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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про організацію практичної підготовки здобувачів 
вищої освіти Полтавської державної аграрної академії (далі – Положення) 
розроблено відповідно до: 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII; 
- Положення «Про проведення практики студентів вищих 

навчальних закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти 
України від 08.04.1993 р. № 93; 

- Положення «Про проведення практики студентів аграрних вищих 
навчальних закладів України за кордоном», затвердженого наказом 
Міністерства аграрної політики України від 15.06.2005 р. № 264; 

- Рекомендацій про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України, розроблених Державною науковою установою 
«Інститут інноваційних технологій і змісту освіти» у 2013 році на виконання 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 р. № 970 «Про 
затвердження плану першочергових заходів з виконання Державної програми 
розвитку внутрішнього виробництва» та Наказу Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України від 20.12.2012 р. № 1448 «Щодо плану 
першочергових заходів з виконання Державної програми розвитку 
внутрішнього виробництва»; 

- Положення «Про практичну підготовку студентів вищих аграрних 
навчальних закладів України» за погодженням з Департаментом вищої освіти 
Міністерства освіти і науки України від 02.09.2013 р. затверджене 
Департаментом науково-освітнього забезпечення АПВ та розвитку сільських 
територій Міністерства аграрної політики та продовольства України від 
05.09.2013 р.  

1.2. Практика здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної 
академії (надалі – Академія) є обов’язковим компонентом освітньо-
професійної програми для підготовки фахівців із вищою освітою першого й 
другого рівнів та набуття здобувачами вищої освіти компетентностей, 
професійних навичок і вмінь. Вона спрямована на закріплення теоретичних 
знань, отриманих здобувачами вищої освіти за час навчання, набуття й 
удосконалення практичних навичок і вмінь, визначених освітньо-
кваліфікаційною характеристикою підготовки фахівців за відповідною 
освітньою програмою.  

1.3. Метою практики є формування та розвиток у здобувачів вищої 
освіти здатності приймати самостійні рішення в умовах конкретного 
виробництва; оволодіння сучасними методами, формами організації праці, 
знаряддями праці в галузі їх майбутньої спеціальності (спеціалізації, напряму 
підготовки).  

1.4. Види практик, періоди проведення та їх обсяги визначаються 
освітньо-професійною програмою підготовки фахівців, що відображається 
відповідно в навчальних планах і графіках навчального процесу. 
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Тривалість практики, що передбачена в освітньо-професійній програмі, 
може бути збільшена за рахунок варіативної частини програми.  

Для здобувачів вищої освіти, які навчаються без відриву від 
виробництва, може бути передбачена практика тривалістю не менше одного 
місяця, якщо вони працюють не за спеціальністю. 

1.5. Місцем проведення практики повинні бути сучасні 
високотехнологічні підприємства (організації, установи) різних галузей 
господарства, аграрного виробництва, освіти, науки, державного управління, 
навчально-практичні центри, створені на базі вищих навчальних закладів, 
провідні підприємці – фізичні особи, а також бази практики за межами 
України відповідно до спеціальності (спеціалізації).  

1.6.  Заходи, пов’язані з організацією практики, визначаються наказом 
ректора Академії. 
 

2. ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ 
 
2.1. Положення є нормативним документом Академії, що поширюється 

на її структурні підрозділи, які беруть участь в організації проведення 
практики здобувачів вищої освіти; підприємства (організації, установи) з 
якими укладено договори про проведення спільної навчально-виробничої та 
практичної діяльності. 

2.2. Положення визначає види, завдання, організацію та нормативно-
методичне забезпечення практик здобувачів вищої освіти, а також права, 
обов’язки і відповідальність керівників практик та здобувачів вищої освіти. 

 
3. ЗМІСТ ПРАКТИКИ 

 
3.1. Зміст і послідовність практики визначається наскрізною 

програмою, яка розробляється робочою групою, призначеною деканом 
факультету, згідно з навчальним планом у відповідності до освітньо-
професійної програми для підготовки фахівців з вищою освітою відповідного 
рівня. 

3.2. Наскрізна програма це основний навчально-методичний документ, 
який дає повну уяву про систему практичної підготовки зі спеціальності 
(спеціалізації) відповідного рівня. 

3.3. Наскрізна програма практики визначає: 
-  види практики (навчальна, виробнича, переддипломна, науково-
дослідна); 
- послідовність проведення та тривалість практик; 
- загальні положення (мета, завдання практики, фахові компетентності 

здобувачів вищої освіти); 
- форми і методи контролю.  
3.4. Після розгляду та схвалення науково-методичною радою 

спеціальності, наскрізну програму практики затверджує ректор.  
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3.5. На основі наскрізної програми практики кафедрами Академії 
розробляються програми окремих видів практик. 

3.6. Програма практики складається з таких розділів та підрозділів: 
 1. Вступ. 

2. Організація проведення практики. 
3. Зміст практики.  

3.1. Мета і завдання практики. 
3.2. Індивідуальні завдання. 
3.3. Заняття та екскурсії під час практики. 
3.4. Рекомендована література. 
3.5. Методичні рекомендації. 

4. Форми і методи контролю.  
5. Вимоги до звіту з практики. 
6. Критерії оцінювання. 
7. Підведення підсумків практики. 

У залежності від специфіки навчання здобувачів вищої освіти, 
особливостей баз практик, або з інших обґрунтованих причин у програмі 
можуть бути відсутні деякі розділи або можуть бути включені інші. 

3.7. Програма практики розробляється з окремого виду практики, яку 
будуть проходити здобувачі вищої освіти під час навчання в Академії. 

3.8. Програми окремих видів практик також можуть формуватися у 
збірник програм практик. 

3.9. Збірник програм практик має бути розглянутий та схвалений 
рішенням науково-методичної ради спеціальності, затверджений деканом 
факультету, після чого надрукований у необхідній кількості.  

3.10. Програма переддипломної практики здобувачів вищої освіти, 
які навчаються без відриву від виробництва, повинна відрізнятись від 
програм практик для здобувачів вищої освіти денної форми навчання. У цих 
програмах мають бути відображені рівень підготовки, специфіка постійного 
місця праці та інші особливості навчання цієї категорії практикантів. 
Програма переддипломної практики здобувачів вищої освіти, які навчаються 
без відриву від виробництва розробляється в разі необхідності. 
 

4. ВИДИ ПРАКТИКИ 
 

4.1. В Академії перелік видів практик, їх тривалість та дані про форми 
семестрового контролю за спеціальностями (спеціалізаціями) визначаються 
навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти, де вони 
представлені окремим циклом підготовки. Навчальні практики можуть не 
виділятися окремими позиціями в навчальних планах, а бути складовими 
навчальних дисциплін.   

Практики плануються, як правило, в обсязі трьох і більше кредитів, з 
розрахунку – 1,5 кредити ЄКТС (45 годин ) – 1 тиждень. 
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Календарні періоди проведення практики на кожний навчальний рік 
визначаються графіком навчального процесу. 

4.2. В Академії видами практики здобувачів вищої освіти, залежно від 
спеціальності (спеціалізації) є: 

- навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, для отримання 
первинних професійних умінь і навичок); 

- виробнича; 
- переддипломна; 
- науково-дослідна.  
 

4.3. Навчальна практика 
 
4.3.1. Метою навчальної практики є ознайомлення здобувачів вищої 

освіти зі специфікою майбутнього фаху, отримання ними первинних 
професійних умінь і навичок із загально-професійних та спеціальних 
дисциплін.  

4.3.2. Навчальна практика може проводитися у навчальних кабінетах і 
лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, клініках, навчальних 
господарствах, навчально-практичних центрах, на фермах, полігонах, 
навчально-дослідних ділянках та інших допоміжних об’єктах Академії, а 
також на підприємствах (в організаціях, установах) відповідного профілю на 
основі договорів. 

