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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Практична підготовка є обов’язковим компонентом освітньої 
програми для здобуття освітнього, освітньо-наукового ступенів і має на меті 
набуття здобувачем вищої освіти вмінь та професійних навичок шляхом 
побудови власної траєкторії навчання з можливістю поєднання формальної, 
неформальної та інформальної освіти. Вона реалізується через проходження 
різних видів практики. Практика здобувачів вищої освіти є невід’ємною 
складовою процесу підготовки фахівців у Житомирському державному 
університеті імені Івана Франка (далі -  Університет) та регулюється 
Положенням про практики здобувачів вищої освіти Житомирського державного 
університету імені Івана Франка (далі -  Положення).

1.2. Даним Положенням визначаються загальні питання організації, 
проведення та підведення підсумків усіх видів практики здобувачів вищої 
освіти Університету.

1.3. Положення підготовлене на основі Закону України «Про освіту» 
№2145-УІІІ від 05.09.2017 р., Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УІІ 
від 01.07.2014 р. (із змінами), «Положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства 
освіти України № 93 від 08.04.1993 р., наказу Міністерства освіти України «Про 
внесення змін до Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України» № 351 від 20.12.1994 р. та інших нормативних 
документів.

2. МЕТА ТА ЗМІСТ ПРАКТИКИ

2.1. Метою практики є оволодіння здобувачами вищої освіти сучасними 
методами, навичками, вміннями та способами організації праці майбутньої 
професійної діяльності, формування у них на базі одержаних в Університеті 
знань та вмінь професійних навичок для прийняття самостійних рішень під час 
роботи в конкретних суспільно-економічних умовах, виховання потреби 
систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній 
діяльності.

2.2. Практика здобувачів вищої освіти передбачає безперервність і 
послідовність її проведення на всіх етапах здобуття вищої освіти шляхом 
набуття потрібного обсягу умінь і практичних навичок відповідно до освітніх 
програм першого (бакалаврського), другого (магістерського), третього 
(освітньо-наукового) рівнів вищої освіти.

2.3. Зміст і послідовність практики регламентується наскрізною 
програмою, яка розробляється згідно навчального плану кафедрами, що 
забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти, і затверджується на засіданні 
Вченої ради Університету. Наскрізна програма практики повинна відповідати 
наказам Міністерства освіти і науки України та рішенню колегії Міністерства 
освіти і науки України «Про стан практичної підготовки студентів у вищих
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навчальних закладах», освітній програмі, за якою здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти, та навчальному плану спеціальності.

3. ВИДИ ПРАКТИК

3.1. За змістом і метою практика залежно від галузі знань, спеціальності, 
освітньої програми, за якою навчаються здобувачі вищої освіти, може бути 
навчальною та виробничою. Перелік усіх видів практик, їх зміст, тривалість, 
форма та терміни проведення визначаються освітніми програмами та 
навчальними планами.

3.2. Н а вч а льн а  п р а кт и ка  -  один із елементів практичної підготовки, який 
забезпечує формування окремих компетентностей, набуття елементарного або 
первинного досвіду практичної діяльності майбутньої професії. Вона є 
наступним етапом оволодіння необхідними компетентностями після засвоєння 
теоретичного матеріалу на лабораторних, семінарських і практичних заняттях, 
який забезпечує перехід від теоретичного навчання до практичної діяльності 
здобувачів вищої освіти. Завданням навчальної практики є ознайомлення 
здобувачів вищої освіти з особливостями обраного фаху, закріплення та 
поглиблення знань і формування первинних професійних умінь і навичок із 
дисциплін. Навчальна практика переважно проводиться у структурних 
підрозділах Університету. З урахуванням особливостей спеціальностей вона 
може проводитись у закладах дошкільної та загальної середньої освіти, на 
підприємствах, в установах, організаціях тощо.

3.3. До навчальної практики відносяться: навчальна практика 
(археологічна), навчальна практика (музейно-архівна), навчальна практика 
(діалектологічна), навчальна практика (психолого-педагогічна), навчальна 
практика (ознайомлювальна), навчальна практика з усного перекладу, 
навчальна практика з письмового перекладу, навчальна практика
(обчислювальна), навчальна практика з виготовлення мультимедійних 
програмних засобів, як елементів методичного забезпечення, навчальна 
практика з ботаніки, навчальна практика із зоології, навчальна практика 
(пленер) та інші.

3.4. В и р о б н и ч а  пр а кт и ка  здобувачів вищої освіти є невід’ємною 
частиною навчального процесу, яка забезпечує узагальнення теоретичних 
знань, а також розвиває здатність застосовувати їх на практиці на оснащених 
відповідним чином сучасних підприємствах, у закладах дошкільної та 
загальної середньої освіти, закладах вищої освіти, в установах та організаціях 
тощо.

3.5. Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення знань, 
набуття практичного досвіду реалізації майбутньої професійної діяльності, 
вмінь, навичок, вироблення особистого ставлення до професії, ознайомлення 
безпосередньо в установі, організації, на підприємстві з виробничим процесом 
і, як правило, збір фактичного матеріалу для виконання курсових, дипломних і 
кваліфікаційних робіт.
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3.6. Виробнича практика проводиться на підприємствах, в організаціях, 
установах, навчальних закладах на підставі укладених договорів із 
урегулюванням основних питань організації роботи практикантів. На 
виробничу практику здобувані вищої освіти направляються наказом ректора 
Університету. Здобувані вищої освіти денної форми здобуття освіти, що 
навчаються за індивідуальним графіком можуть проходити практику за 
основним місцем роботи, якщо вона відповідає кваліфікації, що здобувається.

3.7. До виробничої практики належать: виробнича практика в закладах 
загальної середньої освіти, виробнича практика на підприємстві, виробнича 
технологічна практика, виробнича (перекладацька) практика, виробнича 
музейно-архівна практика, виробнича практика в групах раннього віку, 
виробнича літня педагогічна практика, виробнича практика з менеджменту, 
виробнича практика в соціальних установах і службах та інші.

4. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

4.1. Навчально-методичне забезпечення практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти Університету за певною спеціальністю та освітньою програмою 
містить повний перелік видів діяльності і зразки форм документів за всіма 
видами практик, що передбачені навчальним планом.

4.2. До навчально-методичного забезпечення практичної підготовки 
належать:

-  нормативна документація;
-  обліково-звітна документація;
-  методичні матеріали.
4.3. Нормативна документація:
-  наскрізна (Додаток 1) та робочі (Додаток 2) програми практик із 

спеціальностей (зберігаються на кафедрах, які відповідають за підготовку 
здобувачів вищої освіти).

-  договори/ угоди про проведення практик здобувачів вищої освіти 
(Додатки 3, 4) (зберігаються у навчальному відділі);

-  наказ ректора Університету про направлення на практику здобувачів 
вищої освіти (зберігається у загальному відділі);

-  службова записка про закріплення здобувачів вищої освіти за базами 
практики (Додаток 5) (зберігається в деканаті/ дирекції/ відділі аспірантури та 
докторантури та навчальному відділі);

-  щоденник практики здобувачів вищої освіти (Додаток 6) (зберігається в 
деканаті/ дирекції/ відділі аспірантури та докторантури);

-  відношення на проходження практики здобувачами вищої освіти 
(Додаток 7) (зберігається в деканаті/ дирекції);

-  повідомлення про прибуття здобувачів вищої освіти на практику до 
установи, організації, підприємства (зберігаються в деканаті/ дирекції) 
(Додаток 8);

-  паспорт бази практики (Додатки 9, 10) (зберігається в навчальному відділі).

7



4.4. Обліково-звітна документація:
-зведений графік проведення практик (Додаток 11) (зберігається в 

навчальному відділі);
-  журнали реєстрації інструктажу з охорони праці здобувачів вищої 

освіти під час проходження практик (Додаток 12) (зберігається в деканаті/ 
дирекції / відділі аспірантури та докторантури);

-  журнал реєстрації угод про проведення практик здобувачів вищої 
освіти та договорів про партнерство та ділове співробітництво (Додаток 13) 
(зберігається в навчальному відділі);

-  звіти факультетських/ інститутських керівників про проведення 
практик (Додаток 14) (зберігається в деканаті/ дирекції/ відділі аспірантури та 
докторантури).

4.5. Методичні матеріали з окремих видів практик:
-  методичні рекомендації щодо проходження практики;
-  зразки оформлення звітної документації здобувачів вищої освіти 

(Додаток 6).
4.6. Основними навчально-методичними документами з проведення всіх 

видів практик здобувачів вищої освіти відповідної спеціальності є наскрізна та 
робочі програми практики.

4.7. Наскрізна програма практики є нормативним документом, який 
забезпечує організацію всіх етапів практичної підготовки, регламентує 
формування компетентностей результатів навчання, мету, зміст і послідовність 
проведення практик різних видів, оцінювання їх результатів, містить 
рекомендації щодо їх проведення та форми контролю рівня знань, умінь і 
навичок, яких здобувані вищої освіти мають набути під час проходження 
кожного виду практики. Вона повинна бути короткою, конкретною за змістом, 
без дублювань і повторів у загальних положеннях і має висвітлювати 
взаємозв’язок і наступність усіх видів практики. Наскрізна програма практики 
певної спеціальності Університету розробляється провідними фахівцями, 
завідувачем кафедри/ кафедр спільно з факультетським/ інститутським 
керівником практики; розглядається та схвалюється на засіданні кафедри/ 
кафедр, науково-методичної ради факультету/ навчально-наукового інституту 
(на якому реалізується освітня програма), науково-методичної ради 
Університету та затверджується Вченою радою Університету. Вона складається 
з таких розділів:

-  пояснювальна записка;
-  види та терміни проходження практики;
-  бази проведення практики;
-  організація практики;
-  вимоги до звітної документації;
-  зміст практик.
І. Пояснювальна записка. У ній зазначається місце практики в 

професійній підготовці випускника, мета та завдання практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти, компетентності, якими вони повинні оволодіти за 
періоди проходження практики та програмні результати навчання.
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II. Види та терміни проходження практики. Види практики (навчальна, 
виробнича), послідовність їх проходження, терміни та кількість годин, що на 
них виділяється, визначаються навчальними планами залежно від конкретної 
спеціальності та освітньої програми, за якою здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти.

III. Бази проведення практики. У цьому розділі надається орієнтований 
перелік баз практики, які мають відповідні умови для проходження практики, 
та їх характеристика, вимоги які висуваються до об’єкта практики.

IV. Організація та керівництво практикою. У цій частині наскрізної 
програми висвітлюються основні організаційні моменти та механізми направлення 
здобувачів вищої освіти на практику. Описуються функції та обов’язки 
факультетського/ інститутського керівника і керівників практики від кафедри.

V. Вимоги до звітної документації. З урахуванням особливостей 
спеціальності й освітньої програми, у даному розділі зазначаються вимоги до 
складання та оформлення звіту, терміни подання та захисту звітів про 
проходження практики, критерії його оцінювання тощо.

