Рішення
вченої ради Житомирського державного університету
імені Івана Франка
від 23 жовтня 2015 р.
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з навчальної роботи
Янович Л. М. «Стратегія і тактика організації навчально-виробничих
практик.

Завдання

випускових

кафедр

щодо

посилення

практичної

спрямованості навчального процесу», вчена рада університету
УХВАЛЮЄ:
1.
Інформацію проректора з навчальної роботи Янович Л. М. взяти до
відома.
2.
Директорам ННІ та деканам факультетів під час складання навчальних
та робочих навчальних планів не допускати зменшення відсотку часу,
відведеного на практичну підготовку студентів.
3.

Керівнику виробничої практики Полуектовій А.В.:
3.1. Щорічно до 01.09. відповідно до навчальних планів та діючих
нормативних документів оновлювати додатки до «Положення про
практики» та

інформацію на сайті університету про графіки

практик, форми звітної документації.
3.2. Не пізніше ніж через тиждень після підведення підсумків практики
висвітлювати на сайті університету та в інших засобах інформації
матеріали про результати проходження студентами практик.
3.3. Систематично розширювати бази практик через укладання нових
угод та тісну співпрацю з Федерацією роботодавців. Залучати
представників цієї організації до складання програм практик та її
захистів.
3.4. До 30.11 розробити анкету для студентів, що йдуть на практику,
для визначення очікуваних та отриманих компетентностей
студентів.

4.

Завідувачам кафедр:
4.1. Щорічно до 01.07. оновлювати у відповідності до навчального
плану додатки до «Положення про практики», закріплені за
кафедрою.

Розширити

перелік

завдань

для

студентів,

що

посилюють їх фахову підготовку.
4.2. Під час формування навчального плану переглянути доцільність та
тривалість деяких видів практики.
4.3. Як обов’язкову вимогу під час захисту практики студентами
передбачити представлення фото або відеозвіту.
4.4. Посилити

контроль

викладачами

за

керівництвом

кафедр.

Планувати

практиками

керівництво

студентів
практикою

переважно викладачам-методистам.
4.5. Не пізніше ніж за тиждень до початку практики студентів 2 і 3
курсів та впродовж 1-го тижня практики студентів випускних
курсів

затверджувати

рішеннями

засідань

кафедр

графіки

відвідування баз практики викладачами кафедри. Інформацію
подавати в деканати (дирекції) та керівнику виробничої практики.
4.6. Систематично розширювати бази практик через укладання нових
угод.
5.

Вважати

обов’язковою

для

педагогічних

спеціальностей

літню

педагогічну практику.
6.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з

навчальної роботи Янович Л.М.

Заступник голови вченої ради

Л. М. Янович

Секретар

Г. В. Підлужна