Бази для проведення навчальної практики повинні мати відповідне 
матеріально-технічне, організаційне і навчально-методичне забезпечення; 
бути паспортизованими (навчально-виробничі майстерні та лабораторії) з 
описанням матеріально-технічного і методичного забезпечення кожного 
робочого місця, а також із визначенням умінь і навичок, які мають бути там 
сформовані. 

4.3.3. Навчальна практика може включати:  
- практику з окремих навчальних дисциплін;  
- практичне навчання здобувачів вищої освіти з робітничих професій; 
- практичне оволодіння первинними уміннями і навичками зі 

спеціальності. 
4.3.4. Перелік практик, які проводять викладачі та майстри 

виробничого навчання зі спеціальності (спеціалізації), визначається 
навчальними планами і наскрізними програмами практик . 

4.3.5. Для проведення окремих видів навчальної практики групу 
здобувачів вищої освіти ділять на підгрупи чисельністю не менше 8 осіб під 
керівництвом майстрів виробничого навчання. 

4.3.6. Залежно від змісту і місця проведення навчальної практики 
здобувачів вищої освіти керівництво практикою здійснюють викладачі, які 
проводили теоретичні заняття, чи майстри виробничого навчання. 

4.3.7. Під час проведення навчальних практик здобувачі вищої освіти 
ведуть щоденники, які систематично перевіряються керівниками практики. 
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Щоденник навчальних практик зберігається в деканатах протягом терміну 
визначеного діючим законодавством.  

4.3.8. Здобувачами вищої освіти Академії в процесі проведення 
навчальних практик передбачається можливість отримання відповідних 
робітничих професій. 

 
4.4. Виробнича практика 

 
Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних 

знань, отриманих здобувачами вищої освіти в процесі вивчення певного 
циклу теоретичних дисциплін, опанування здобувачами вищої освіти 
сучасних прийомів, методів та знарядь праці в галузі їх майбутньої професії; 
виховання у здобувачів вищої освіти потреби поповнювати свої знання та 
творчо їх застосовувати в практичній діяльності, збір матеріалу для 
виконання курсових, кваліфікаційних робіт і т. д. 

Виробнича практика проводиться на підприємствах (в організаціях, 
установах) на основі укладених договорів з врегулюванням основних питань 
організації роботи зі здобувачами вищої освіти. 

 
4.5. Переддипломна практика 

 
4.5.1. Переддипломна практика (професійна – для заочної форми 

навчання) здобувачів вищої освіти є завершальним етапом практичного 
навчання, проводиться на випускному курсі з метою узагальнення й 
удосконалення здобутих ними знань, практичних умінь і навичок на базі 
конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним досвідом та 
готовності їх до самостійної трудової діяльності. 

4.5.2. Основними завданнями переддипломної практики є: 
- безпосередня практична підготовка здобувачів вищої освіти до 

самостійної роботи на посадах фахівців, поглиблення та закріплення 
теоретичних знань та практичних навичок зі спеціальності 
(спеціалізації) і навчальних дисциплін циклу професійної та 
практичної підготовки, уміння працювати з фактичним матеріалом 
виробничої діяльності підприємства (організації, установи) й 
використовувати його для виконання кваліфікаційної роботи; 

- формування умінь і навичок роботи за фахом, набуття досвіду 
організаційної, виховної роботи в колективі; 

- ознайомлення безпосередньо на підприємстві (в організації, 
установі) з сучасними прийомами, методами та знаряддями праці в 
галузі їх майбутньої професії. 

4.5.3. Керівництво переддипломною практикою здобувачів вищої 
освіти на об’єктах практики покладається на кваліфікованих фахівців, які 
працюють на постійній основі і яким доручаються практиканти у кількості до 
10 осіб.  



8 
 

4.5.4. Переддипломна практика здобувачів вищої освіти може 
проводиться групами або індивідуально в підприємствах (організаціях, 
установах). Кожен із здобувачів вищої освіти знаходиться у ролі 
практиканта, помічника керуючого відповідними структурними підрозділами 
підприємства (організації, установи).  

4.5.5. Бажано направляти здобувачів вищої освіти на практику до 
підприємств (організацій, установ), з якими укладено договори про 
підготовку фахівців або де вони після закінчення Академії будуть 
працевлаштовані. 

За наявності вакантних місць здобувачі вищої освіти можуть 
зараховуватися на штатні посади, якщо робота на цих посадах відповідатиме 
вимогам програми практики. 

4.5.6. Тривалість та терміни переддипломної практики визначається 
навчальним планом і графіком навчального процесу. Проводиться вона 
концентровано, тобто в один етап.  

4.5.7. Для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання професійна 
практика передбачається тривалістю не менше одного місяця, якщо вони не 
працюють за обраною спеціальністю. 

4.5.8. Зміст практики, приблизний перелік робочих місць і тривалість 
роботи здобувачів вищої освіти під час практики визначається програмами та 
завданнями переддипломної практики. 

 
4.6. Науково-дослідна практика  

 
4.6.1. Науково-дослідна практики магістрів є компонентом освітньо-

професійної програми для здобуття освітнього рівня магістра з відповідної 
спеціальності та має на меті систематизацію, розширення і закріплення 
здобувачем вищої освіти професійних навичок і вмінь, формування 
початкової компетенції ведення самостійної наукової роботи, дослідження та 
експериментування. 

4.6.2. Здобувачі вищої освіти під час проходження науково-дослідної 
практики мають вирішити наступні завдання: 

 ознайомлення зі структурою, науковою проблематикою та 
результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх 
провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень; 

 вивчення теоретичних класичних джерел за обраним науковим 
напрямом дослідження, пов’язаним зі спеціалізацією кафедри, та відповідно 
до теми майбутньої кваліфікаційної роботи; 

 визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у 
вітчизняній та іноземній літературі; 

 визначення структури та основних завдань магістерського 
дослідження; 

 оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних; 
 апробація основних теоретичних і практичних рекомендацій 
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кваліфікаційної роботи (у формі виступів на конференціях), публікація 
наукових статей, тощо. 

Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму наукових 
досліджень здобувачів другого рівня вищої освіти. Під час такої практики 
надається можливість використати нові методи та отримати необхідні 
результати досліджень, що їх проводять здобувачі вищої освіти при 
написанні кваліфікаційної роботи. 

4.6.3. Практика проводиться в інститутах НАН України, науково-
дослідних інститутах, в передових підприємствах (організація, установах). 

4.6.4. Навчально-методичне керівництво і виконання програми 
практики забезпечують відповідні кафедри Академії. Для безпосереднього 
керівництва практикою кожного здобувача вищої освіти кафедра призначає 
наукового керівника з числа викладачів тільки з науковим ступенем доктора 
або кандидата наук, який, як правило, є науковим керівником кваліфікаційної 
роботи здобувача другого рівня вищої освіти.  

4.6.5. Науково-дослідна практика для здобувачів другого рівня вищої 
освіти проводиться згідно з навчальним планом для денної форми навчання. 
Впродовж проходження науково-дослідної практики та виконання основних 
завдань програми практики, кожен здобувач вищої освіти повинен отримати 
конкретні наукові результати з обраного напряму дослідження, які будуть 
відображені у кваліфікаційній роботі магістра. 

 
5. БАЗИ ПРАКТИК 

 
5.1. Практична підготовка здобувачів вищої освіти Академії 

проводиться на базах практики, що забезпечують виконання програми 
практики для відповідних рівнів вищої освіти, або в структурних підрозділах 
Академії. 

5.2. Для проведення навчальних практик здобувачам вищої освіти, 
залежно від спеціальності та видів, Академія має власні бази. Серед них: 

- навчально-виробничі підрозділи, що входять до навчально-науково-
виробничого комплексу Академії; 
- дослідне поле Академії; 
- навчально-практичний центр Академії на базі ПП «Агроекологія» 
Шишацького району; 
- навчальний полігон, маневровий майданчик для вправ з поточного 
водіння; 
- навчальна ферма (віварій) Академії, навчально-наукова лабораторія 
факультету ТВППТ; 
- навчально-виробничі майстерні Академії; 
- комп'ютерні класи кафедр Академії; 
- лабораторії кафедр Академії; 
- Регіональна лабораторія ветеринарної медицини тощо;  
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5.3. Як бази підготовки слухачів з робітничих професій можуть 
використовуватися навчально-виробничі та наукові підрозділи Академії. 