VI. Зміст практик. Розділ містить мету та завдання навчальних та 
виробничих практик, компетентності, що формуються під час проходження 
практики та програмні результати навчання, зміст діяльності практикантів 
(завдання, які потрібно виконати здобувачам вищої освіти, перелік основних 
видів робіт, обов’язкових для виконання, типові індивідуальні завдання з 
урахуванням специфіки відповідної спеціальності), форми звітності та критерії 
оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики, тощо. У цьому 
розділі зазначається зміст усіх практик, які передбачені навчальним планом.

4.8. На основі наскрізної програми практики кафедрами Університету 
розробляються робочі програми всіх видів практик, що передбачені навчальним 
планом та робочим навчальним планом. Кожну робочу програму, після 
розгляду та схвалення на засіданні кафедри/ кафедр, науково-методичній раді 
факультету/ навчально-наукового інституту (на якому реалізується освітня 
програма), науково-методичній раді Університету, затверджує Вчена рада 
Університету.

4.9. Робоча програма практики -  навчально-методичний документ, який 
урегульовує порядок проведення відповідної практики і регламентує 
формування компетентностей, результатів навчання, мету, зміст проведення 
практики, оцінювання результатів і містить рекомендації щодо проведення та 
форм контролю рівня знань, умінь і навичок, яких здобувані вищої освіти 
мають набути за час проходження певного виду практики. Зміст робочої 
програми практики розкриває особливості її планування та регламентує 
діяльність здобувачів вищої освіти і керівників практики в період її проведення. 
Вона складається з таких розділів:

-  опис практики;
-  мета та завдання практики;
-  програма практики;
-  форми та методи контролю;
-  вимоги до звітної документації;
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-  критерії оцінювання здобувачів вищої освіти;
-  методичні рекомендації;
-  рекомендована література;
-  інформаційні ресурси, тощо.
I. Опис практики. В цьому розділі вказується курс на якому проводиться 

практика, семестр, її тривалість (кількість у тижнях, годинах та кредитах 
ЕСТЭ), вид контролю та інші питання організаційного характеру.

II. Мета та завдання практики. Один із основних розділів програми, 
який організовує діяльність здобувачів вищої освіти та керівників практики в 
ході її проведення. У розділі визначається мета, завдання практики, 
окреслюються компетентності, якими здобувані вищої освіти повинні оволодіти 
за період її проходження та програмні результати навчання, яких варто 
досягнути. Чітко та обґрунтовано визначені у програмі мета та завдання 
практики дозволяють легко контролювати хід виконання завдань і досягнення її 
результатів, оперативно вносити необхідні корективи. Формулювання у робочій 
програмі мети й завдань практики повинно базуватися на змістовному аналізі 
дисциплін навчального плану та визначенні компетентностей, якими повинні 
оволодіти здобувані вищої освіти на практиці, як на відповідному етапі 
навчання, так і в процесі всього навчання в Університеті.

III. Програма практики. У цьому розділі чітко викладаються всі 
необхідні заходи для досягнення поставлених цілей і завдань практики, набуття 
здобувачами вищої освіти компетентностей з конкретної спеціальності на 
конкретному етапі навчання. Згідно з навчальним планом спеціальності та 
залежно від виду практики, розкривають зміст і структуру практичної підготовки, 
перелік основних робіт, обов’язкових для виконання, типові індивідуальні 
завдання, тощо. Зміст індивідуального завдання повинен враховувати конкретні 
умови та можливості бази практики, відповідати цілям і завданням навчального 
процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати здібності і 
теоретичну підготовку здобувачів вищої освіти. Виходячи з особливостей і 
можливостей баз практики доцільно навести приблизний перелік посад, на яких 
здобувані вищої освіти можуть проходити виробничу практику. В цьому розділі 
дається орієнтовний розрахунок часу, необхідний для виконання окремих завдань, 
передбачених програмою практики.

IV. Форми та методи контролю. Розділ ознайомлює здобувачів вищої 
освіти з прийнятою системою поточного та підсумкового контролю виконання 
робочої програми практики. Висвітлюються питання, які стосуються контролю 
діяльності здобувачів вищої освіти керівниками практики від кафедри і бази 
практики.

V. Вимоги до звітної документації. Даний розділ містить інформацію 
про форму звітної документації, наявність у ній основних розділів та правила її 
оформлення. У звітній документації повинна бути коротко описана діяльність, 
особисто виконана здобувачем вищої освіти під час практики. Звітну 
документацію перевіряють і оцінюють керівники практики.

VI. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти. У розділі зазначають 
види діяльності практиканта, терміни їх виконання та кількість балів, яку він
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може отримати в разі дотримання всіх вимог та виконання завдань у повному 
обсязі. Розписана діюча шкала оцінювання (університетська та ECTS).

VII. Методичні рекомендації. У цьому розділі викладається 
методологічна специфіка практики зі спеціальності, вказані чіткі і конкретні 
рекомендації по виконанню програми практики.

VIII. Рекомендована література. Здобувачам вищої освіти надається 
перелік літератури, яку необхідно опрацювати для виконання завдань практики. 
Це може бути як література, яка наявна в бібліотеці Університету, кафедри, так 
і на базі практики: нормативні документи, наочні посібники, тощо. Перелік 
літературних джерел повинен бути мінімальним за номенклатурою і обсягом, з 
урахуванням резерву часу, який можуть виділити здобувані вищої освіти для їх 
вивчення в ході проходження практики.

IX. Інформаційні ресурси. Вказується перелік посилань на інформаційні 
ресурси, які можуть бути використані в підготовці та реалізації завдань 
практики здобувачами вищої освіти.

4.10. Крім наскрізних та робочих програм практики, кафедри можуть 
розробляти й інші методичні документи, що сприятимуть досягненню високого 
рівня проведення практики здобувачів вищої освіти та дієвому контролю за 
практичною підготовкою з боку Університету.

5. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКАМИ

5.1. Відповідальність за організацію, проведення та контроль за 
практичною підготовкою покладається на проректора з навчальної роботи 
Університету. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в 
Університеті здійснюють начальник навчального відділу, завідувач практики 
(навчальної, виробничої) та декани факультетів/ директори навчально-наукових 
інститутів. Виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри.

5.2. Навчально-методичне керівництво та контроль за виконанням 
програми практики здійснює факультетський/ інститутський керівник 
практики, завідувач кафедри та досвідчені викладачі кафедр (керівники 
практики), згідно затвердженого деканом факультету/ директором навчально- 
наукового інституту розподілу навчального навантаження відповідної кафедри.

5.3. Декан факультету/ директор навчально-наукового інституту:
-  здійснює контроль за наявністю та відповідністю навчально-методичного 

забезпечення практики на факультеті/ навчально-науковому інституті;
-  визначає терміни проведення захисту практики та дату заліку;
-  на початку навчального року забезпечує та контролює інформування 

здобувачів вищої освіти про місце, строки проведення практики та терміни її 
захисту;

-  здійснює контроль за організацією та проведенням практики 
кафедрами, виконанням програм практик, своєчасним підведенням підсумків, а 
також оформленням звітної документації за підсумками практики;

-  засвідчує відповідність баз практик критеріям її проведення;
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-  бере участь у захисті здобувачами вищої освіти звітної документації за 
результатами практики;

-  приймає участь в обговорені звітів кафедр про проведення практики на 
вченій раді факультету/ навчально-наукового інституту наприкінці кожного 
навчального семестру.

Завідувач кафедри:
-  спільно із факультетським/ інститутським керівником практики 

розробляє наскрізну програму практики і вносить зміни до неї (за потреби);
-  здійснює контроль над розробкою робочих програм практики та 

контролює дотримання вимог наскрізної програми практики;
-  включає обговорення тематики індивідуальних завдань практики для 

здобувачів вищої освіти в перелік питань засідання кафедри;
-  за потреби долучається до захисту звітної документації за 

результатами практики;
-  заслуховує звіти про практику керівників практики від кафедри та аналізує 

виконання програм практики здобувачами вищої освіти на засіданнях кафедри.
5.4. Факультетський/ інститутський керівник практики призначається 

наказом ректора Університету на основі службових записок деканів 
факультетів/ директорів навчально-наукових інститутів погоджених з 
проректором з навчальної роботи та завідувачами кафедр, які забезпечують 
проведення практик, із числа висококваліфікованих науково-педагогічних 
працівників. На факультеті/ в навчально-науковому інституті призначається, як 
правило, один факультетський/ інститутський керівник практики.

5.5. Факультетський/ інститутський керівник практики:
-  формує службову записку по розподілу керівників практики на 

факультеті/ навчально-науковому інституті (Додаток 16);
-  спільно з керівниками практики від кафедри формує службову записку, 

яка є підставою для формування наказу ректора Університету про практику 
здобувачів вищої освіти, здійснює розподіл здобувачів вищої освіти за базами 
практики, організовує проведення зборів здобувачів вищої освіти із питань 
практики до її початку (установча конференція) та після її проведення 
(підсумкова конференція);

-  забезпечує здобувачів вищої освіти направленням на практику;
-  здійснює проведення зі здобувачами вищої освіти обов’язкових 

інструктажів із охорони праці та безпеки життєдіяльності;
-  повідомляє здобувачів вищої освіти про порядок подання звітної 

документації з практики, критерії її оцінювання та форми звітування;
-  контролює своєчасне оцінювання звітної документації керівниками 

практики;
-  подає до деканату/ дирекції звіти про проведення практики з 

пропозиціями щодо вдосконалення її організації.
5.6. Керівник практики від кафедри:
-  розробляє робочу програму та тематику індивідуальних завдань практики;
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-  узгоджує із керівником практики від бази практики індивідуальні 
завдання на практику з урахуванням особливостей бази практики;

-  видає здобувачам вищої освіти індивідуальні завдання на практику;
-  стежить за своєчасним прибуттям здобувачів вищої освіти до місць 

практики;
-  здійснює контроль за виконанням програми практики;
-  у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 

високу якіс ть її проходження згідно із робочою програмою практики;
-  надає методичну допомогу здобувачам вищої освіти під час виконання 

ними індивідуальних завдань і оформлення звітної документації;
-  проводить консультування щодо обробки зібраного матеріалу та його 

використання для звіту практики;
-  контролює правильність оформлення звітної документації здобувачів 

вищої освіти;
-  приймає участь у захисті звітної документації у складі комісії, на 

підставі чого оцінює результати практики здобувачів вищої освіти;
-  здає звіти здобувачів вищої освіти про практику на кафедру.
5.7. Завідувач практики (навчальної, виробничої):
-  контролює проведення всіх організаційних заходів перед 

направленням здобувачів вищої освіти на практику: проводить разом з 
факультетським / інститутським керівником практики інструктаж з порядку 
проходження практики;

-  забезпечує постійне оновлення інформації, яка розміщена на сайті 
університету щодо пропозицій про проходження практики здобувачами вищої 
освіти;

-  забезпечує факультетських/ інститутських керівників практики 
щоденниками та зразками необхідної документації для проходження практики 
здобувачами вищої освіти;

-  контролює відповідність видів і термінів проведення практики 
навчальним планам;

-  уточнює із базами практики умови проведення практики;
-  надає кафедрам інформацію щодо наявності баз практики згідно з 

укладеними договорами;
-  має право в складі комісії брати участь у підведені підсумків із практики;
-  здійснює контроль за проведенням практики, аналізує звіти кафедр за її 

результатами та готує загальний звіт про проходження практики здобувачів вищої 
освіти Університету кожного навчального семестру із зауваженнями та 
пропозиціями, щодо вдосконалення практики здобувачів вищої освіти;

-  формує проекти наказів і проекти рішень ректорату та Вченої ради 
Університету із питань організації та підсумків проведення практики.

