 

тел. 048-770-34-27 

E-mail: ooiuvadm@ukr.net 

Ректор ____________     _______________ 
                            (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 

 
 
 
 
 
  



 

Договір №___________ 

про проведення практики здобувачів вищої освіти   

 місто   Одеса                                                          «        »                     20     р.  

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Комунальний заклад вищої освіти «Одеська 

академія неперервної освіти Одеської обласної ради», в особі ректора Задорожної Любові 

Кирилівни, що діє на підставі Статуту і, з другої сторони, 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – база практики), в особі 

________________________________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім'я по батькові) 

що діє на підставі________________________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення)  

уклали між собою цей договір про проведення практики здобувачів вищої освіти:  
  

1. База практики зобов’язується: 

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом:  

№ 

з/п 

Шифр і назва 

спеціальності, 

освітня програма 

К

у 

р 

с 

Вид практики 

Кількість 

здобувачів 

вищої 

освіти 

Термін практики 

початок закінчення 

              

              

              

 

1.2. Провести практику без взаємних фінансових разрахунків. 

1.3. Надіслати до закладу вищої освіти повідомлення встановленого зразка про прибуття 

на практику здобувачів вищої освіти.  

1.4. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою.  

1.5. Створити необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти програм 

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 

практики та майбутній спеціальності.  

 Додаток 4 
до Положення про порядок проведення практики 

здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі 

вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

 



1.6. Забезпечити здобувачів вищої освіти умовами безпечної роботи на кожному робочому 

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

разі  потреби навчати здобувачів вищої освіти-практикантів безпечних методів праці. 

Забезпечити спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним 

обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.  

1.7. Надати здобувачам вищої освіти-практикантам і керівникам практики від закладу 

вищої освіти можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, 

бібліотеками, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми 

практики.  

1.8. Забезпечити облік виходу на роботу здобувачів вищої освіти-практикантів. Про всі 

порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 

повідомляти заклад вищої освіти.  

1.9. Після закінчення практики дати характеристику на кожного здобувача вищої освіти-

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

звіту.  

1.10. Додаткові умови  ___________________________________________________  

 

2. Заклад вищої освіти зобов'язується: 

2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму   практики, а не 

пізніше ніж за тиждень – список здобувачів вищої освіти, які направляються на практику.  

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.  

2.3. Забезпечити додержання здобувачів вищої освіти трудової дисципліни і правил 

внутрішнього розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних 

випадків, якщо вони сталися із здобувачами вищої освіти під час проходження практики.  

 

3. Відповідальність сторін за невиконання умов договору. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов'язків щодо організації і 

проведення практики згідно з законодавством про працю  України.  

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цим договором, вирішуються у 

встановленому порядку.  

3.3. Договір набуває сили після її підписання сторонами і діє до кінця практики згідно з 

календарним планом.  

3.4. Договір складено у двох примірниках: по одному - базі практики і закладу вищої 

освіти.  

 

 

Підписи та печатки:  

  

Ректор КЗВО «Одеська академія  

неперервної освіти Одеської обласної ради»:     База практики:  

               __________________ Л.К. Задорожна    ___________    _____________  
     (підпис)                              (підпис)             (прізвище та ініціали)  

    

М.П.     «___» __________   20___   року                 М.П.      «_____» ____________ 20___ року  

  

 



КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 
Місце кутового штампа 

вищого навчального закладу 

КЕРІВНИКУ 
_________________________

_________________________ 

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
(є підставою для зарахування на практику) 

Направляємо на педагогічну практику здобувача вищої освіти  

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

____ курсу, яка(ий) навчається за спеціальністю ______________________________________ 

Освітня програма ________________________________________________________________       

Термін практики з «____» ______ 20     року по «     »                20     року 

Керівник практики від кафедри педагогіки та освітнього менеджменту ___________________ 

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

М.П. КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 
              _______    Л. К. Задорожна 
                (підпис)          

 

Примітки: 

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

установою, організацією. 