5.4. Для проведення виробничих, переддипломних та науково-дослідних 
практик як бази використовуються підприємства (організації, установи), як в 
місті Полтава, Полтавській області так і інших областях України, а також 
бази за межами України за умови забезпечення ними виконання у повному 
обсязі навчальних планів і програм практики. 

5.5. Якщо підготовка здобувачів вищої освіти здійснюється на 
контрактній основі за рахунок юридичних осіб, то базами практик можуть 
бути ці юридичні особи, якщо вони відповідають вимогам програм практик з 
певних рівнів вищої освіти, або інші підприємства (організації, установи). 

5.6. Для здобувачів вищої освіти – іноземних громадян бази практик 
визначаються договорами і можуть бути розташовані як на території країни-
замовника, так і в України. 

5.7. Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази 
практики, повинні відповідати таким вимогам: 

- здатність забезпечити виконання програми практики; 
- наявність структур, галузей що відповідають спеціальностям або 
спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців в 
Академії; 
- можливість кваліфікованого керівництва практикою здобувачів 
вищої освіти; 
- надання здобувачам вищої освіти на час практики можливості 
працювати на штатних посадах, робота на яких відповідає програмі 
практики (за наявності відповідних вакансій); 
- надання здобувачам вищої освіти права користуватися 
бібліотекою, лабораторіями, технічною та іншою документацією, 
необхідною для виконання програми практики, з урахуванням 
політики конфіденційності підприємства (організації, установи); 
- можливість наступного працевлаштування випускників Академії 
(на загальних підставах при наявності вакансій); 
- наявність житлового фонду (за необхідності). 

5.8. Визначення баз практики здійснюється адміністрацією Академії на 
основі прямих договорів про співпрацю з підприємствами (організаціями, 
установами) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності. 

5.9. Здобувачі вищої освіти можуть самостійно, з дозволу відповідних 
кафедр або деканатів, обирати для себе базу практики і пропонувати її для 
використання. При цьому, однією з умов дозволу повинно бути надання 
можливості бази практики здобувачу вищої освіти виконати програму 
практики в повному обсязі.  

Побажання здобувача вищої освіти повинно бути обґрунтовано заявою 
на ім'я декана факультету за письмовою згодою керівництва відповідного 
підприємства (організації, установи) прийняти дану особу для проходження 
практики.  
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5.10. Зміна бази практики можлива тільки з поважних причин і лише до 
подання проекту наказу про проходження практики.  

Самостійно змінювати базу практики здобувач вищої освіти не має 
права. У разі самостійної зміни бази практики, неявки до місця практики без 
поважних причин вважатиметься, що здобувач вищої освіти не виконав 
навчального плану і може бути відрахований з Академії. 

5.11. З базами (підприємствами, організаціями, установами) завчасно 
укладаються договори щодо проведення практик. Строк дії цих договорів 
погоджується сторонами договору та може визначатися на період 
конкретного виду практики або на термін до п'яти років.  

5.12. Для підвищення якості практичної підготовки в Академії деканати 
факультетів та відповідні кафедри, які здійснюють керівництво практикою, 
мають укладати договори про проведення спільної навчально-виробничої та 
практичної діяльності (не менше трьох договорів на відповідній кафедрі) і 
формувати каталоги сучасних високотехнологічних підприємств 
(організацій, установ).  

Загальний реєстр баз практик Академії складається керівником 
виробничої практики на основі каталогів факультетів та окремо укладених 
договорів про спільну навчально-виробничу та практичну діяльність. 

Щороку каталоги та реєстр баз практик слід переглядати й оновлювати 
з урахуванням строків дії договорів. 

 
6. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 
6.1. Відповідальність за організацію, проведення й контроль практики 

покладається від: 
- академії – на першого проректора; 
- факультету – на декана та координатора (координаторів) практичної 
підготовки по спеціальності; 
- кафедри – на завідувача та викладачів – керівників практик; 
- бази практики – на керівника підприємства. 

Загальну організацію практики та контроль за її проведенням в Академії 
здійснює керівник виробничої практики. 

6.2. Загальне навчально-методичне керівництво практикою 
забезпечують науково-методичні ради спеціальностей. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво й виконання програми 
практики забезпечують відповідні кафедри факультетів разом з керівниками 
від баз практики. 

6.3. Основним нормативним документом, що регламентує діяльність 
здобувачів вищої освіти й керівників практики в Академії, є положення про 
організацію практичної підготовки здобувачів вищої освіти Академії. 

6.4. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 
проведення практики, є: 
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- розробка наскрізних програм та програм практик здобувачів вищої 
освіти, підготовка яких здійснюється за різними освітньо-
професійними програмами; 

- визначення баз практики; 
- укладання договорів про проведення практики між Академією та 

підприємством (організацією, установою); 
- розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики; 
- призначення викладачів – керівників практики від кафедр; 
- підготовка наказів по Академії; 
- направлення здобувачів вищої освіти до бази практики; 
- складання кошторису-калькуляції щодо витрат на проведення 

практик;  
- складання індивідуальних завдань на практику, виконання яких 

може бути забезпечене в умовах баз практики;  
- повідомлення про прибуття здобувачів вищої освіти на практику; 
- підготовка форм звітної документації за результатами проведення 

практики. 
6.5. Розподіл здобувачів вищої освіти на практику проводиться 

Академією з урахуванням замовлень на підготовку фахівців та їх 
майбутнього місця роботи після закінчення навчання. 

Розподіл здобувачів вищої освіти між кафедрами щодо виробничої 
практики проводиться деканатами відповідних факультетів. 

6.6. Оформлення здобувачів вищої освіти для проходження практики 
підтверджується наказом ректора, за поданням деканіа факультетів не 
пізніше одного місяця до дати початку практики. 

6.7. До керівництва навчальною практикою залучаються досвідчені 
викладачі кафедр Академії, які беруть безпосередню участь у викладанні 
дисциплін, з яких проводиться практика. 

При проведенні навчальної практики один викладач може керувати не 
більше, ніж однією академічною групою (у винятковому випадку двох, коли 
загальна кількість студентів не більша 30 осіб). 

При підготовці студентів за робітничою професією залучаються 
викладачі та майстри виробничого навчання. 

6.8. На здобувачів вищої освіти, які проходять практику на підприємстві 
(в організації, установі), розповсюджується законодавство України про 
працю та правила внутрішнього трудового розпорядку підприємства 
(організації, установи). 

6.9. Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час 
проходження:  

- навчальної практики складає не більше 30 академічних годин на 
тиждень, без врахування самостійної роботи; 

- виробничої, переддипломної, науково-дослідної практик 
регламентується законодавством України про працю і складає для здобувачів 
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вищої освіти віком від 18 років і старше не більше 40 годин на тиждень, без 
врахування самостійної роботи. 

6.10. Керівники баз практик своїм наказом можуть зараховувати 
здобувачів вищої освіти на конкретні робочі місця, а за відсутності робочих 
місць – практикантами і помічниками працівників, та зобов’язані призначати 
керівників практики. 

6.11. Терміни проведення практик встановлюються Академією з 
урахуванням особливостей сезонності сільськогосподарських робіт, 
можливостей та особливостей баз практики.  

Практика може здійснюватись як безперервним циклом, так і шляхом 
чергування з теоретичними заняттями по днях (тижнях, місяцях) за умови 
забезпечення зв’язку змісту практики і теоретичного навчання. 

6.12. Якщо за певних поважних причин здобувач вищої освіти не може 
пройти виробничу практику у заплановані терміни, які зазначені у графіку 
навчального процесу, Академія надає можливість здобувачу вищої освіти 
пройти практику в канікулярний період.  

Для перенесення термінів проходження практики (на канікулярний 
період) завчасно (до подачі проекту наказу на підпис ректору) повинні бути 
оформлені відповідні дозволи.  