5.8. Здобувані вищої освіти Університету, як практиканти зобов’язані:
-  до початку практики прийняти участь в установчій конференції та 

пройти інструктаж з техніки безпеки та охорони праці, консультації щодо 
оформлення усіх необхідних документів;



-  вивчити і чітко дотримуватися правил охорони праці, техніки безпеки 
та виробничої санітарії;

-  своєчасно прибути на базу практики;
-  у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики та нести відповідальність за виконану роботу;
-  своєчасно подати необхідні звітні документи та захистити результати 

практики.
5.9. Організаційні заходи, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики:
1) Розробка наскрізної і робочої програм практики здобувачів вищої 

освіти різних спеціальностей (освітніх програм) усіх рівнів вищої освіти.
2) Призначення факультетських/ інститутських керівників практики та 

керівників практики від кафедр.
3) Визначення баз практики.
4) Розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики і керівниками. 

Здобувані вищої освіти можуть самостійно, за погодженням із деканом 
факультету/ директором навчально-наукового інституту, факультетським/ 
інститутським керівником практики визначати для себе базу виробничої 
практики та пропонувати її для проходження (не пізніше ніж за два тижні до 
початку практики).

5) Формування пакету документів для проходження практики:
В и р о б н и ч о ї (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття

освіти) та н а вч а ль н о ї п р а кт и ки  (поза межами Університету) (для здобувачів 
вищої освіти заочної форми здобуття освіти):

-  надання відношення з місця проходження практики. Керівник 
підприємства, установи, організації надає згоду на проходження практики 
здобувачам вищої освіти вказавши місце і терміни проходження практики;

-  укладання договорів про проведення практики між Університетом та 
підприємствами, організаціями, установами тощо. Договір для проходження 
практики укладається у двох примірниках (один примірник базі практики, 
інший -  Університету). Договір із базою практики укладається терміном на 
п’ять років або на період конкретного виду практики. Підписується 
директором/ керівником підприємства, установи, організації, з одного боку, 
ректором Університету -  з іншого. Договір погоджується юрисконсультом і 
завідувачем практики (навчальної, виробничої) та підписується всіма 
сторонами до початку проходження практики;

-  оформлення паспорту бази практики. Паспорт бази практики 
заповнюється директором/ керівником підприємства, установи, організації в 
одному примірнику. Достовірність інформації засвідчується його підписом та 
печаткою підприємства, установи, організації;

-  надання здобувачам вищої освіти направлення на проходження 
практики (Додаток 16).

Н а в ч а л ь н о ї п р а кт и ки  (поза межами Університету) (для здобувачів вищої 
освіти денної форми здобуття освіти):
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-  оформлення повідомлення про прибуття здобувачів вищої освіти на 
практику до установи, організації, підприємства;

- надання здобувачам вищої освіти направлення на проходження практики.
6) Видання наказу ректора Університету (для організації виробничої 

практики та навчальної практики поза межами Університету здобувачів вищої 
освіти денної та заочної форм здобуття освіти). Наказ ректора Університету про 
проведення практики формує завідувач практики (навчальної, виробничої) на 
основі службової записки, яку готує факультетський/ інститутський керівник 
практики не пізніше ніж за два тижні до початку практики.

7) Інформування здобувачів вищої освіти про порядок проходження 
практики, основні її завдання та систему звітності: подання письмового звіту, 
виконання індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, 
виступу тощо (для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм здобуття 
освіти).

8) Розподіл тематики індивідуальних завдань практики між здобувачами 
вищої освіти. Індивідуальні завдання є складовою частиною робочої програми 
практики, які видаються кожному здобувану вищої освіти. Зміст 
індивідуального завдання повинен враховувати спеціальність здобувана вищої 
освіти, теми курсової або кваліфікаційної (дипломної) роботи, конкретні умови 
та можливості баз практик, відповідати цілям і завданням навчального процесу.

5.10. Невиконання програми практики без поважних причин тягне за 
собою академічну заборгованість і є підставою для відрахування з 
Університету.

6. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ ЗДОБУТТЯ ОСВІТИ

6.1. Обсяги практики для здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття 
освіти визначається з розрахунку 1,5 кредити (45 год.) на 1 тиждень, з яких, як 
правило, 4 години -  активна складова практики на базах, 41 година -  
самостійна робота.

6.2. Здобувані вищої освіти заочної форми здобуття освіти, які працюють 
за фахом, звільняються від проходження виробничої практики, якщо до початку 
навчального семестру, в якому проводиться практика, вони подали декану 
факультету/ директору навчально-наукового інституту копію трудової книжки 
або довідку про працевлаштування та відгук і оцінку роботи здобувана вищої 
освіти від керівника з місця роботи. Підсумкову оцінку з виробничої практики 
таким здобувачам вищої освіти визначає керівник практики від кафедри на 
основі оцінки виставленої керівником з місця роботи.

6.3. Всі інші здобувані вищої освіти заочної форми здобуття освіти проходять 
виробничу практику терміном і тривалістю, які визначені освітньою програмою і 
навчальним планом спеціальності.

6.4. Здобувані вищої освіти заочної форми здобуття освіти проходять 
практику без відриву від основної роботи або використовують для цього чергову 
відпустку. Здобувані вищої освіти заочної форми здобуття освіти самостійно
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знаходять місце проходження виробничих та навчальних практик (поза межами 
Університету), яке повинно відповідати всім вимогам наскрізної програми 
практики. У період установчої сесії здобувачі вищої освіти подають пакет 
необхідних документів для проходження практики факультетському/ 
інститутському керівнику практики.

6.5. У період установчої сесії здобувачам вищої освіти заочної форми 
здобуття освіти на факультетах/ навчально-наукових інститутах проводиться 
установча конференція з питань проведення виробничих та навчальних 
практик, які проходять поза межами Університету.

6.6. Після закінчення практики на екзаменаційній сесії здобувані вищої 
освіти заочної форми здобуття освіти здають документацію та звітують за 
результатами проходження практики.

6.7. У всіх інших питаннях здобувані вищої освіти заочної форми 
здобуття освіти керуються даним Положенням.

7. БАЗИ ПРАКТИК

7.1. Практика здобувачів вищої освіти Університету проводиться на 
базах, які відповідають меті, завданням, змісту практики, а також вимогам 
освітніх програм навчальних планів та програмам практики.

7.2. Базами практики можуть бути заклади освіти (заклади дошкільної і 
загальної середньої освіти, заклади позашкільної освіти, заклади вищої освіти, 
заклади післядипломної освіти, навчальні заклади для громадян, які 
потребують соціальної допомоги та реабілітації), наукові заклади, 
підприємства, організації, інші установи будь-якої форми власності в Україні та 
за її межами, які мають належні умови для проведення практики та діючі 
договори. Як бази практичної підготовки здобувачів вищої освіти можуть 
використовуватись структурні підрозділи Університету.

7.3. Бази практик повинні відповідати наступним вимогам:
-  забезпечувати виконання здобувачами вищої освіти програми практики;
-  мати у своєму складі структури, що відповідають спеціальності за якими 

здійснюється підготовка фахівців;
-  здійснювати кваліфіковане керівництво практикою здобувачів вищої освіти;
-  надавати здобувачам вищої освіти право користуватись бібліотекою, 

лабораторіями, технічною та іншою документацією, необхідною для виконання 
програми практики, з урахуванням політики конфіденційності підприємства;

-  надавати можливість подальшого працевлаштування випускникам 
Університету.

7.4. Для іноземних здобувачів вищої освіти бази практики можуть бути 
розташовані на території країн-замовників фахівців або в межах України. 
Іноземним здобувачам вищої освіти у встановленому порядку видаються 
програма практики та індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони 
здають звітну документацію в порядку, встановленому робочою програмою 
практики. При проходженні практики в межах України іноземні здобувані
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вищої освіти дотримуються загальних правил та положень щодо проходження 
практики, встановлених в Університеті.

7.5. Здобувані вищої освіти можуть бути направлені на виробничу 
практику на бази, що входять до переліку з якими співпрацює Університет або 
вони можуть самостійно знаходити бази проходження практики та узгоджувати 
їх з деканом факультету/ директором навчально-наукового інституту, 
факультетським/ інститутським керівником практики. Відповідні особи дають 
згоду на проходження практики на таких базах лише за умови, якщо вони 
відповідають встановленим вимогам. З ними Університет укладає договори на 
проведення практики за встановленим зразком. Тривалість дії договору 
погоджується договірними сторонами.

7.6. Залежно від виду практики бази можуть використовуватися 
здобувачами вищої освіти як колективно так і індивідуально.

7.7. Для групи споріднених спеціальностей можуть створюватися 
спеціальні навчально-практичні бази (стаціонарні чи експедиційні). У разі 
створення таких баз, територіально віддалених від Університету, груповий 
керівник практики зобов’язаний забезпечити належні навчально-виробничі 
умови проходження практики. Координація організації практики на таких базах 
здійснюється відповідно до наказу ректора Університету.

7.8. Здобувані вищої освіти можуть проходити практику за межами 
України в порядку встановленому чинним законодавством і договорами про 
співпрацю, укладеними Університетом з закладами вищої освіти, науковими 
установами тощо інших держав.

7.9. З урахуванням договорів про співпрацю, завідувач практики 
(навчальної, виробничої) формує базу закладів освіти, організацій, підприємств, 
які можуть забезпечити виконання здобувачами вищої освіти програми 
практики.

8. ПІДСУМКИ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ

8.1. Після закінчення терміну проходження практики здобувачі вищої 
освіти подають до деканату факультету/ дирекції навчально-наукового 
інституту, як правило протягом п’яти робочих днів, звітну документацію: 
щоденник, плани-конспекти уроків, матеріали практики, методичні розробки, 
відгук і оцінку роботи здобувана вищої освіти та інші матеріали. 
Факультетський/ інститутський керівник практики передає звітну 
документацію всім закріпленим керівникам практики.

8.2. У звітній документації обов’язково повинні бути відображені 
відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх розділів програми 
практики та індивідуального завдання. Оформлюється звітна документація за 
вимогами, встановленими робочою програмою практики. Щоденник практики -  
обов’язковий документ, що відображає поточну діяльність здобувачів вищої 
освіти, етапи виконання завдань під час проходження виробничої та окремих 
навчальних практик. В розділі щоденника практики «Відгук і оцінка роботи 
здобувана вищої освіти на практиці» керівник практики від підприємства,
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організації, установи обов’язково зазначає досягнення практиканта, позитивні 
моменти його діяльності та відмічає основні недоліки.

8.3. Всі керівники практики від кафедр здійснюють перевірку звітної 
документації, заповнюють в щоденнику практики розділ «Відгук осіб, які 
перевіряли проходження практики» та виставляють оцінки. Перевірена всіма 
керівниками практики від кафедр звітна документація здається в деканат 
факультету/ дирекцію навчально-наукового інституту не пізніше ніж за один 
день до захисту практики (заліку).

