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Про організацію практики студентів у 2016 році 

Практику студентів НТУУ "КПІ" у 2016 році провести відповідно 

умов договорів з підприємствами та Положення про проведення практики 

студентів вищих навчальних закладів України у строки, передбач~н і 

графіком навчального процесу та робочими навчальними планами. 

З метою підготовки і оргаюзованого проведення практики студентш 

НТУУ "КПІ" 

НАКАЗУЮ: 

1. Завідувачам кафедрами: 
1.1 Призначити і ознайомити з обов'язками (додаток 1) кер івників 

практики від кафедри. 

1.2 Погодити і укласти договори з підприємствами, установами , органі
заціями на проходження практики студентами у 2016 році. 

1.3 Розподіл студентів на м!сця практики проводити у відповіднос-:- і до 
договорів з підприємствами і установами . Місця проходження практики за 

комплексними договорами погодити з навчальним в1дд~лом ( к .1 24- 1 ). 
Забезпечити виконання підписаних договорів на проведення практики 

студентш. 

1.4 Погодити з підприємствами робочі програми проведення практики 

за два місяці до її початку. Програми мають бути розглянуті на 
засіданнях кафедри і затверджені деканом факультету, директором 

~нституту. 

1.5 За 7 (сім) днів до початку практики надати підприємствам списки 
студентів-практикантів. Забезпечити вчасне прибуття студенті в на місця 
практик разом із відповідальним за проведення практики від кафедри. 

1.6 Списки на практику студентів-громадян України, які навчаются за 
договорами за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб подавати 

окремо. 

1.7 Погодити та укласти договори з підприємствами та установами на 

проведення практики 2016/2017 навчального року. До 30.05.2016 рuку 
подати в навчальний відділ (кім.124-1) узгоджені з підприємствами заявки 

для укладання комплексних договорів на проведення практики у 2017 
роц1 . 

2. Деканам факультетів, директорам інститутів: 



2.1 Подати накази на проведення практики з наданням списків розпод ілу 
студентів по місцям практики до відділу кадрів і архівної справи та в 
навчальний відділ (к.124-1 ): 

Подати накази 

6 курс магістри - до 25 .01.2016 р. 
4 курс-до 04.04.2016р. 
3 курс - до 20.06.2016 р . 

6 курс спеціалісти -до 04.07.2016 р. 

Строки практики 

(01 .02.16 - 28.02.16) 
(11.04.16 - 01.05 .16) 
(27.06.16 - 17.07.16) 
(01.09.16 - 26.10. 16) 

Накази з практик запланованих в шш1 строки подавати за 7 дн1в до 
початку практики , відповідно до навчальних планш . Зміни з поважних 

причин (місць практики студентів, керівників , строки практики, 
поновлення, тощо) оформляти додатковими наказами. 

До навчального відділу (кім.124-1) та відділу кадрів і архівної справи 

подати накази про перезарахування навчання (стажування , практик) 

студента за кордоном в установленому порядку. 

2.2 Накази на практику студент1в-шоземців подавати до центру . .. . 
м1жнародно1 освпи. 

2.3 Забезпечити контроль початку практик та їх проведення. 

На 2-й день початку практики подати (навчальний в1дд1л к.124- 1) 
. . 

доповщну за шдписом декана, директора про початок практи ки ус 1ма 

студентами . 

Розробити графік перевірки всіх практик керівництвом факультетів, ін 

ститутів, кафедр. 

2.4 Забезпечити студентів необхідними бланками (договір , щоденники 

практики, направлення на підприємство) , за формами згідно Наказу 

Міністерства освіти і науки України № 683 від 05 червня 2013 року . 

Електронна версія документів в к . 124- 1. 
2.5 Заслухати на засіданні Вчених рад факультет і в , інститутів результати 

проходження практик. За пщсумками внести пропозиц11 щодо 1х 

вдосконалення 1 усунення недошюв . 