6.13. Перенесення термінів практики здійснюється з дозволу 
адміністрації Академії у разі подання письмової заяви здобувача вищої 
освіти: 

- на ім’я ректора Академії; 
- за погодженням із: 

 - викладачем – керівником практики від кафедри та завідувачем 
кафедри; 

      - деканом факультету; 
      - керівником виробничої практики Академії. 
При отриманні здобувачем вищої освіти дозволу на проходження 

практики у відповідні терміни в проекті наказу (або додатку до нього) 
окремим пунктом вказуються: прізвище, ініціали та підстава перенесення 
практики. На таких здобувачів вищої освіти створюється окремий наказ. 

Основними причинами перенесення термінів проходження практики є 
узгоджене з Академією та офіційно оформлене відрядження, стажування 
здобувача вищої освіти за кордон та інші випадки, що не суперечать чинному 
законодавству України.  

Перенесення термінів практики з будь-яких причин, не узгоджених з 
Академією, не дозволяється. 

6.14. Проходження навчальної практики передбачає залучення 
здобувачів вищої освіти до безпосередньої участі у технологічних процесах 
як в навчально-виробничих, так і в адміністративно-господарських 
підрозділах Академії, а також на підприємствах (в організаціях, установах) 
згідно з укладеними договорами, у разі виникнення виробничої необхідності. 
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6.15. Академія, в цілому, факультети та відповідні кафедри, що 
здійснюють практичну підготовку, щороку укладають, а у разі необхідності 
оновлюють, договори з підприємствами (організаціями, установами). 

6.16. Наказом ректора про проведення практики здобувачів вищої освіти 
визначається: 

- місце та терміни проведення практики; 
- склад академічних груп; 
- координатор (координатори) практичної підготовки по 
спеціальності та оформлення підсумкового звіту за її результатами; 
- посадова особа, на яку покладено організацію практики та 
контроль за її проведенням. 

6.17. Функціональні обов’язки учасників організації та проведення 
практики в Академії: 

6.17.1. Керівник виробничої практики Академії зобов’язаний:  
- розробляти положення про організацію практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти в Академії; 
- здійснювати керівництво навчально-методичним забезпеченням 

практики в Академії; 
- контролювати забезпечення усіх видів практик наскрізними 

програмами та програмами практик, а також методичними рекомендаціями; 
- здійснювати контроль за виконанням графіка проведення 

навчальних, виробничих, переддипломних та науково-дослідних практик; 
- забезпечувати здобувачів вищої освіти щоденниками та іншими 

необхідними документами для проходження практики. 
- визначати бази практик, узгоджувати із ними кількість здобувачів 

вищої освіти, що приймаються на практику; 
- організовувати складання договорів з підприємствами 

(організаціями, установами) про проведення спільної навчально-виробничої 
та практичної діяльності; 

- вести реєстр баз практик; 
- контролювати виконання навчальних планів у контексті 

запланованої практичної підготовки і програм практик;  
- організовувати підготовку наказів про направлення здобувачів 

вищої освіти на практику. 
- контролювати своєчасне проведення викладачами – керівниками 

практик та кафедральними (міжкафедральними) комісіями прийняття 
диференційованих заліків з практик і надання звітів за встановленою 
формою; 

- систематизувати та опрацьовувати звіти координатора 
(координаторів) практичної підготовки по спеціальності та викладачів – 
керівників практик, складати узагальнений звіт з практичної підготовки 
здобувачів вищої освіти Академії; 
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- разом із деканатами і кафедрами організовувати та проводити 
конференції за підсумками практик. Розробляти пропозиції з удосконалення 
практичної підготовки в Академії. 

6.17.2. Декан факультету, який є відповідальним за організацію і 
проведення практики на факультеті, зобов’язаний: 

- здійснювати керівництво навчально-методичним забезпеченням 
практики на факультеті 

- призначати координатора (координаторів) практичної підготовки 
по спеціальності; 

- організовувати проведення зборів здобувачів вищої освіти з питань 
практики за участю викладачів – керівників практик від кафедр; 

- забезпечити проведення зі здобувачами вищої освіти інструктажу з 
проходження практики, системи звітності та з питань охорони праці; 

- здійснювати контроль за організацією та проведенням практики 
кафедрами, виконанням програми практики, своєчасним складанням 
диференційованих заліків і поданням звітної документації за підсумками 
практики; 

- заслуховувати та обговорювати звіти кафедр про проведення 
практик на вченій раді факультету. 

6.17.3. Координатор (координатори) практичної підготовки по 
спеціальності зобов’язаний (зобов’язані): 

- безпосередньо співпрацювати зі здобувачами вищої освіти стосовно 
практичної підготовки; 

- збирати листи-погодження від баз практик та формувати 
закріплення здобувачів вищої освіти на практику; 

- подавати закріплення на практику в деканат для формування 
проекту наказу; 

- оформлювати і видавати документи, що стосуються практичної 
підготовки (направлення, повідомлення, щоденники, програми, навчально-
методичні розробки практики тощо); 

- перевіряти і збирати у здобувачів вищої освіти відповідні 
документи практичної підготовки; 

- складати звіт про підсумки проходження виробничої, 
переддипломної, науково-дослідної практик здобувачів вищої освіти; 

- подавати у навчальний відділ письмовий звіт про підсумки 
практики, протокол засідання кафедральної (міжкафедральної) комісії, 
відомість обліку успішності, договори з базами практик та повідомлення про 
прибуття на базу практики здобувачів вищої освіти. 

6.17.4. Викладач – керівник практики від кафедри: 
- розробляє тематику індивідуальних завдань, яка враховує 

передбачувані теми кваліфікаційних робіт; 
- узгоджує з керівником практики від підприємства (організації, 

установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця 
практики;  
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- бере участь у розподілі студентів за базами практики; 
- контролює своєчасне прибуття здобувачів вищої освіти до місць 

практики; 
- здійснює контроль за виконанням програми практики, строками її 

проведення; 
- надає методичну допомогу здобувачам вищої освіти під час 

виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів для 
кваліфікаційної роботи; 

- проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного 
матеріалу та його використання у звіті з практики і кваліфікаційній роботі; 

- оцінює оформлення звіту-щоденника; 
- може приймати захист звітів здобувачів вищої освіти з практики 

у складі комісії; 
- здає звіти здобувачів вищої освіти про практику на кафедру для 

зберігання; 
- як керівник виробничої, переддипломної, науково-дослідної 

практики складає звіт в одному примірнику та здає на кафедру для 
зберігання; 

- як керівник навчальної практики складає звіт в трьох примірниках 
(перший примірник зберігається в деканаті, другий – на кафедрі; третій 
примірник здається в навчальний відділ керівнику виробничої практики 
Академії разом із копією заліково-екзаменаційної відомості).  

6.17.5. Керівник практики від підприємства, який здійснює загальне 
керівництво практикою: 

- несе особисту відповідальність за проведення практики у межах 
своєї компетенції; 

- організовує практику згідно з програмою практики; 
- визначає місця практики, забезпечує найвищу ефективність її 

проходження; 
- організовує проведення відповідними фахівцями інструктажу з 

охорони праці, безпеки життєдіяльності, протипожежної безпеки, виробничої 
санітарії та внутрішнього розпорядку; 

- забезпечує виконання графіків проходження практики у 
структурних підрозділах підприємства; 

- надає практикантам можливість користуватись наявною 
літературою, необхідною документацією, лабораторіями, майстернями 
підприємства для виконання програми практики; 

- забезпечує і контролює дотримання практикантами правил 
внутрішнього розпорядку; 

- створює необхідні умови для засвоєння здобувачами вищої 
освіти нової техніки, передових технологій, сучасних методів організації 
праці; 

- контролює дотримання законодавства України про працю тощо. 
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6.17.6. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами 
практики, зазначені в окремих розділах договорів про проведення практики 
здобувачів вищої освіти Академії. 