8.4. Дата захисту практики (заліку) виставляється деканатом/ дирекцією 
не пізніше ніж через два тижні після закінчення практики здобувачів вищої 
освіти та до початку екзаменаційної сесії.

8.5. Захист практики відбувається прилюдно. Для проведення захисту 
деканатом факультету/ дирекцією навчально-наукового інституту створюється 
комісія, як правило, не менше ніж з трьох осіб: керівників практики від кафедр, 
які затверджені ректором у наказі про практики здобувачів вищої освіти та за 
потреби факультетського/ інститутського керівника практики, декана 
факультету/ директора навчально-наукового інституту та завідувача практики 
(навчальної, виробничої).

8.6. Кожен практикант особисто звітує про виконану роботу, відповідає 
на запитання, поставлені членами комісії, демонструє підготовлений матеріал 
та висловлює побажання до практики та її організації.

8.7. Оцінка за практику вноситься до електронного журналу, відомості 
обліку успішності і до залікової книжки здобувана вищої освіти за підписом 
керівника практики від кафедри, який відповідає за фахову підготовку 
здобувачів вищої освіти. За виробничу практику здобувач вищої освіти отримує 
оцінку за університетською («відмінно»/ «добре»/ «задовільно»/ 
«незадовільно»), 100-бальною та шкалою ЕСТ8. Оцінювання навчальної 
практики здійснюється за університетською шкалою «зараховано- 
незараховано», 100-бальною та шкалою ЕСНЗ відповідно до рівня виконання 
вимог програми практики. У здобувачів вищої освіти заочної форми здобуття 
освіти захист виробничої практики відбувається в екзаменаційну сесію.

8.8. При виставлені підсумкової оцінки за результатами навчальної (поза 
межами Університету) та виробничої практик враховується наступний розподіл 
балів за критеріями представленими в таблиці 1. Представлені результати роботи 
на захисті практики оцінюються за 100-бальною шкалою керівниками практик.

Таблиця 1
Розподіл балів підсумкової оцінки результатів практики________

№ Вид діяльності здобувана вищої освіти Термін
виконання

Кількість
балів

1. Виконання завдань практики
2. Виконання індивідуальних завдань
3. Оформлення звітної документації 25
4. Своєчасність подачі звітної документації 5

Всього: 100
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8.9. Оцінювання досягнень здобувачів вищої освіти на навчальних 
практик, які заплановані у вигляді практичних/лабораторних занять, 
здійснюється на кожному занятті. Результати поточного контролю та захист 
звіту (залік) є основою для виставлення заліку.

8.10. Здобувану вищої освіти, який не виконав програму практики з 
поважних причин у відомість обліку успішності виставляється відмітка «не 
з’явився» та надається право проходження практики повторно без відриву від 
навчання. Здобувану вищої освіти, який не виконав програму практики з 
неповажних причин у відомість обліку успішності виставляється оцінка 
«незадовільно». У випадку незадовільної оцінки здобувай вищої освіти повинен 
повторно пройти практику. Для повторного проходження практики здобувачами 
вищої освіти факультетський/ інститутський керівник складає індивідуальний 
графік проходження практики, який погоджується із усіма керівниками практики 
від кафедр, деканом факультету/ директором навчально-наукового інституту, 
начальником навчального відділу та проректором з навчальної роботи. Отримання 
незадовільної оцінки після перескладання є підставою для відрахування.

8.11. Здобувачам вищої освіти, що вчасно не прибув на базу практики 
необхідно протягом трьох робочих днів повідомити факультетського/ 
інститутського керівника практики, декана факультету/ директора навчально- 
наукового інституту та надати документальне підтвердження причин 
відсутності. В разі наявності поважної причини, ректор Університету шляхом 
видання відповідного наказу, може перенести терміни проходження практики 
на підставі службової записки декана факультету/ директора навчально- 
наукового інституту (Додаток 18), що узгоджується із начальником 
навчального відділу та проректором з навчальної роботи.

8.12. Практиканти, які отримали незадовільні оцінки після перевірки 
звітної документації керівниками практики від кафедр не допускаються до 
захисту, у відомість обліку успішності виставляється оцінка «незадовільно».

8.13. Здобувані вищої освіти, які виконали завдання практики та 
з’явились на захист за бажанням можуть приймати або не приймати участь у 
захисті. В разі відмови від участі в захисті підсумкова оцінка не може 
перевищувати 75 балів відповідно до критеріїв. За відсутності на захисті 
практики здобувана вищої освіти у відомість обліку успішності виставляється 
відмітка «не з’явився».

8.14. Відомість обліку успішності із практики керівники повертають до 
деканату/ дирекцій не пізніше наступного дня після дати захисту практики 
(заліку).

8.15. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, а 
аналіз загальних підсумків практики доповідається факультетським керівником 
практики на вчених радах факультету/ навчально-наукового інституту та 
деканом факультету/ директором навчально-наукового інституту на засіданнях 
ректорату та/ або Вченої ради університету.
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА
КОРДОНОМ

9.1. Порядок проведення практики за кордоном, її керівництво та 
підведення підсумків практичної підготовки здобувачів вищої освіти 
здійснюються на загальних засадах, що визначені даним Положенням, 
«Положенням про практики здобувачів вищої освіти Житомирського 
державного університету імені Івана Франка за кордоном», програмою 
практики та чинними нормативними документами Міністерства освіти і науки 
України, які регламентують організацію та проведення практики здобувачів 
вищої освіти.

10. АСИСТЕНТСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЗДОБУВАЧІВ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ

10.1. Асистентська педагогічна практика в Університеті на третьому 
(освітньо-науковому) рівні вищої освіти є компонентом професійної підготовки 
до науково-педагогічної діяльності та являє собою вид практичної діяльності 
аспірантів.

10.2. Навчально-методичне керівництво асистентською педагогічною 
практикою здобувачів вищої освіти здійснюють завідувач відділу аспірантури 
та докторантури та завідувач кафедри.

10.3. Навчально-методичне керівництво виконання програми практики 
здійснює керівник практики. Керівником практики є науковий керівник 
здобувана вищої освіти. У разі, якщо науковий керівник не є працівником 
Університету, завідувач кафедри призначає керівника практики з числа 
провідних науковців структурного підрозділу.

10.4. Наказ ректора Університету про проведення практики здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії формує завідувач відділу аспірантури 
та докторантури на основі службової записки (Додаток 5), яку готує завідувач 
кафедри, що відповідає за реалізацію освітньої програми не пізніше ніж за два 
тижні до початку практики.

10.5. Відповідальним за організацію і проведення практики здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти є завідувач 
відділу аспірантури та докторантури, який:

-  забезпечує та контролює інформування здобувачів вищої освіти про 
місце, строки проведення практики та форми звітування;

-  здійснює контроль за організацією та проведенням практики 
керівниками, виконанням програми практики, своєчасним підведенням 
підсумків, а також за складанням звітної документації за підсумками практики.

10.6. Керівник практики:
-  розробляє та погоджує із завідувачем кафедри тематику індивідуальних 

завдань на практику;
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-  до початку практики проводить зі здобувачами вищої освіти, яких 
направлено на практику, інструктажі з техніки безпеки та охорони праці, 
оформлює відповідні документи;

-  видає здобувачам вищої освіти індивідуальні завдання на практику у 
строк, установлений цим Положенням;

-  здійснює контроль за виконанням програми практики та термінами її 
проведення, графік яких залежить від навчального навантаження та розкладу 
занять наукового керівника/ керівника асистентської педагогічної практики;

-  надає методичну допомогу здобувачам вищої освіти під час виконання 
ними індивідуальних завдань і опрацювання матеріалів практики;

-  проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу 
та його використання для звіту про практику;

-  інформує здобувачів вищої освіти про порядок подання звітів про 
практику;

-  приймає захист звітів на підставі чого оцінює результати практики 
здобувачів вищої освіти та виставляє оцінку;

-  здає звіти здобувачів вищої освіти у відділ аспірантури та докторантури.
10.7. Базою асистентської педагогічної практики є кафедри Університету. 

У виключних випадках аспірант може проходити практику в інших закладах 
вищої освіти за погодженням із завідувачем кафедри, науковим керівником та 
завідувачем відділу аспірантури та докторантури.

10.8. Після закінчення терміну практики здобувані вищої освіти 
оформлюють звітну документацію, за вимогами встановленими робочою 
програмою практики (щоденник, звіт тощо). Обов’язковими документами є 
щоденник практики, що відображає поточну діяльність здобувачів вищої 
освіти, етапи виконання завдань під час проходження практики, відгук і оцінку 
роботи здобувана вищої освіти керівниками практики (Додаток 6) та звіт про 
проходження практики (Додаток 15).

10.9. Звіт із практики здобувані вищої освіти захищають перед комісією у 
складі: завідувач кафедри, керівник практики і завідувач відділу аспірантури та 
докторантури. Комісія приймає залік в Університеті в дату визначену 
розкладом, який формується завідувачем відділу аспірантури та докторантури. 
Оцінка за практику вноситься до відомості обліку успішності і залікової 
книжки здобувана вищої освіти за підписом керівника практики. У здобувачів 
вищої освіти заочної форми здобуття освіти комісія приймає залік у період 
екзаменаційної сесії, яка проходить після практики.

11. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

11.1. Витрати на практику здобувачів вищої освіти є складовою частиною 
загальних витрат на підготовку фахівців. Керівництво навчальною та 
виробничою практиками, керівникам практики входить у їх навчальне 
навантаження.

11.2. Практика здобувачів вищої освіти денної та заочної форми здобуття 
освіти безоплатна для керівника практики від бази практики.
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11.3. Під час практики, у період роботи на робочих місцях і посадах з 
виплатою заробітної плати, за здобувачами вищої освіти зберігається право на 
одержання стипендії за результатами семестрового контролю.

12. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
12.1. Дане Положення затверджується Вченою радою Університету, за 

погодженням зі студентським братством Університету та первинною 
профспілковою організацією студентів та аспірантів Університету, і вводиться 
в дію наказом ректора Університету.

12.2. Зміни та/ або доповнення до цього Положення вносяться у порядку 
встановленому для його прийняття та вводяться в дію наказом ректора 
Університету.

12.3. Відповідальність за актуалізацію цього Положення та контроль за 
його виконанням несуть посадові особи Університету відповідно до їхніх 
функціональних обов’язків.
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ДОДАТКИ
Додаток 1

Міністерство освіти і науки України 
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка
протокол № _____від
«____» ___________20___ року

Голова Вченої ради 
____________ Віктор МОЙСІЄНКО

НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ

Рівень вищої освіти___________________________________
(назва)

Галузь знань_________________________________________
(шифр та назва)

Спеціальність________________________________________
(код та назва)

Предметна спеціальність_______________________________
(код та назва)

Спеціалізація________________________________________
(код та назва)

Освітня програма_____________________________________
(назва)

Факультет/
Навчально-науковий інститут__________________________

(наша)

Житомир -  20
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(Прі ш ите, Власне ім'я укладача (-чів), посада, науковий ступінь, вчене звання)
Укладачі програм и :___________________________________________________

Схвалено на засіданні кафедри_______ _________

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол №

Завідувач кафедри ______________  _____________________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Схвалено на засіданні кафедри________________

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол №

Завідувач кафедри ■___________ _____________________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ навчально- 
наукового інституту_________________________________________________

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол № ____ .

