
Алгоритм 

щодо одночасного проходження ознайомчої практики (стажування) за кордоном 

та виробничої (науково-дослідної, професійної) практики 

здобувачами вищої освіти Полтавської державної аграрної академії 
 

Для проходження ознайомчої практики (стажування) здобувачів вищої освіти Полтавської державної аграрної 

академії за кордоном (далі – закордонної ознайомчої практики) необхідно:  

- бути здобувачем вищої освіти 2–4 курсу СВО «Бакалавр» або здобувачем вищої освіти СВО «Магістр» Полтавської 

державної аграрної академії (далі – Академії); 

- володіти іноземною мовою (або англійською, або німецькою, або польською); 

- обрати програму ознайомчої закордонної практики, визначитися з типом, країною та умовами практики.  

Інформацію щодо програм ознайомчих закордонних практик та їхніми умова можна отримати у відділі міжнародних 

зв’язків або на сайті Академії за посиланням https://www.pdaa.edu.ua/content/oznayomcha-praktyka-za-kordonom . 

Основні етапи процедури підготовки проходження ознайомчої закордонної практики: 

1. Заповнення анкети-заявки та подання до відділу міжнародних зв’язків Академії усіх необхідних документів, 

вказаних у заявці. Форму заявки можна отримати у відділі міжнародних зв’язків Академії або ж завантажити за посиланням 

https://www.pdaa.edu.ua/content/oznayomcha-praktyka-za-kordonom. 

2. Проходження співбесід із представниками української фірми-організатора ознайомчих закордонних практик або 

безпосередньо з фермером господарства. 

3. Оформлення документів, пошук контракту та відкриття візи. Список необхідних документів з кожної програми ознайомчої 

закордонної практики надає фахівець відділу міжнародних зв’язків Академії, який відповідає за обраний Вами напрям практики. 

Укладений контракт із здобувачем вищої освіти Академії (при наявності термінів проходження ознайомчої закордонної практики) 

розпочинає процес відкриття візи. Тривалість пошуку контракту в деяких випадках займає від 6 до 12 місяців. 

Увага! Підготовку пакета документів здобувач вищої освіти здійснює разом з фахівцем відділу міжнародних зв´язків Академії. Підготовка 

документів триває 3-и робочі дні. Для отримання довідок, що підтверджують статус студента, необхідно обов’язково мати при собі копію 

закордонного паспорта. 

4. Узгодження періоду ознайомчої закордонної практики з деканатом та Академією. За 7 робочих днів до фактичного від ї́зду 

здобувача вищої освіти за кордон він приходить до відділу міжнародних зв’язків Академії для отримання службової записки із проханням 

створити деканатом усі необхідні умови для проходження ознайомчої закордонної практики та обов’язково візує її у начальника відділу 

міжнародних зв’язків Академії. На основі службової записки здобувач вищої освіти в деканаті пише та візує заяву про дострокове складання 

сесії, індивідуальний графік чи академічну відпустку на ім’я ректора чи першого проректора Академії (копію заяви обов’язково приносить у 

відділ міжнародних зв’язків Академії). За умови збігу періоду проходження ознайомчої закордонної практики та виробничої практики 

(науково-дослідної, професійної) здобувачів вищої освіти згідно з графіком навчального процесу Академії, декан ухвалює рішення про 

можливість їх одночасного проходження, про що робить відмітку на заяві. 

 Отримана заява є підставою для підготовки офіційного наказу про проходження ознайомчої закордонної практики, на основі 

якого деканат робить наказ про перенесення періоду проходження практики (за умови відповідності змісту ознайомчої закордонної 

практики та виробничої (науково-дослідної, професійної) практики, передбачених навчальним планом), або переведення на індивідуальний 

графік, або надання академічної відпустки здобувачу вищої освіти.  

За умови одночасного проходження ознайомчої закордонної практики та виробничої (науково-дослідної, професійної) 

практики деканат призначає керівника практики від кафедри. Здобувач вищої освіти має отримати консультації керівника практики від 

кафедри щодо проходження виробничої (науково-дослідної, професійної) практики та подання звітної документації. Тільки після цього етапу 

здобувачу вищої освіти дозволено виїхати на ознайомчу закордонну практику. 

Увага! Цей етап є досить важливим, адже від нього залежить подальше навчання студента в Академії. Якщо здобувач вищої освіти 

офіційно не узгоджує свою ознайомчу закордонну практику з деканатом відповідного факультету, то він може бути відрахований із 

числа здобувачів вищої освіти Академії . 

5. Подання звіту по закінченні ознайомчої закордонної практики. Після закінчення періоду ознайомчої закордонної 

практики здобувач вищої освіти зобов’язаний подати до відділу міжнародних зв’язків Академії письмовий звіт про ознайомчу закордонну 

практику іноземною мовою (4–5 с., із фотозвітом у роботі). Після цього він отримує службове подання на допуск до освітнього процесу .  

Увага! Вимоги до написання звіту викладено в методичних рекомендаціях щодо організації, проходження та підведення підсумків 

ознайомчої практики (стажування) за кордоном за посиланням: https://www.pdaa.edu.ua/content/oznayomcha-praktyka-za-kordonom. 

 
Примітка: 1 Організація одночасного проходження ознайомчої закордонної практики та виробничої (науково-дослідної, професійної) 

практики здійснюється лише за умови збігу їхніх періодів та відповідності змісту. 

                      2  Інформацію про квитки, адресу, дорогу надає українська фірма-організатор ознайомчих закордонних практик. Інформацію щодо заробітної 

платні, стипендії під час проходження ознайомчої закордонної практики, а також вартості програм зазначено в умовах ознайомчої закордонної 

практики кожної із програм, які ви зможете також отримати у представника української фірми-організатора ознайомчих закордонних практик (на їхньому сайті 

або сайті Академії). 

 

Із процедурою підготовки та оформлення документів для проходження ознайомчої закордонної практики 

ознайомлений (на) та зобов’язуюсь виконувати  __________________________________________________________. 

 

              Дата___________                                                                                      Підпис___________ 
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