6.18. Здобувачі вищої освіти Академії зобов’язані: 
- до початку практики одержати від координатора (координаторів) 

практичної підготовки по спеціальності направлення, щоденник, 
повідомлення методичні матеріали (програму, методичні рекомендації, 
індивідуальне завдання тощо) та консультації щодо оформлення всіх 
необхідних документів; 

- своєчасно прибути до бази практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені 

програмою практики та вказівками її керівників; 
- вивчити й суворо дотримуватись правил охорони праці, безпеки 

життєдіяльності, протипожежної безпеки, виробничої санітарії та правил 
внутрішнього розпорядку; 

- нести відповідальність за виконану роботу та її результати, 
показувати приклад свідомого і сумлінного ставлення до праці; 

- своєчасно, не пізніше тижня після закінчення практики, надати 
координатору (координаторам) практичної підготовки по спеціальності всі 
необхідні організаційні документи, а викладачу – керівнику практики від 
кафедри – щоденник практики та звіт про її проходження. В термін, 
встановлений наказом ректора, скласти комісії диференційований залік з 
практики. 

6.19. Форми основних документів, що використовуються при 
організації та проведенні практики, наведено в додатках. 

 
7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
7.1. Джерела фінансування практики здобувачів вищої освіти Академії 

визначаються формою замовлення на фахівців: державні або регіональні 
кошти, кошти підприємств (організацій, установ) усіх форм власності, 
закордонних замовників-спеціалістів або кошти фізичних осіб. 

Для фінансування практики можуть залучатися додаткові джерела 
фінансування, не заборонені законодавством. 

7.2. Витрати на практику здобувачів вищої освіти Академії є складовою 
частиною загальних витрат на підготовку фахівців. 

7.3. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах із 
виплатою заробітної плати за здобувачами вищої освіти зберігається право на 
одержання стипендії за результатами семестрового контролю.  

Оплата праці практикантам на робочих місцях проводиться за 
фактично виконаний обсяг робіт відповідно до встановлених норм праці, норм 
часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків, які діють для 
працівників підприємства (організації, установи). 
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На підставі прямих договорів між Академією та підприємством 
(організацією, установою) за умови виплати у період виробничої практики 
здобувачам вищої освіти заробітної плати, п’ятдесят відсотків її розміру 
може бути направлено на рахунок Академії для здійснення її статутної 
діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази, соціальний захист 
здобувачів вищої освіти, проведення культурно-масової та фізкультурно-
спортивної роботи тощо.  

7.4. Здобувачі вищої освіти випускного курсу, які навчаються на 
заочній формі і направляються для проходження виробничої практики, 
отримують додаткову відпустку за основним місцем роботи згідно з чинним 
законодавством. 

7.5. Практична підготовка здобувачів вищої освіти за ініціативою 
роботодавців може здійснюватися за рахунок коштів останніх. 

7.6. Оплата праці майстрів виробничого навчання за проведення 
навчальної практики здійснюється за посадовими ставками. 

7.7. Норма часу на керівництво практикою та проведення захисту звітів з 
практики визначається положенням Академії «Про планування та облік 
навантаження науково-педагогічних працівників Полтавської державної 
аграрної академії». 

7.8. Керівництво практиками викладачам кафедр Академії враховується 
як навчальне навантаження, що планується на поточний навчальний рік. 
Обсяг часу на керівництво практикою не повинен перевищувати обсяги часу, 
передбачені навчальним планом. 

 
8. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 
8.1. Після закінчення терміну практики здобувачі вищої освіти звітують 

про виконання програми практики. 
8.2. По закінченню навчальної практики здобувачам вищої освіти 

виставляються оцінки за результатами перевірки щоденників і особистого 
спостереження викладача під час практики. 

За необхідності з окремими здобувачами вищої освіти проводять 
співбесіду з питань виконання програми практики. 

У разі виконання здобувачами вищої освіти звітів про проходження 
навчальної практики оцінка виставляються з врахуванням їх якості та 
результатів захисту. 

У разі виникнення поважних причин для дострокового проведення 
навчальної практики, здобувач вищої освіти повинен отримати дозвіл 
керівника навчальної практики та декана факультету. Його оформлення 
підтверджується наказом ректора, за поданням деканів факультетів. 

8.3. Форма звітності здобувача вищої освіти за виробничу, 
переддипломну, науково-дослідну практику – це подання письмового звіту, 
підписаного і оціненого безпосередньо керівником практики від бази 
практики. 
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Звіт разом з щоденником практики, завіреним керівником практики від 
підприємства (організації, установи), подається на кафедру для реєстрації, 
після чого передається на рецензування викладачу – керівнику практики від 
кафедри. Після можливого доопрацювання здобувачем вищої освіти та 
остаточного погодження змісту звіту з викладачем, керівником практики від 
кафедри, звіт допускається до захисту. 

Супровідні документи з практики, передбачені Академією, 
здобувачами вищої освіти надаються координатору з практичної підготовки 
по спеціальності до реєстрації звіту на кафедрі. 

Звіт має містити відомості про виконання здобувачем вищої освіти усіх 
розділів програми практики та індивідуального завдання, висновки (висновки 
і пропозиції), список використаних джерел тощо. Звіт оформлюється за 
вимогами, що визначені у програмі практики, та відповідно до єдиних вимог 
щодо оформлення текстових документів. 

8.4. Звіт з практики захищається здобувачем вищої освіти у комісії, 
призначеній наказом ректора Академії. Комісія формується з: керівників 
практики від Академії та, по можливості, від баз практики, а також науково-
педагогічних працівників. 

Комісія приймає диференційований залік у здобувачів вищої освіти або 
на базах практики в останні дні її проходження, або в Академії до початку 
наступного семестру (якщо після практики у здобувачів вищої освіти згідно з 
графіком навчального процесу відбувається теоретичне навчання) чи 
протягом двох тижнів наступного після практики семестру (якщо після 
практики у здобувачів вищої освіти згідно з графіком навчального процесу 
передбачені канікули). 

8.5. Диференційований залік за практику виставляється з урахуванням: 
- оцінки результатів виробничої та суспільної роботи, поданої у 

відгуку-характеристиці керівника практики з боку підприємства 
(організації, установи); 

- оцінки за оформлення звіту, щоденника, зазначеної у висновку 
викладача – керівника практики від кафедри; 

- презентації здобувачем вищої освіти результатів проходження 
практики під час захисту звіту та відповідей на запитання членів 
комісії з прийому заліку за практику. 

8.5. У випадку стажування здобувача вищої освіти за кордоном 
можливе зарахування такого стажування як проходження виробничої 
практики. При цьому враховується відповідність закордонної бази практики 
вимогам програми практики. 

8.6. Здобувач вищої освіти, який не виконав програму практики без 
поважних причин, відраховується з Академії. 

Можливість повторного проходження практики через рік, але за 
власний рахунок, надається здобувачу вищої освіти, який на захисті звіту 
отримав негативну оцінку. 
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8.7. Результат диференційованого заліку за практику вноситься в 
заліково-екзаменаційну відомість і залікову книжку здобувача вищої освіти 
за підписом голови комісії та враховується стипендіальною комісією при 
визначенні розміру стипендії разом із його оцінками за результатами 
підсумкового контролю. 

8.8. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр, 
підсумкових конференціях здобувачів вищої освіти з практик, а загальні 
підсумки – на вчених радах Академії та факультетів не менше одного разу 
протягом навчального року з оформленням відповідних протоколів. 
Особлива увага приділяється аналізу результатів практики, висновків і 
пропозицій з удосконалення організації практики. 

8.9. Важливе місце в загальній системі практичного навчання займають 
підсумкові конференції здобувачів вищої освіти за результатами виробничої, 
науково-дослідної практик за участю керівників та фахівців підприємств 
(організацій, установ). Мета таких конференцій – обмін досвідом, розробка 
заходів щодо поліпшення практичної підготовки в Академії. 

8.10. Звіти здобувачів вищої освіти про навчальну (виробничу, 
переддипломну, науково-дослідну) практику зберігаються на кафедрах 
протягом трьох років. 