Г олова _________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол № ____ .

Голова _________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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І. Пояснювальна записка
місце практики в професійній підготовці здобувана вищої освіти; 
мета практики; 
завдання практики;
компетентності, які формуються у здобувачів вищої освіти; 
програмні результати навчання.

II. Види та терміни проходження практик (відповідно до навчального плану)

Назва практики Семестр Тривалість
(к-т ь т иж нів)

Загальна к-ть год./ 
Кредитів

Навчальна

Ви робнича

Разом

III. Бази проведення практик
Назва практики База проведення практики

IV. Організація практики

V. Вимоги до звітної документації

VI. Зміст практик

V Навчальна практика
мета та завдання практики;
компетентності;
програмні результати навчання

Програмні результати Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

зміст діяльності здобувачів вищої освіти;
форми звітності здобувачів вищої освіти про практику;
норми оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики.
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^  Виробнича практика
мета та завдання практики;
компетентності;
програмні результати навчання

Програмні результати Методи навчання Форми та методи 
оцінювання

зміст діяльності здобувачів вищої освіти;
форми звітності здобувачів вищої освіти про практику;
норми оцінювання роботи здобувачів вищої освіти під час практики.
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Додаток 2
Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ЗАТВЕРДЖЕНО
Вченою радою Житомирського 
державного університету 
імені Івана Франка
протокол № _____від
«____» ___________20___ року

Голова Вченої ради 
___________Віктор МОЙСІЄНКО

РОБОЧА ПРОГРАМА___________________________ ПРАКТИКИ
(вид практики: навчальна, виробнича)

(назва практики)

Рівень вищої освіти_____________________
(назва)

Галузь знань___________________________
(шифр та назва)

Спеціальність__________________________
(код та назва)

Предметна спеціальність________________
(код та наша)

Спеціалізація__________________________
(к< >д та назва)

Освітня програма______________________
(назва)

Факультет/
Навчально-науковий інститут____________

(назва)

Житомир -  20
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Робоча програма з ______________________________________ для здобувачів
(вид та назва практики)

вищої освіти спеціальності__________________ , предметної спеціальності/
спеціалізації_____________________ на 20__ / 20__навчальний рік. - ____ с.

Розробник/ -и програми:_________________________________________
(Прізвище, Власне ім'я авіора (-ів), посада, науковий ступінь, вчене звання)

Схвалено на засіданні кафедри________________

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол №

Завідувач кафедри ______________  _____________________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Схвалено на засіданні науково-методичної ради факультету/ навчально- 
наукового інституту _________________________________________________

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол № ____ .

Г олова _________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Схвалено на засіданні науково-методичної ради університету 

„ ____ ”_________________ 20___ р., протокол № ____ .

Г олова _________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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І. Опис практики
Рік підготовки
Семестр
Кількість тижнів
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Вид контролю

II. Мета та завдання практики
Мета:

Завдання:

За час проходження практики здобувай вищої освіти має набути 
таких компетентностей:

Програмні результати навчання:

III. Програма практики
О п исуєт ься  зм іст  т а  н а прям и  д ія льн о ст і зд о б ува н а  в и щ о ї освіт и, 

інд ивід уальн і завдання , вка зую т ься  т ер м ін и  ви ко н а н н я  певн и х  вид ів  робот и . 
П ри ф о р м ува н н і ін д и в ід уа льн и х  за вд а н ь  нео бх ід н о  вр а хува т и  т риваліст ь  
п р акт ики  (р ек о м ен д о ва н а  к-т ь го д и н  на ін д и в ід уа льн і завд ання:
1 т иж день (1,5 кр.) — 6 год; 2 т и ж н і (3 кр.) -  10 год; 3 т и ж н і (4,5 кр.) -  14 год;  
4 т иж ні (6 кр.) -  18 год; 5 т и ж н ів  (7,5 кр.) -  24  год; 6  т и ж н ів  (9 кр.) -  28  год;
7 т иж нів  (10,5 кр.) -  32 год; 8  т и ж н ів  (12 кр.) -  3 6  год;
9 т иж нів  (13,5 кр.) -  42 год; 10 т и ж н ів  (15 кр.) -  4 6  год).

IV. Форми та методи контролю

V. Вимоги до звітної документації

VI. Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти
Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти (виробнича практика/

навчальна практика (поза межами Університету"
№ Вид діяльності здобувана вищої освіти Термін

виконання
Кількість

балів
1. Виконання завдань практики

2. Виконання індивідуальних завдань
3. Оформлення звітної документації 25
4. Своєчасність подачі звітної документації 5

Всього: 100
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Критерії оцінювання здобувачів вищої освіти (навчальна практика)
Оцінка студента з навчальної практики визначається за 100-бальною 

шкалою і складається з середньої оцінки виконаних всіх лабораторних/ 
практичних робіт і оцінки за захист звіту (заліку).

Шкала оцінювання результатів навчальних практик
здобувачів вищої освіти

Оцінка за університетською шкалою 100-бальна шкала оцінювання Оцінка ЕСТБ
9 0 -1 0 0 А
8 2 -8 9 В

Зараховано 7 4 -8 1 С
6 4 -7 3 Ц
6 0 -6 3 Е

НезШраховано
3 5 -5 9 ЕХ
0 -3 4 Є

Шкала оцінювання результатів виробничих практик 
_____________ здобувачів вищої освіти______ ______

Оцінка за університетською шкалою 100-бальна шкала оцінювання Оцінка ЕСТБ
Відмінно 9 0 -1 0 0 А

Добре 8 2 -8 9 В
7 4 -8 1 С

Задовільно 6 4 -7 3 В
6 0 -6 3 Е

Незадовільно 3 5 -5 9 ьх
Незадовільно 0 -3 4 Ь

VII. Методичні рекомендації

VIII. Рекомендована література 
Базова

1.

Допоміжна
1.

IX. Інформаційні ресурси

1.

ЗО



ДОГОВІР
про партнерство та ділове співробітництво

Додаток З

м. Житомир «__» ____________ 20__р.

Житомирський державний університет імені Івана Франка в особі ректора Киричук Галини Євгеніївни, який діє
на підставі Статуту, з однієї сторони (Сторона — 1) т а __________________________________________________
___________________________________________________________________________________ в особі директора
___________________________________________________________________, який діє на підставі Статуту
(Сторона -  2), з іншої сторони (разом за текстом — Сторони), дійшовши згоди з усіх істотних умов, уклали цей 
Договір про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Сторони зобов'язуються спільно діяти без створення юридичної особи для досягнення, у 

відповідності з цим Договором, певної мети, що не суперечить законові.
1.2. Спільна діяльність за цим Договором здійснюється без об'єднання вкладів Сторін у вигляді 

грошових коштів, іншого майна.
1.3. За цим Договором допускається об'єднання вкладів Сторін у вигляді професійних та інших знань, 

навичок та вмінь, а також ділової репутації та ділових зв'язків.
1.4. Метою цього договору є реалізація спільних програм щодо:
-  проходження практик здобувачами вищої освіти Сторони — 1 на матеріально-технічній базі Сторони -  2;
-  розповсюдження інформативних матеріалів Сторони -  1 Стороною -  2 і навпаки, на умовах цього 

Договору;
-  розробки здобувачами вищої освіти проектів, пропозицій, спрямованих на покращення діяльності 

Сторони -  2;
-  надання матеріалів Стороною — 2 для написання здобувачами вищої освіти та викладачами Сторони -  1 

наукових робіт;
-  підтримки та участі Сторони -  2 у публічних заходах, організованих Стороною — 1, проведення 

спільних кампаній з соціальної реклами, виступів і публікацій в ЗМІ та інших акцій, спрямованих на 
популяризацію Сторони -  1 і Сторони -  2.

1.5. Реалізація спільних програм, зазначених в пункті 1.4. цього Договору, відбувається на основі 
додаткових угод або письмових заяв.

2. ВЗАЄМНІ ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН:
2.1. Для досягнення мети за цим Договором Сторони зобов'язуються:
2.1.1. Обмінюватися наявною в їх розпорядженні інформацію з питань, що становлять взаємний 

інтерес Сторін;
2.1.2. Періодично проводити спільні консультації із погодженої тематики для обговорення питань 

спільної діяльності;
2.1.3. Виконувати інші зобов'язання, передбачені цим Договором і законодавством України.

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ -  1
3.1. Сторона -  1 за цим Договором зобов'язується:
3.1.1. здійснити вкладу спільну діяльність в порядку і розмірах, встановлених п. 6.1. цього Договору;
3.1.2. надсилати в Сторону -  2 для проходження пракшки лише тих здобувачів вищої освіти, які 

зарекомендували себе з найкращої сторони у навчанні;
3.1.3. за замовленням проводити відбір найкращих випускників для подальшого працевлаштування в 

Стороні -  2;
3.1.4. створювати умови для проведення спільних семінарів, круглих столів, акцій та інших заходів, 

спрямованих на популяризацію Сторони -  2 та Сторони -  1;
3.1.5. на запит іншої Сторони надавати протягом 10 (десяти) днів інформацію про хід виконання спільної 

діяльності за попередній місяць.

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРОНИ- 2
4.1. Сторона —2 за цим Договором зобов'язується:
4.1.1. здійснити вклад в спільну діяльність в порядку і розмірах, установлених п. 6.2. цього Договору;
4.1.2. приймати для проходження практики здобувачів вищої освіти Сторони -1, забезпечувати їм 

необхідні умови та надавати матеріали на основі договору між Стороною — 2 і Стороною -  1, де вказується 
тематична спрямованій і ь, мета, програма практики, результат, кількість здобувачів вищої освіти, тривалість 
практики;

4.1.3. за взаємною домовленістю забезпечувати працевлаштування найкращих здобувачів вищої освіти 
Сторони -  1 в Стороні -  2, кандидатури яких було відібрано Сторонами;

4.1.4. створювати умови для проведення спільних семінарів, круглих столів, акцій та інших заходів, 
спрямованих на популяризацію Сторони -  2 та Сторони -  1;
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4.1.5. на запит іншої Сторони надавати протягом 10 (десяти) днів інформацію про хід виконання спільної 
діяльності за попередній місяць.

5. ВЕДЕННЯ СПІЛЬНИХ СПРАВ:
5.1. Ведення спільних справ за цим договором здійснюється Сторонами за їх спільною згодою.
5.2. Сторони мають право залучати для фактичної реалізації спільних програм третіх осіб.

6. ВКЛАДИ СТОРІН:
6.1. Вклад Сторони -  1 в спільну діяльність здійснюється в такій формі:
1) професійних, наукових та інших знань, навичок та вмінь;
2) ділової репутації та ділових зв'язків.
Частка Сторони -  1 в спільній діяльності становить 50 відсоїків.
6.2. Вклад Сторони — 2 в спільну діяльність здійснюється в такій формі:
1) професійних та інших знань, навичок та вмінь;
2) ділової репутації та ділових зв'язків.
Частка Сторони — 2 в спільній діяльності становить 50 відсотків.