2. Формат бланка № А5 (148 210 мм), 2 сторінки. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
(лінія відрізу) 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
Надсилається у заклад вищої освіти не пізніше як через 

три дні після прибуття здобувача вищої освіти на підприємство (організацію, установу) 

Здобувач вищої освіти Комунального закладу вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради»_____________________________________________________ 
                                               (ПІБ здобувача) 

____________________________________________________________________ 
(спеціальність, освітня програма) 

Прибув(ла) «___» __________ 20___ року до _________________________________________ 

________________________________________________________________________________                                      
(назва підприємства, організації, установи) 

і приступив(ла) до ______________________________ практики. 

Наказом по підприємству (організації, установі) від «___»________20__ року   № _____  

зарахований на посаду____________________________________________________________ 

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено 

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

Керівник підприємства (організації, 

установи) 

_______    _______________________ 
(підпис)                    (посада, ПІБ) 

 

МП   «___»_______20___року 

 

Керівник практики від закладу вищої 

освіти 

_________________________________ 
(назва кафедри, циклової комісії) 

_______         __________________ 
(підпис)                    ( посада, ПІБ) 

«____»___________20____року

  

Додаток 5 
до Положення про порядок проведення практики 

здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі 

вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

 



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 (148 210 мм), 1 сторінка.__ 
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  Ректору  

КЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

Прізвище та ініціали директора  

___________________________________ 

(назва закладу) 

 

 
 

КЛОПОТАННЯ 

Прошу направити здобувача(ку) вищої освіти  

_________________________________________________________________ 
                                                           (прізвище, ім’я, по батькові) 

для проходження практики з ____по ______ 20 ___ року на базі _______________________ 

______________________________________________________________________________ 
(назва закладу) 

Керівництво від бази практики гарантує: 

1. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 

2. Створити необхідні умови для виконання здобувачами вищої освіти програм 

практики, не допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі 

практики та майбутній спеціальності. 

3. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної роботи на кожному 

робочому місці. Проводити обов'язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому 

місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти протягом проходження практики 

безпечних методів праці. Забезпечити запобіжними засобами, лікувально-профілактичним 

обслуговуванням за нормами, встановленими для штатних працівників. 

4. Надати здобувачам вищої освіти і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

5. Під час практики здобувачі вищої освіти виконують всі правила внутрішнього 

розпорядку. Про всі порушення трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші 

порушення повідомляти заклад вищої освіти. 

6. Після закінчення практики дати характеристику (відгук) про кожного здобувача 

вищої освіти, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

7. Практику здобувачі вищої освіти проходять на безоплатній основі. 

 

Дата 

 

Керівник закладу   __________________ ______________________ 
                  (підпис)                            (прізвище та ініціали) 

 Додаток 6 
до Положення про порядок проведення практики 

здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі 

вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 
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КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ  

«ОДЕСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ ОДЕСЬКОЇ  

ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту 

 

ЗВІТ 

про виконання програми __________________________________ практики 

 

Здобувача вищої освіти _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, та по батьковій) 

Спеціальність________________________________________________________ 

Освітньо-професійна програма _________________________________________ 

База практики ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(повна назва закладу сфери освіти, установи, організації) 

 

 

 

 

Керівник практики від КЗВО «Одеська 

Академія неперервної освіти Одеської 

обласної ради»    

_____________________________________ 
(посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений  

«____» __________________ 20____р. 

________________________________________________ 

(підпис) 

 

 

Керівник практики від закладу освіти, 

установи, організації в сфері освіти 

_____________________________________

_____________________________________ 

(посада, ПІБ) 

 

Звіт захищений  

«____» __________________ 20____р. 

________________________________________________ 

(підпис)

 Додаток 7 

до Положення про порядок проведення практики 

здобувачів вищої освіти у Комунальному закладі 

вищої освіти «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради» 

 



 