8.11. Звіти викладачів – керівників практики від кафедр про 
організацію та підсумки проходження навчальної (виробничої, 
переддипломної, науково-дослідної) практики здобувачами вищої освіти 
зберігаються на кафедрах упродовж п’яти років. Загальний звіт про 
організацію та підсумки практичної підготовки здобувачів вищої освіти 
зберігається у координатора (координаторів) практичної підготовки по 
спеціальності та у керівника виробничої практики Академії протягом п’яти 
років.  
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Додаток А 
 

Декану факультету  
___________________________, 
вчене звання, ступінь П.І.П. 
здобувача вищої освіти  
_____ курсу _____ групи  

ступеня вищої освіти, напряму 
підготовки, спеціальності 
______________________________ 

(прізвище ім’я по батькові) 

 
 
 

Заява 
 

Прошу Вас, направити мене для проходження _______________________ 
                                                                                      (вид, назва)   

практики в ________________________________________________________  
місто _____________, _________________ району, _______________________ 
області та призначити керівником практики ____________наук, ________  
             (вчений ступень)                           ( вчене звання) 
кафедри_______________________________________________________ 

                                                                      (назва кафедри)                                          
__________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я  по батькові керівника практики) 
 
 
Дата                                                                                                           Підпис 
 
 
 
Згода викладача - керівника практики від кафедри               ____________ 
 
 
 
Згода керівника підприємства (організації, установи)          _____________ 

 
Печатка 
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Додаток Б 
 

ДОГОВІР № ____ 
про проведення практики здобувачів вищої освіти вищого навчального закладу 

місто Полтава            “____” _____________20___ р. 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони Полтавська державна аграрна 
академія ІV рівня акредитації_________________ 

(повне найменування навчального закладу) 

(далі - навчальний заклад), в особі _________________________________________ 
                                                                (посада, прізвище та ініціали) 

діючого на підставі _________статуту______________________________________, 
(статут або доручення) 

і, з другої сторони __________________________________________________________  
                                                                            (назва підприємства, організації, установи) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(надалі – база практики), в особі __________________________________________ 

                                                                                              (посада) 
_________________________________________________________________________ 

(прізвище та ініціали) 

діючого на підставі __________________________________________(далі - сторони), 
                                                       (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою договір: 
 

1. База практики зобов’язується: 
1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним 

планом: 

№ 
з/п 

Напрям 
підготовки/спеціальність Курс Вид  

практики 

Кіль-
кість 

здобу-
вачів 
вищої 
освіти 

Термін практики 

початок кінець 

       
       

       
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 майбутній 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 здобувачам вищої освіти можливість користуватись матеріально-
технічними засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання 
програми практики. 
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1.6. Забезпечити облік виходів на роботу практикантів. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення 
повідомляти вищий навчальний заклад. 

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

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

1.9. Додаткові умови _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. Вищий навчальний заклад зобов’язується: 
2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму 

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

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 
2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і 

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

2.4. Навчальний заклад зобов’язується не розголошувати використану 
інформацію про діяльність підприємства через знищення курсових, дипломних 
робіт та звітів у встановленому порядку. 

2.5. Додаткові умови ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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 України. 
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 

вищому навчальному закладу. 
3.5. Місцезнаходження: 

Навчальний заклад: Полтавська державна аграрна академія, 36000, м. Полтава, 
вул. Г. Сковороди, 1/3, телефакс 0532-500-237 
База практики __________________________________________________________ 

Підписи та печатки: 
Вищий навчальний заклад: 

 

Ректор академії 

  _________         ______________ 
         (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 
М.П.     “__” ________ 20___ року 

База практики: 

                   
     
  Керівник 
_________         ______________ 
         (підпис)                (прізвище та ініціали) 

 
М.П.     “__” ________ 20___ року 
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Додаток В 
 

 
Міністерство освіти і науки України 

Полтавська державна аграрна академія 
 

Н А К А З 
 

«____»  ______  20___ р.                Полтава                                    № ________ 
 

Про закріплення 
здобувачів вищої освіти 
на (вид практики) 
 

Для проходження (вид, назва практики) 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Закріпити за базами практики здобувачів вищої освіти ___ курсу ступеня 
вищої освіти («Бакалавр», «Спеціаліст»,«Магістр») (набір 20__р.) на період з «__» 
________20___ року по «__» ________20___ року, згідно з додатками. 

2. Декану ___________ факультету, вчене звання П.І.П. забезпечити 
проведення зі студентами інструктажу про порядок проходження практики та з 
питань охорони праці з оформленням листів інструктажу. 

3. Призначити координатора практичної підготовки з напряму підготовки 
(спеціальності) _____________ посада П.І.П. 

4. Координатору практичної підготовки забезпечити проведення всіх 
організаційних заходів напередодні проходження практики, надати здобувачам 
вищої освіти необхідні документи (направлення, програми, щоденник, календарний 
план та інше); 

5. Викладачам – керівникам практики від кафедри: 
-  узгодити з керівниками практики від підприємства (організації, 

установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей місця практики; 
- проконтролювати своєчасне прибуття здобувачів вищої освіти до баз 

практики;  
- надавати методичну допомогу здобувачам вищої освіти під час 

виконання ними індивідуальних завдань і збору матеріалів для кваліфікаційної 
роботи; 

- здійснювати контроль за виконанням програми практики, строками її 
проведення; 

- повідомити здобувачів вищої освіти про систему звітності з практики 
(подання письмового звіту, вигляду оформлення виконання індивідуального 
завдання, тощо); 

- проводити обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу 
та його використання у звіті з практики і кваліфікаційній роботі; 
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6. Здобувачам вищої освіти при проходженні ______ (вид, назва) практики: 
- до початку практики одержати від викладачів – керівників практики 

консультації щодо оформлення всіх необхідних документів; 
- своєчасно прибути на базу практики; 
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою 

практики і вказівками її керівників; 
- вивчити і суворо дотримуватися правил охорони праці і виробничої 

санітарії. 
5. Здобувачам вищої освіти до «__» ________20___ року подати письмовий 

звіт разом з іншими документами на рецензування викладачу – керівнику практики 
від кафедри. 

6. У складі комісії «__» ________20___ року прийняти диференційний залік з 
захисту звітів __________(вид,назва) практики та скласти узагальнений звіт про 
проведення практики. 

7. Координатору практичної підготовки, подати у навчальний відділ 
письмовий звіт про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо 
поліпшення практичної підготовки здобувачів вищої освіти до «__» ________20___ 
року  

8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на декана ___________ 
факультету, вчене звання П.І.П. 

 
Підстава: «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», «Положення про проведення практики студентів ПДАА», 
навчальний план,  графік навчального процесу. 

 
Ректор академії                                                         _______________ 
 
 
Наказ підготував:                                                     Наказ подає:                                                            
декан факультету                                                     перший проректор    
(назва, вчене звання)                                              (вчене звання)       
П.І.П.                                                                         П.І.П.   
 
Погоджено: 
 
проректор з науково-педагогічної роботи               _____________ 
головний бухгалтер                                                       _____________ 
начальник юридичного відділу                                   _____________ 
керівник виробничої практики                                    _____________ 

 
 
 
 

Наказ направити: в справу, керівнику виробничої практики, факультету (назва), 
бухгалтерію. 

Виконавець:                                               
               П.І.П.                                                         
               телефон                                    
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Додаток Г 
 

Додаток № __ 
до наказу №______від «___»___________20__року 

по Полтавській державній аграрній академії 
 

Закріплення 
за базами практик здобувачів вищої освіти факультету ___________ 
відповідного рівня вищої освіти__________ напряму підготовки 

(спеціальності)___________ згідно з укладеними договорами на проходження 
практики з «__» ________20___ року по «__» ________20___ року 

 
№ 
п\п 

Прізвище та 
ініціали студента група Бази практик Керівник практики 

від кафедри 
1. Назва району 

1.     
2.     

2. Назва району 
3.     
4.     

3. Інші регіони 
5.     
6.     