7. МАЙНО СТОРІН:
7.1. Майно створене кожною Стороною договору сіановить їхню особисту власність.
7.1.1. Використання майна вказаного в п. 7.1, здійснюється сторонами за їх загальною згодою, а при 

недосягненні згоди - у порядку, встановленому законодавством.

8. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ:

8.1. Цей Договір припиняється у наступних випадках:
-  закінченням строку;
-  за згодою сторін;
-  у разі, якщо досягнення поставленої мети стало неможливим;
-  з підстав, передбачених законодавством України.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ:
9.1. Цей Договір укладено у двох примірниках, по одному для кожної Сторони.
9.2. Умови цього Договору можуть бути змінені за взаємною згодою Сторін з обов'язковим складанням 

письмового документа.
9.3. У випадку виникнення правовідносин, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються 

чинним законодавством України.
9.4. Сторона -  2 проводить моніторинг навчання тих здобувачів вищої освіти, яких може бути 

рекомендовано як потенційних кандидатів на працевлаштування.
9.5. За взаємною згодою Сторона -  2 та Сторона -  1 мають рівні права на розповсюдження соціальної 

реклами та інформації (серед студентів та персоналу) про спільну діяльність на території Сторін.
9.6. Сторони зобов'язуються при виконанні цього Договору не зводити співпрацю тільки до формального 

дотримання вимог, що містяться в цьому Договорі, а підтримувати ділові контакти і вжити всіх необхідних 
заходів для забезпечення ефективності та розвитку їх зв'язків і досягнення спільної мети.

9.7. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов Договору, згідно із чинним законодавством
України.

Відповідальні особи за реалізацію договору:
від___________________________________ : директор_____________________________ ;
від Житомирського державного університету імені Івана Франка: ректор Галина Євгеніївна Киричук.
9.8. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до

10. АДРЕСИ І ПІДПИСИ СТОРІН:

СТОРОНА -  1 Житомирський державний СТОРОНА -  2
університет імені Івана Франка,
10008, м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40,
ЄДРПОУ 02125208

Ректор Галина КИРИЧУК Директор (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 4
ДОГОВІР

про проведення практики здобувачів вищої освіти 
Житомирського державного університету імені Івана Франка

м. Житомир « ___» __________ _ 20__р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони, Житомирський державний університет 
імені Івана Франка (даті -  університет) в особі ректора Киричук Галини Євгеніївни, діючого
на підставі Статуту і, з другої сторони_________________________________________________
___________________________________________________________________  в особі директора
__________________________________________________________________ , діючого на підставі
Статуту, уклали між собою договір:

1. База практики зобов'язується:
1.1. Прийняти здобувана вищої освіти ПІП на практику згідно з календарним планом:

№
з/п Спеціальність Курс Вид практики

Кількість 
здобувачів 

вищої освіти

Термін практики 
(початок - кінець)

1.

1.2. Призначити наказом кваліфікованих фахівців для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми 

практики, не допускати їх використання до зайняття посад та виконання робіт, що не 
відповідають програмі практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної праці на конкретному 
робочому місці. Проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому 
місці. У разі потреби навчати практикантів безпечних методів праці.

1.5. Надати практикантам можливість користуватися матеріально-технічними засобами 
та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на роботу практикантів. Про всі порушення трудової 
дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти університет.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувана вищої освіти, в 
котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого ним звіту тощо.

1.8. Надавати здобувачам вищої освіти можливість збору інформації для курсових та 
дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною таємницею, 
на підставі направлень кафедр.

2. Університет зобов’язується:
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а 

не пізніше ніж за тиждень -  список здобувачів вищої освіти, яких направляють на практику.
2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики 
нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами вищої освіти під час проходження практики.

2.4. Практика проводиться на безоплатній основі.
2.5. Навчальний заклад зобов’язується не розголошувати використану інформацію 

про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних робіт та звітів у 
встановленому порядку.
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3. Відповідальність сторін за невиконання договору:
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики згідно із законодавством про працю в Україні.
3.2. Усі суперечки, що виникають між сторонами за договором, вирішуються у 

встановленому порядку.
3.3. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики 

згідно з календарним планом.
3.4. Договір складений у двох примірниках: по одному -  базі практики і університету.
3.5. Місцезнаходження:
університет: м. Житомир, вул. Велика Бердичівська, 40;

база практики:__________________________________________________________________ .

4. Реквізити сторін

Університет: База практики:

Житомирський державний 
університет імені Івана Франка

10008, м. Житомир, 
вул. Велика Бердичівська, 40 
тел. (0412) 43-10-67 
ЄДРПОУ 02125208.

_________ Галина К И Р И Ч У К _________________________________
(підпис) (Ім’я, ПРІЗВИЩЕ) (підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

34



Додаток 5

Ректору
Житомирського державного університету 
імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині
декана___________________факультету/
директора ННІ______________________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Службова записка
Відповідно до діючого навчального плану просимо направити здобувачів 

вищої освіти_____курсу____________ форми здобуття освіти______________
(денної/ заочної) (назва факультету/ ННІ)

факультету /ННІ спеціальності_____________ на_______________ практику з
(назва спеціальності) (назва практики)

відривом від академічних занять у ________________ з «__» _________20__р.
(назва бази практики)

по «___» ______________20___ р. Призначити факультетським/ інститутським

керівником________________та керівниками практики наступних викладачів:
(прізвище та ім’я)

Посада - _________________
(прізвище та ім’я)

Посада - _____ ___________
(прізвище та ім’я)

Посада - _________________
(прі звище та ім'я)

Посада - _________________
(прізнище та ім’я)

Зд о б ува н і ви щ о ї освіт и:
1. Петренко 1.1. -  Житомирський навчально-виховний комплекс №11.

Дата
(пілпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 6

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

(вид і назва практики)

здобувана вищої освіти_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Факультет/
Навчально-науковий інститут__________________

Кафедра (-и)________________________________
(забезпечують проходження практики)

Рівень вищої освіти____

Спеціальність_________

Предметна спеціальність 

Спеціалізація_________

курс, група

(назва)

(назва)

(назва)

(назва)
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(прізвище, ім’я, по батькові)
Здобувач вищ ої о св іти _________________________________________

прибув на підприємство, організацію, установу

мп
підприємства, організації, установи 59 20___року

(підпис) (посада, ім’я ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи)

Вибув з підприємства, організації, установи

мп
Підприсмства, організації, установи 20___року

(підпис) (посада, ім’я ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи)
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Календарний графік проходження практики

№
з/п Назви робіт

Тижні проходження практики Відмітки
про

виконання1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Керівники практики:
від Університету ____________ _________________

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

від підприємства, організації, установи ____________ ________________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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Робочі записи під час практики
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Відгук і оцінка роботи здобувана вищої освіти на практиці

(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи

(підпис) (В ласне ім ’я, П РІЗВ И Щ Е )



Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

Висновок керівника практики від закладу вищої освіти про проходження
практики

Дата складання заліку „___
Оцінка:
за університетською шкалою

кількість балів __________

за шкалою ЕСТБ

20

(словами)

(цифрами і словами)

Керівник практики від закладу вищої освіти

року

(п ідпис) (В ласне ім ’я, П РІЗВ И Щ Е )



Додаток 7

Ректору
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині 
керівника__________________

(повна назва бази практики)

(прізвище, ім’я, по батькові)

ВІДНОШЕННЯ

Адміністрація__________________________________________________
(повна назва бази практики)

не заперечує проти проходження_______________________________________
(назва практики)

здобувачем вищої освіти_________групи____________ форми здобуття освіти
(номер групи) (денноШаочної)

факультету/ННІ_____________________________________________________
(назва факультету / НШ)

(прї т и  ще, ім'я, по багькові практиканта)

Термін проходження практики з ___________п о ___________ . Створення

необхідних умов для виконання програми практики гарантуємо.

Керівник ______________ _ _ ______________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 8
ПОВІДОМЛЕННЯ

Здобувач вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка

(прізвище, ім’я, по батькові)

(курс, спеціальність, факультет/навчально-наук<ший інститут)

прибув до установи, організації, підприємства

(назва усіанови, органішпії, підприємства)

МП
.............  55установи, організації, підприємства „ ____ 20___року

(підпис) (тюсала ім’я, ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи)

Приступив до виконання програми практики наказом установи (організації, 
підприємства) від „__” _______ 20____р. № _____ .

Керівником практики від установи (організації, підприємства) призначено

(писала, ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Вибув з установи, організації, підприємства 

мп
установи, організації, підприємства * ” 20___року

(підпис) (посада, ім’я, ПРІЗВИЩЕ відповідальної особи)



Додаток 9
Міністерство освіти і науки України 

Житомирський державний університет імені Івана Франка

ПАСПОРТ 
БАЗИ ПРАКТИКИ

для здобувачів вищої освіти спеціальності
(назва)

ПОВНА НАЗВА ПІДПРИЄМСТВА (ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ)

Організаційно-правова форма_________________________________________________________
(оренда, кооператив, господарче товариство, акціонерне, з обмеженою відповідальністю)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ____________________________________________________

Поштова адреса:

□ поштовий індекс__________________________________________________________________

□ область, район____________________________________________________________________

□ населений пункт___________________________________________________________________

□ вулиця, будинок___________________________________________________________________

Міжміський код, телефон та факс_____________________________________________________

Електронна поштова адреса__________________________________________________________

Адреса сайта в мережі Інтернет_______________________________________________________

Керівник підприємства (організації, у станови)_________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

« » 20 р. М. П.
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Додаток 10

Паспорт бази практики
здобувачів вищої освіти Житомирського державного університету

імені Івана Франка

Повна назва закладу освіти

В школі передбачається поглиблене вивчення предметів
(назва предметів)

Адреса школи

Школа підпорядковується
, телефон_________________
_______ департаменту освіти.

Директор школи
(Прізвище, ім’я, по батькові)

В школі налічується: 
1 класів 2 класів 3 класів , 4 класів
5 класів 6 класів 7 класів , 8 класів
9 класів 10 класів , 11 класів

В школі працюють вчителі-новатори:
1._________________________________________

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Почесне звання)

2 .
(предмети, які викладає)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Почесне звання)

3.

4.

(предмети, які викладає)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Почесне звання)

(предмети, які викладає)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(Почесне звання)

(предмети, які викладає)

В школі працюють випускники ЖДУ імені Івана Франка:

(П різвищ е, ім ’я, по батькові)

(рік закінчення) (спеціальність за дипломом) (викладає в школі предмети)
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(Прізвище, ім’я, по батькові)

(рік закінчення) (спеціальність за дипломом) (викладає в школі предмети)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(рік закінчення) (спеціальність за дипломом) (викладає в школі предмети)

(Прізвище, ім’я, по батькові)

(рік закінчення) (спеціальність за дипломом) (викладає в школі предмети)

(Прізвище, ім'я, по батькові)

(рік закінчення) (спеціальність за дипломом) (викладає в школі предмети)

Традиції школи, розвитку яких могли б сприяти практиканти

Чи співпрацює школа з кафедрами Житомирського державного університету імені 
Івана Франка_________________________________________________________

(назви кафедр)

Навчальні предмети, з яких в школі проходить практика здобувачів вищої освіти

З яких предметів бажано розширити співпрацю між школою та університетом?

Побажання щодо організації педагогічної практики

Директор школи
(підпис)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Проректор з навчальної роботи 

Наталія КОРНІЙЧУК

Додаток 11

20 року

Графік проходження практик
здобувачами вищої освіти Житомирського державного університету імені Івана Франка

на 20__-  20__н. р.
_____________________факультет / ННІ

Спеціальність Рівень вищої 
освіти Курс Назва практики Вид практики Тривалість Термін

проходження



Житомирський державний університет імені Івана Франка
Додаток 12

ЖУРНАЛ
реєстрації інструктажу з питань охорони праці 

здобувачів вищої освіти під час проходження практик

Розпочато «___»______________________ 20 р.

Закінчено «__ »______________________ 20 р.

Відповідальний за ведення журналу:

(Декан факультету/директор ННІ)



№
п/п

П р ізв и щ е , ім 'я , п о- 
б а т ь к о в і о с о б и , яка  

ін с т р у к т у є т ь с я

Д а т а
ін с т р у к т а ж у

Г р уп а Ф а к у л ь т е т / Н Н І
З м іс т  і в и д  
ін с т р у к т а ж у

П р ізв и щ е , ім ’я 
по б а т ь к о в і, 

п о са д а  о с о б и ,  
я к а  п р о в о д и л а  

ін ст р у к т а ж

П ід п и с  о с о б и ,  
я к а  п р о в о д и л а  

ін с т р у к т а ж

П ід п и с  о со б и , 
я к у

ін с т р у к т у в а л и
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Додаток 13
Журнал реєстрації угод про проведення практик здобувачів вищої освіти

№
Договору Заклад освіти, підприємство Термін дії 

договору Примітка

1.
Управління освіти і науки 
Житомирської обласної 
державної адміністрації

2018-2019 н.р.

2. Департамент освіти 
Житомирської міської ради 2018-2019 н.р.

3. Приватне підприємство "Всесвіт 
- інфо"

10.09.18- 
01.09.23 рр.



Додаток 14
Звіт про підсумки проведення практик здобувачів вищої освіти

Факультету / ННІ_____________________
в ___в семестрі 20__ -  20__н.р.

Контингент здобувачів вищої освіти, які пройшли практику 
_________ в _____ семестрі __________  н.р._______

Спеціальність Предметна 
спеці гшьність Спеціалізація Освітня

програма Курс
Форма

здобуття
освіти

Кількість
здобувачів

вищої
освіти

Вид
практики

Назва
практики

Тривалість
(тижні)

Бази проходження виробничих практик здобувачами вищої освіти 
_______________ в_____семестрі 20 -  20 н.р.__________ _____

Спецігільність Предметна
спецігільність Спеціалізгіція Освітня

програма Курс
Форма

здобуття
освіти

Нгізва
пргіктики

Кількість здобувачів вищої освіти
м.

Житомир
Житомирська

обл.
Інші

облгісті

Підсумок складання практик здобувачами вищої освіти 
в семестрі 20 -

Спецігільність Предметна
спецігільність Спецігілізгщія Освітня

прогргіма Курс
Форма

здобуття
освіти

Назва
пргіктики

Кількість здобувгічів вищої освіти
відмінно добре згщовільно незгщовільно

Факультетський /
Інститутський керівник практики

(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)



Додаток 15

Міністерство освіти і науки України 
Житомирський державний університет імені Івана Франка

ЗВІТ

(назва практики)

(назва кафедри)

(прізвище, ім’я, по батькові)

(шифр та назва спеціальності)

Завідувач кафедри___________
(підпис)

Науковий керівник___________
(підпис)

Аспірант ___________
(підпис)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Житомир - 20



Період проходження: з "_____" ________________ 20____ р. по
_______________________ 2 0 ______ р .

Загальний обсяг годин:_________год.

Науковий керівник:___________________________________ _______

(Прізвище ім’я, посада)

План проходження практики
№
п/п Зміст роботи Період виконання

1. Складання індивідуального плану стажування
2. Знайомство з організацією навчально- 

виховного процесу кафедри
3. Відвідування аудиторних занять викладачів 

кафедри
4. Відвідування аудиторних занять викладачів 

університету
5. Розробка змісту навчальних занять та 

методична підготовка
6. Самостійне проведення навчальних занять
7. Підготовка звіту про педагогічну практику

Зміст педагогічної практики
1. Знайомство з організацією навчально-виховного процесу в закладі вищої 
освіти.
2. Вивчення досвіду викладання провідних викладачів Університету під час 
відвідування аудиторних занять з навчальних дисциплін.
3. Розробка змісту навчальних занять, методична робота з дисципліни.
4. Самостійне проведення навчальних занять з дисципліни (лекційних, 
семінарських, практичних, лабораторних занять), самоаналіз.
_____Виконання навчального навантаження здобувачем вищої освіти

Дата і час 
проведення

Академічна
група Тема заняття Вид занять

(Дата) (Підпис)
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Додаток 16

Міністерство освіти і науки України 
ЖИТОМИРСЬКИЙ 

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

вул. В. Бердичівська, 40, 
м. Житомир, 10008 

телефон/факс (0412) 43-14-17 
E-mail: zu@zu.edii.ua 
Web: www.zu.edu.ua 

Код ЄДРПОУ 02125208 
«___ » ________________ 20____ р.

КЕРІВНИКУ

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ
(є підставою для зарахування на практику)

Згідно з угодою від „___” __________________  20___ року № ___ , яку укладено з

(повне найменування підприємства, орі анЬації, установи)

направляємо на практику здобувачів вищої освіти ____  курсу, які навчаються за

спеціальністю________________________________________________________________________

Назва практики___________________________________________

Строки практики з „__” _______________________  20___року

по „__ ” _______________________  2 0 __року

Керівник практики від кафедри__________________________________

(писала, прнвище, ім’я, по батькові)

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

55

mailto:zu@zu.edii.ua
http://www.zu.edu.ua


м.п.

Начальник навчального відділу _________________  _______________________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 17

Ректору
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині
декана___________факультету/
директора ННІ______________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Службова записка

Керівниками практик на 20__-  20__н.р. просимо призначити наступних

викладачів:

Спеці альнісіь Предметна
спеціальність Спеціалізація Освітня

програма
Курс

Форма
здобуття

освіти

Кількість
здобувачів

вищої
освіти

Назва
практики

Керівник
практики

Декан/ директор
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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Додаток 18

Ректору
Житомирського державного 
університету імені Івана Франка 
проф. Киричук Галині
декана___________факультету/
директора ННІ______________

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Службова записка

У зв’язку з ____________________________________ просимо перенести
(вказати причину)

терміни проходження________________________ практики здобувачем вищої
(на $ва практики)

освіти____ курсу___________ форми здобуття освіти____________________
(денної/ заочної) (вказати назву факультету/ ННІ)

факультету/ ННІ спеціальності_________________________________________
(наша спеціальності) (прнвище та ініціали)

з «_» _________20__ р. на «__» ________ 20__ р. по «__» __________20__р.

Призначити факультетським/ інститутським керівником_______________ та
(прізвище та ім’я)

керівниками практики наступних викладачів:

Посада - _________________
(прі звиїце та ім’я)

Посада - ________________
(прі звище та ім’я)

Посада - _________________
(прі звище та ім’я)

Посада - _________________
(прізвище та ім’я)

Дата ______________ ________________
(підпис) (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТУ
№
при
м.

Куди передано 
(підрозділ)

Дата
передачі Прізвище та ім ’я Підпис

отримувача Примітки

1.
Навчально- 
науковий інститут 
педагогіки

27.12.2022 Танська Валентина

2.

Навчально- 
науковий інститут 
філології та 
журналістики

27.12.2022 Башманівський
Олексій ё

О3.
Навчально- 
науковий інститут 
іноземної філології

27.12.2022 Полховська
Марина

4.
Фізико-
математичний
факультет

27.12.2022 Франовський
Анатолій у

5. Історичний
факультет 27.12.2022 Жуковський

Олександр М /

6. Природничий
факультет 27.12.2022 Романюк Руслана

7.
Соціально-
психологічний
факультет

27.12.2022 Тичина Ірина
к / г у  І /

8.
Факультет 
фізичного 
виховання і спорту

27.12.2022 Кутек Тамара
сДЗ:

\ / ^ & }9. Навчальний відділ 27.12.2022 Вербовський Ігор

10. Навчально- 
методичний відділ 27.12.2022 Г ирина Альона

11. Відділ аспірантури 
та докторантури 27.12.2022 Новіцька Інеса

12. Відділ моніторингу 
якості освіти 27.12.2022 Словінська Юлія ГЛV-/ І

V
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ

№ пор. Прізвище та ім 'я Підпис
ознайомленої офоби

Дата
ознайомлення Примітки

1. Танська Валентина т ш ж 27.12.2022
2. Башманівський

Олексій 27.12.2022
о3. Полховська Марина / 27.12.2022
4. Франовський /  

Анатолій і Т\
27.12.2022

5. Жуковський
Олександр /  27.12.2022

6. Романюк Руслана 7  Т ^ Ж 27.12.2022
7. Тичина Ірина 1 '  ї^  / ____ 27.12.2022
8. Кутек Тамара 27.12.2022
9. Вербовський Ігор ^  / < к т , 27.12.2022
10. Г ирина Альона \  /  11 ' /  /У {///У 27.12.2022
11. Новіцька Інеса 27.12.2022
12. Словінська Юлія _______ а ' V 27.12.2022ігГ
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АРКУШ ОБЛІКУ ЗМІН

№ зміни

№ листа (сторінки/пункпш)

Зміненого Заміненого Нового Анульова
ного

Підпис 
особи, 

яка 
внесла 
зміну

Дата
внесення

зміни

Дата
введення

зміни

п.І. дод.1 п.І. дод. 1 п.І. дод. 1 29.05.2020р. 29.05.2020р.
п.ІІ. дод.2 п.ІІ. дод.2 п.ІІ. дод.2 29.05.2020р. 29.05.2020р.

розділ 4 ст. 7 розділ 4 ет. 7 розділ 4 ст. 7 30.10.2020р. 30.10,2020р
розділ 4 ст. 8 розділ 4 ст. 8 розділ 4 ст, 8 30.10.2020р. 30.10.2020р
розділ 4 ст. 9 розділ 4 ст. 9 розділ 4 ст. 9 30,10.2020р. 30,10.2020р
розділ 5, ст. 

12
розділ 5, ст. 

12
розділ 5, ст. 