 
Декан факультету                                 __________________ 

 
__________________________________________________________________ 

Додаток № __ 
до наказу №______від «___»___________20__року 

по Полтавській державній аграрній академії 
 
 

ПРИЗНАЧЕННЯ 
 

комісії по захисту виробничої практики студентів факультету ___________ 
відповідного рівня вищої освіти_____________ та спеціальності 

(спеціалізації)____________________ у складі: 
 
 
 
Голова комісії –  
Секретар комісії –  
Члени комісії: 

1. 
2. 
3. 
 

 
Декан факультету                                 __________________ 
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Додаток Д 
 
 
Місце кутового штампа  

КЕРІВНИКУ 
       ________________________________ 

      ________________________________ 
       ________________________________ 

          
 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
(є підставою для зарахування на практику) 

Згідно з договором від «__» _______________ 20__ року № _____, який 
укладено з ____________________________________________________________ 

 (повне найменування підприємства, організації, установи) 
направляємо на практику здобувачів вищої освіти _____ курсу, які навчаються за 
напрямом підготовки (спеціальністю) _________________________________________ 
                             (шифр і назва (спеціальності) 

Назва практики ___________________________________________________ 
Строки проведення з «__» ______________ 20__ року 
 по «__» ______________ 20__ року 

 
Керівник практики від кафедри _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 
 
 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
М.П. Керівник виробничої практики ПДАА         _______             _______________ 

          (підпис)                (ініціали та прізвище) 
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Додаток Ж 
 

 
Кутовий штамп                                                                                                                   Надсилається у вищий навчальний  заклад                                      

      (підприємства, організації,                                                                           не пізніше як через три дні після прибуття 
       установи)                                                                                                      студента на підприємство (організацію,   
                       установу) /початку практики/ 

 
 

                   
                                                                  
 

                                                                                                                                          
 

ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

Здобувач вищої освіти Полтавської державної аграрної академії 
______________________________________________________________________ 

                                                                          ( прізвище, ім’я, по батькові) 
      _________________________________________________________________________ 

                                         (курс, інститут,  факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)) 
      прибув „___” __________  20___ року до _____________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 
      і приступив до практики.  Наказом по підприємству (організації, установі)  від „__” 

___________20____ року № _____ студент _____________________ зарахований на 
посаду ___________________________________________________________________ 

                                                                                                                  (дублером, штатну роботу, практикантом – назвати конкретно)         
         Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено 

    __________        ____________________________________________________________                                               
             (підпис)                                                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

                 
       Керівник підприємства (організації, установи)   

_____________  ____________________________________________________________ 
           (підпис)                                                                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)                               

    
 
    Печатка (підприємства,                            “____”____________ 20_____року 
        організації, установи) 

 

    
 
 
    Викладач – керівник практики від кафедри 
_________________________________________________________________________                

                                                                        (назва кафедри, циклової комісії)                                                             
   ________________  ________________________________________________________    
           (підпис)                       ( посада, прізвище, ім’я, по батькові)        
 
 
 
 

 “____”___________20____року 
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Додаток З 
 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 
 
 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 
 

__________________________________________________________________ 
 (вид і назва практики) 
Здобувача вищої освіти ______________________________________________ 
 (прізвище, ім’я, по батькові) 
Факультет _________________________________________________________ 
 (назва факультету) 
Кафедра ___________________________________________________________ 
 (назва кафедри) 
Ступень вищої освіти _______________________________________________ 
                                               (назва) 
Спеціальність (напрям підготовки)____________________________________ 
                                                     ( назва ) 
_______ курс, група_______ 
Форма навчання ________________________________________________ 
 
Керівник практики від кафедри _______________________________________                                                                                                                                   (посада, П.І.П.) 

 
__________________________________________________________ 

 
 

Здобувач вищої освіти 
_______________________________________________ 
                  (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
прибув на підприємство (в організацію, установу). 
 
підприємства, організації, установи «__» __________ 20__ року 
 
__________ ____________________________________________________ 
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
Печатка 
 
Вибув з підприємства (організації, установи) 
 
підприємства (організації, установи) «__» __________ 20__ року 
 
__________ ___________________________________________________ 
(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи) 
Печатка 
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Календарний графік проходження практики 
 

№ 
з/п Назви робіт Тижні проходження практики Відмітки про 

виконання 1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5 6 7 8 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 
Керівники практики: 
від кафедри                                      __________            ___________ 
                 (підпис)   (прізвище та ініціали) 
 
від підприємства (організації, установи)  __________      _______________ 
           (підпис)     (прізвище та ініціали) 
Печатка 
«____» _____________ 20____р. 

 
__________________________________________________________ 

 
Загальні відомості про базу практики 

________________________________________________________________ 
(назва підприємства (організації, установи)) 

 
П.І.П. керівника ________________________________________________ 
Форма власності________________________________________________ 
Район__________________________________________________________ 
Область________________________________________________________ 
Місто__________________________________________________________ 
Адреса_________________________________________________________ 
Телефон/факс___________________________________________________ 

 
Господарсько-виробнича характеристика бази практики: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 
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Робочі записи під час практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________________ 
 
 
 

ВІДГУК-ХАРАКТЕРИСТИКА 
керівника практики від підприємства, організації, установи 

__________________________________________________________________________ 
    (назва підприємства, організації,  установи) 
 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

Керівник практики від підприємства (організації, установи)  

 ______________ __________________________________________________ 
         (підпис)                                       (прізвище та ініціали) 

 
Печатка        «______» __________________  20 __ року 
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Висновок викладача – керівника практики від кафедри академії про 
проходження практики 

 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Кількість балів  ____________________________________________________________  

(цифрами) 
 
Викладач – керівник практики від кафедри  
____________  _____________________________________________________________  
        (підпис)                                                 (прізвище та ініціали) 
 
 

__________________________________________________________ 
 
 

Висновок кафедральної (міжкафедральної) комісії про проходження практики 
 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
Кількість балів  ____________________________________________________________  

(цифрами) 
 
 
Дата захисту звіту                    „____”____________20____року   

 
 
Оцінка:  
 
за національною шкалою ____________________________________________________  
                                                                                         (словами) 
кількість балів  _____________________________________________________________  

(цифрами і літерами) 
 
Голова кафедральної (міжкафедральної) комісії з захисту звітів 
____________  _____________________________________________________________  
        (підпис)                                                      (прізвище та ініціали) 
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Додаток К 
 

 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
 

ЩОДЕННИК  
 

НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

Здобувача вищої освіти_____________________________________________ 
       (прізвище, ім’я, по батькові) 
Факультет _________________________________________________________ 
 (назва факультету) 
Ступень вищої освіти _______________________________________________ 
                                               (назва) 
Спеціальність (напрям підготовки)____________________________________ 
                                                     ( назва ) 

_______ курс, група_______ 
 

20__ - 20__ навчальний рік 
 

м. Полтава 
______________________________________________________ 

 
ОБЛІК ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 

 

Дата Зміст навчальної 
практики 

Кількість годин навчальної 
практики 

Оцінка 
практики і 

підпис 
керівника 

план виконано 

     
     
     

 
 

______________________________________________________ 
 

Заключна перевірка щоденника керівником практики 
Перевірка практики за період з «___»_______20__р. по «___»_______20__р. 
Висновок про проходження практики студентом, відмітка про залік______ 
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
Керівник навчальної практики                   __________________ 
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Додаток Л 
 

Міністерство освіти і науки України 
Полтавська державна аграрна академія 

Факультет __________________________________________ 
Кафедра______________________________________________ 

 
ЗВІТ 

керівника навчальної практики  
з дисципліни «______________________________________» 

 

________________________________________________________________ 
(посада, П.І.П. викладача) 

Згідно наказу ректора академії № ______ від «___» ________ 20___ р. та у 
відповідності з навчальним планом і графіком навчального процесу мною була 
проведена навчальна практика з (дисципліни) «____________________________  
__________________________» із здобувачами вищої освіти _____ курсу _____ 
груп(и) факультету __________________________________________________ 
спеціальності (напряму підготовки) ___________________________________ з 
«___» __________ 20___р. по «___» __________ 20___р.   

Згідно навчального плану навчальна практика з (дисципліни) 
«___________________________________» передбачена в кількості ___ годин на 
кожну групу. 

База практики: ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Мета і завдання практики: __________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

Виконання програми навчальної практики (вказати планове і фактичне):____ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Перед початком навчальної практики «__» ______ 20___р. здобувачам вищої 
освіти було проведено інструктаж про порядок проходження практики та з безпеки 
життєдіяльності з оформленням листів інструктажу. Дотримання правил безпеки 
життєдіяльності студентами _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

За період практики надана така допомога підприємству (організації, 
установі) (перерахувати найменування робіт і об’єм сума заробітку): ______________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
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Здобувачі вищої освіти брали активну участь в громадському житті 
підприємства (організації, установи): _______________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

Отже, програма практики з дисципліни «______________________________________ 
____________________» виконана в ___________________ обсязі. Після виконання 
програми практики здобувачі вищої освіти склали диференційований залік. 

Результати заліку: 
 

за національною шкалою 

В
ід

мі
нн

о 

Д
об

ре
 

За
до

ві
ль

но
 

Н
е 

за
до

ві
ль

но
 

Н
е 

з’
яв

ил
ис

я*
 

С
ер

ед
ні

й 
ба

л 

за шкалою ECTS А В С D Е FX F 

групи 
Всього в 
групі 
студентів 

осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб осіб 

% % % % % % % % 

1                   

2                   

3                   

4                   
Під час проходження навчальної практики і здачі диференційованого 

заліку кращі знання показали наступні здобувачі вищої освіти: _______________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

*Недобросовісне відношення до практики, не виконання програми, не 
брали участі в громадському житті кафедри такі здобувачі вищої освіти, 
прийняті міри:____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Зауваження по організації і проведенню практики здобувачів вищої 
освіти:_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
Керівник навчальної практики              ___________        ___________ 
                                                                                                                                                     (підпис)                                                  (П.І.П.) 

«___»  ________ 20___р. 
 

ВИСНОВКИ ЗАВІДУВАЧА КАФЕДРИ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИКИ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Примітка: Звіт заповнюється викладачем – керівником практики в трьох екземплярах. Один 
екземпляр здається в деканат, другий – в навчальний відділ, третій - залишається на 
кафедрі.  
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Додаток М 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ 

 
 

ФАКУЛЬТЕТ_______________________________________ 
 
 

ЗВІТ 
викладача-керівника практики від кафедри 

 
П.І.П., посада, вчений ступень, вчене звання викладача-керівника практики від 

кафедри_________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

Вид і назва практики_________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Строки проходження практики з «___» _________ 20___р. по «___» _________ 
20___р. 

Спеціальність (напрям підготовки)_____________________________________ 
Ступінь вищої освіти________________________________________________ 
Курс_____________________________________________________________ 
Розподіл здобувачів вищої освіти за базами практики: 

№ 
п/п 

П.І.П.  
здобувача вищої освіти 

База практики 
підприємство 

(організація, установа) 

П.І.П., посада 
керівника практики 

від підприємства 
(організації, 

установи) 
    
    
    
    

Мета, завдання та виконання програми практики_________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Відповідність місця практики здобувачів вищої освіти вимогам програми 
практики _______________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Повнота виконання програми практики (за необхідності причини її 
невиконання)____________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Пропозиції, винаходи тощо здобувачів вищої освіти______________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Здобувачі вищої освіти, які недобросовісно відносилися до практики, 
______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________  

Прийняті міри ______________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

Пропозиції по удосконаленню організації та проведення практики __________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Результати захисту звітів здобувачів вищої освіти: 
 

№ 
п/п 

П.І.П.  
здобувача вищої освіти 

Оцінка  
за національною та ECTS 

шкалою 
   
   
   
   

 
* У разі відсутності здобувача вищої освіти на захисті звіту слід зазначити: 

П.І.П. здобувача вищої освіти та причину його відсутності_______________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
«____» ____________ 20____р. 
 
 
Викладач – керівник практики від кафедри    ___________________________ 
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Додаток Н 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Полтавська державна аграрна академія 

 
 

Факультет ________________________________ 
 
 
 

ЗВІТ 
 

кафедральної (міжкафедральної) комісії про організацію та підсумки 
___________________ практики здобувачів вищої освіти 

(назва практики) 

ступеня вищої освіти «…………………..» спеціальності (напряму підготовки) 
«…………………….» 

у 20___  – 20___ навчальному році 
                                                         
 
Вид та назва практики – «……………………………….» 
Період проведення практики – з «___» _____20__р. по «__»_____20__р. 
Тривалість (годин, тижнів) –  
Кількість баз практик – 
 
№ 
п/п 

Види підприємства  
(організації, установи) 

кількість 

   
   
   
   
 
Відповідність баз практик -……………………………………… 
 
Направлено на практику, згідно наказу № ____ від «____» ________ 20___р., 
здобувачів вищої освіти в кількості –  
 
Проходило практику здобувачів вищої освіти -  
 
Захист звітів на виробництві –  
 
Чисельність студентів, які працювали на штатних посадах –  
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Підсумки захисту звітів: 
  Кількісний 

показник 
Якісний 

показник 
Середній 

бал 
відмінно  

   

Добре В  
Добре С  
Задовільно D  
Задовільно Е  
Не з’явився *  

* слід зазначити: П.І.П. здобувача вищої освіти та причину його відсутності______ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
Викладачів – керівників практикою від кафедри всього: ______, із них мають 
вчений ступінь _______, вчене звання __________ 
 

№ П.І.П. вчений ступінь, вчене звання 
1.   
2.   
3.   

 
Подано робіт на конференцію - ……. 
Назва конференції - ………….. 
Дата проведення конференції - ………. 
Кількість пропозицій від студентів - …………………….. 
 

Кафедральна (міжкафедральна) комісія за результатами захисту звітів 
і щоденників вносить слідуючи пропозиції щодо удосконалення практичної 
підготовки здобувачів вищої освіти: 

 
1. ………………………………………………………………. 
2. ………………………………………………………………. 
3. ……………………………………………………………….. 
4. ………………………………………………………………. 
5. ………………………………………………………………. 

 
Голова комісії                                    ________     ______________ 
                                                                 підпис              прізвище та ініціали 

 
 
Координатор практичної  
підготовки по спеціальності            ________     ______________ 
                                                                 підпис              прізвище та ініціали 
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Додаток П 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Полтавська державна аграрна академія 

 
 

Факультет ________________________________ 
 

ПРОТОКОЛ  
засідання кафедральної (міжкафедральної) комісії із захисту звітів  

_______________ практики студентів факультету _________________ 
              вид та назва практики 

ступеня вищої освіти «_______________»  
спеціальності (напряму підготовки) «___________________________»  

 

від «____» _________ 20___р.                  Полтава                                    № ___ 
 

Голова:  
Секретар:.  
Присутні:  
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 

1. Захист звітів з ______________ практики студентів факультету 
______________ ступеня вищої освіти «_______________» спеціальності (напряму 
підготовки) ______________________, яка проходила з «____» _________ 20___р. 
по «____» _________ 20___р. 
 

До захисту подано ____ звітів і щоденників 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 

№ Здобувач вищої освіти групи 
Доповіла про 
проходження 

практики на базі 

Відповідь на 
додаткові 
питання  

1.     
 

СЛУХАЛИ:  
Голову комісії П.І.П. посада ____________________, який підвів підсумки 

захисту звітів. П.І.П. звернув увагу на те, що звіти і щоденники оформлені 
належним чином, але є певні зауваження, а саме: 

1. 
2. 
За результатами проведеного захисту кафедральна (міжкафедральна) комісія 

УХВАЛИЛИ: 
1. Зарахувати ______________ практику здобувачам вищої освіти __________. 
2. Виставити оцінки згідно зведеної відомості.  

 

Голова засідання 
Секретар  