12 30.10.2020р. 30.10.2020р

розділ 8, ст. 
18

розділ 8, ст. 
18

розділ 8, ст. 
18 30.10.2020р. 30.10.2020р

розділ 10, ст. 
19

розділ 10, ст. 
19

розділ 10, ст. 
19 30.10.2020р. 30.10.2020р

дод.8, ст.42 дод.8, ст.42 30.10.2020р. 30.10.2020р
10 дод.8, ст.42 дод.9, ет.43 дод.9, ст,43 30.10.2020р. 30.10.2020р
11 дод.9, ст.43 дод. 10, ст.44 дод. 10, ет.44 30.10.2020р. 30.10.2020р
12 дод. 10, ст.45 дод. 11, ст.46 дод.11, ст.46 30.10.2020р. 30.10.2020р

дод. 11, ст.46 дод. 12, ст.47 
дод. 13, ст.49

дод. 12, ст.47 30.10.2020р. 30.10.2020р
14 дод. 12, ст.48 

дод. 13, ст.49
дод. 12, ст.49 30.10.2020р. ЗО. 10.2020р

15 дод. 14, ст.50 дод. 14, ст,50 30.10.2020р. 30.10.2020р
16 дод. 14, ст.50 дод. 15, ст.51 дод. 15, ст,51 30.10.2020р. ЗО. 10.2020р
17
18
19

дод. 15, ст,52 дод. 16, ст.53 дод. 16, ст.53 30.10.2020р.
дод. 16, ст.54 дод. 17, ст.55 дод. 17, ст.55 £  30.10.2020р.

30.10.2020р
30.10.2020р

дод. 17, ст.55 дод. 18, ст.56 дод. 18, ст.56 30.10.2020р. 30.10.2020р
20 розділ 4, ст.9 розділ 4, ст.9 розділ 4, ст.9 24.12.2020р. 24.12.2020р.

21 розділ 8, 
ст. 17

розділ 8, 
ст.17

розділ 8, 
ст.17 24.12.2020р. 24.12.2020р.

22 дод.1, ст, 22 дод.1, ст. 22
дод. 1, ст. 23 
дод.1, ст. 24

дод. 1, ст, 22 24.12.2020р. 24.12,2020р.
23 дод. 1, ст. 23 дод. 1, ст. 23 24.12.2020р. 24,12.2020р.
24 дод.1, ст. 24 дод.1, ст, 24 24.12.2020р. 24.12.2020р.
25 дод.1, ст, 24 дод. 1, ст, 25 дод.1, ст. 25 24,12.2020р. 24,12.2020р.
26
27

дод.2, ст, 25 дод.2, ст. 26 дод.2, ст. 26 24,12.2020р. 24.12,2020р.
дод.2, ст. 26 дод.2, ст, 27 дод.2, ст. 27 24,12.2020р. 24,12.2020р.

28 дод.2, ст. 28 дод.2, ет. 29 дод.2, ст. 29 24.12.2020р. 24.12.2020р.
29 дод. 11, ст.46 дод.11, ст.47 дод.11, ст.47 24.12.2020р. 24,12.2020р.

ЗО розділ 1, 
абзац 3, ст. 5

розділ 1, 
п. 1,3, ст, 5

розділ 1, 
п. 1.3, ст. 5 24.09.2021р. 24.09.2021р.

31 розділ З, 
абзац 1, ст, 6 

розділ З, 
абзац 2, ст, 6

розділ з, 
п. 3.1, ст. 6

розділ з, 
п. 3.1, ст. 6 24.09.2021р. 24.09.2021р.

32 розділ З, 
п, 3.2, ст. 6

розділ з, 
п. 3.2, ст. б 24.09.2021р. 24.09.2021р.

розділ 4, 
абзац 3, ст. 7

розділ 4, 
п, 4.3, ст. 7

розділ 4, 
п. 4,3, ст. 7 24.09.2021р. 24.09.2021р.

34 розділ 4, 
абзац 7, ст. 8

розділ 4, 
п. 4,7, ст. 8

розділ 4, 
п. 4.7, ст. 8 24.09.2021р. 24.09.2021р.

ЗО
розділ 4, 

абзац 15, ст. 9
розділ 4, 

п. 4.9, ст. 9
розділ 4, 

п. 4,9, ст, 9 24.09.2021р. 24.09.2021р.

36
розділ 4, 
абзац 21, 

ст. 10

розділ 4, 
п. 4.9, VI, 

ст. 10

розділ 4, 
п. 4.9, VI, 

ст. 10
24.09.2021р. 24.09.2021р.

37 розділ 5, 
абзац 5, ст. 12

розділ 5, 
п. 5.5, ст. 12

розділ 5, 
п. 5.5, ст. 12 24.09.2021р. 24.09.2021р.

розділ 6, 
абзац 3, ст. 15

розділ 6, 
п. 6,3, ст. 15

розділ 6, 
п. 6.3, ет. 15 24.09.2021р. 24.09.2021р.

розділ 6, 
абзац 6, ст. 15

розділ 6, 
п. 6.6, ст. 16

розділ 6, 
п. 6.6, ст. 16 24.09.2021р. 24.09.2021р.

61



40 розділ 7, 
абзац 2, ст. 15

розділ 7, 
п. 7.2, ст. 16

розділ 7, 
п. 7.2, ст. 16 24.09.2021р. 24.09.2021р.

41 розділ 7, 
абзац 7, ст. 16

розділ 7, 
п. 7.7, ст. 17

розділ 7, 
п. 7.7, ст. 17 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

42 розділ 7, 
абзац 9, ст. 16

розділ 7, 
п. 7.9, ст. 17

розділ 7, 
п. 7.9, ст. 17 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

43 розділ 8, 
абзац 7, ст. 17

розділ 8, 
п. 8.7, ст. 18

розділ 8, 
п. 8.7, ст. 18

24.09.2021р. 24.09.2021р.

44 розділ 9, 
абзац 1, ст. 19

розділ 9, 
п. 9.1, ст. 19

розділ 9, 
п. 9.1, ст. 19

24.09.2021р. 24.09.2021р.

45 розділ 10, 
ст. 19

розділ 10, 
ст. 20

розділ 10, 
ст. 20 і 24.09.2021р. 24.09.2021р.

46 розділ 10, 
абзац 4, ст. 19

розділ 10, 
п. 10.4, ст. 20

розділ 10, 
п. 10.4, ст. 20 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

47 розділ 10, 
абзац 5, ст. 20

розділ 10, 
п. 10.5, ст. 19

розділ 10, а 
п. 10.5, ст. 20 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

48 розділ 10, 
абзац 6, ст. 20

розділ 10, 
п. 10.6, ст. 20

розділ 10, 
п. 10.6, ст. 20 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

49 розділ 10, 
абзац 7, ст. 20

розділ 10, 
п. 10.7, ст. 21

розділ 10, 
п. 10.7, ст. 21 24.09.2021р. 24.09.2021р.

50 розділ 10, 
абзац 9, ст. 20

розділ 10, 
п.10.9, ст. 21

розділ 10, 
п. 10.9, .ст. 20 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

51 розділ 11, 
абзац 1, ст. 21

розділ 11, 
гг. 11.1, ст. 21

розділ 11, 
п.11.1, ст. 21 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

52 дода ток 2, 
ст. 29

додаток 2, 
ст. ЗО

додаток 2, 
ст. ЗО - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

53 додаток 6, 
ст. 35

додаток 6, 
ст. 36

додаток 6, 
ст. 36 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

54 додаток 6, 
ст. 37

додаток 6, 
ст. 38

додаток 6, 
ст. 38 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

55 додаток 6, 
ст. 41

додаток 6, 
ст. 42

додаток 6, 
ст. 42 24.09.2021р. 24.09.2021р.

56 додаток 10, 
ст. 45

додаток 10, 
ст. 46

додаток 10, 
ст. 46 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

57 додаток 10, 
ст. 46

додаток 10, 
ст. 47

додаток 10, 
ст. 47 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

58 додаток 13, 
ст. 50

додаток 13, 
ст. 51

додаток 13, 
ст. 51 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

59 додаток 15, 
ст. 53

додаток 15, 
ст. 54

додаток 15, 
ст. 54 - 24.09.2021р. 24.09.2021р.

60 додаток 16, 
ст. 54

додаток 16, 
ст. 55

додаток 16, 
ст. 55 / 24.09.2021р. 24.09.2021р.

61 п. 3.3, ст. 6 п. 3.3, ст. 6 п. 3.3, ст. 6 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
62 п 3.5, ст. 6 п 3.5, ст. 6 п 3.5, ст. 6 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
63 п 3.6, ст. 7 п 3.6, ст. 7 п 3.6, ст. 7 - ^ ^ 7 7 ) 27.12.2022р. 27.12.2022р.
64 п 3.7, ст. 7 п 3.7, ст. 7 п 3.7, ст. 7 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
65 п 4.3, ст. 7 п 4.3, ст. 7 п 4.3, ст. 7 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
66 п 5.1, ст. 11 п 5.1, ст. 11 п 5.1, ст. 11 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
67 п 5.7, ст. 13 п 5.7, ст. 13 п 5.7, ст. 13 - "ЖГг 27.12.2022р. 27.12.2022р.
68 п 5.9, ст. 14 п 5.9, ст. 14 п 5.9, ст. 14 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
69 п 5.9, ст. 15 п 5.9, ст. 15 п 5.9, ст. 15 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
70 п 6.1, ст. 15 п 6.1, ст. 15 п 6.1, ст. 15 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
71 п 6.2, ст. 15 п 6.2, ст. 15 п 6.2, ст. 15 - /я к ? * ? 27.12.2022р. 27.12.2022р.
72 п 6.3, ст. 15 п 6.3, ст. 15 п 6.3, ст. 15 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
73 п 6.4, ст. 15 п 6.4, ст. 15 п 6.4, ст. 15 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
74 п 6.5, ст. 15 п 6.5, ст. 16 п 6.5, ст. 16 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
75 п 6.6, ст. 16 п 6.6, ст. 16 п 6.6, ст. 16 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
76 п 6.7, ст. 16 п 6.7, ст. 16 п 6.7, ст. 16 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
77 п 7.9, ст. 17 п 7.9, ст. 17 п 7.9, ст. 17 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
78 п 8.2, ст. 17 п 8.2, ст. 17 п 8.2, ст. 17 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
79 п 8.5, ст. 18 п 8.5, ст. 18 п 8.5, ст. 18 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
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80 п 8.7, ст. 18 п 8.7, ст. 18 п 8.7, ст. 18 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
81 п 8.8, ст. 18 п 8.8, ст. 18 п 8.8, ст. 18 ' /Ж г 27.12.2022р. 27.12.2022р.
82 п 8.9, ст. 18 п 8.9, ст. 19 п 8.9, ст. 19 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
83 п 10.9, ст. 21 п 10.9, ст. 21 п 10.9, ст. 21 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
84 п 11.2 ст. 21 п 11.2, ст. 21 п і  1.2, ст. 21 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.

85 додаток 2, 
ст. 29

додаток 2, 
ст. 29, ЗО

дод. 2 ст. 29, 
ЗО - 27.12.2022р. 27.12.2022р.

86 додаток 5, 
ст. 35

додаток 5, 
ст. 35

додаток 5, 
ст. 35 / 27.12.2022р. 27.12.2022р.

87 додаток 6, 
ст. 36

додаток 6, 
ст. 36

додаток 6, 
ст. 36 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.

88 додаток 7, 
ст. 43

додаток 7, 
ст. 43

додаток 7, 
ст. 43 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.

89 додаток 14, 
ст. 52

додаток 14, 
ст. 52

додаток 14, 
ст. 52 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.

90 додаток 17, 
ст. 57

додаток 17, 
ст. 57

додаток 17, 
ст. 57 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.

91 додаток 18, 
ст. 58

додаток 18, 
ст. 58

додаток 18, 
ст. 58 - 27.12.2022р. 27.12.2022р.
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