2.6 Надати звіт про проведення практики студенті в у 2016 рош 
(переддипломна спеціалістів за 2015 р.) до 15 вересня 2016 року . 

3. Навчальному відділу: 
3.1 Узгодити та укласти комплексні договори на проведення практики у 

20 16/201 7 навчальному році. 
3 .2 Провести вибіркову перешрку кафедр ую верситету з питань 

організації та проведення практик студенпв, 

керівник ів практики від кафедр. 

виконання обов ' яз кі в 

3.3 Підготувати підсумковий звіт про проведення практик студентів . 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника 

першого проректора , начальника навчально-організаційного управшаня 

Яблонського П.М. 

Перший проректор Ю.І . Якименко 



Прое1\':т ню\':азу вносить: 

Начальник 

НОГО ВІДДІЛУ 

-----++->--\_А.Д. Лемешко 
тел : 93-79 

ДП ___ _ 
Надруковано 1 прим ірник 

На 4 аркушах 

Виконавець: Лапенко Н.М. 

тел . 236-70-65, тел. 20-54 

Узгоджено : 

Начальник навчально -
орга~ійноrо управління 

~ П.М. Яблонський 



Додат9~ до наказу 
№1- ід "Q_ g,, ( )_ 20І ~р . 

ОБОВ'ЯЗКИ 
КЕРІВНИКА ПРАКТИКИ ВІД КАФЕДРИ 

1. По керівництву пра1\:ТИІ\:ОЮ 

1.1 При підготовці проведення пра1\:тики 
1.1 . 1 .Отримати в ід завідуючого кафедрою вказівки щодо проведення практики. 
1. 1.2. Вивчити програму і учбово-методичну документацію щодо проведення практи ки. 
1 .1.3 .Ознайомитись із змістом та особливостями укладеного з п ідприємством договору на 
практику, проконтролювати підготовлені бази практики та вжити , за необхідн істю. 
потр ібні заходи щодо її підготовки. 

1. І А.Ознайомитись з групою студентів, яких направлено на практику під його 
кер1вництвом. 

1 . 1 .5 .Отримати на кафедрі робочі програми проведення практики. 
1. 1 . 6.Провести організаційні збори з групою студентів, на яких : 

• і нформувати про термі н проведення практики ; 

• ознайомити з програмою практики ; 

• провести п ід розпис інструктаж про порядок проходження практики та з тех1-1 1 ки 
безпеки і попередження нещасних випадкі в; 

• видати студентам необх ідні документи ( направлення, щоденники , індивідуальн і 
завдання, методичні рекомендації, тощо) ; 

• повідомити про вимоги щодо ведення щоденників та складання звіті в з практики : 
• встановити час та місце збору групи на п ідприємстві; 

• нагадати, які документи повин ні мати при соб і студенти (11аспорт. студентський 
квиток, тощо); 

• оголосити, призначеного завідуючим кафедрою, старшого групи студентів; 

• проінформувати студентів про систему зв ітності з практики, при йняту на кафедрі 
(подання письмового зв іту, оформлення виконаних індивідуальних завдань. п ідготовка 
доповіді , виступу, тощо) 

• ознайомити керівника від підприємства з програмою практики і уз годити граф і к її 
проходження. 

1.2. Під час перебування на підприємстві 
1.2 . 1 . Сп ільно з начальником в ідділу техн ічного навчання (відділ кадр і в) підриємства : 

• представити студентів та кер івника практики від п ідприємства і взяти участь в 

проведенні інструктажу з охорони праці і техніки безпеки; 

• узгодити графік проходження практики на п ідприємстві; 

• узгодити список кер івників практики від підприємства; 

• узгодити план проведення теоретичних занять та екскурсі й під ч ас практики ; 

• розподілити студентів на робочі м ісця ; 

• надати допомогу в складанні проекта наказу на п ідприємстві щодо проведення 

практики. 

1.2.2 . Видати кожному студенту індивідуальне завдання по практиці . 

1.2.3. Видати керівнику практики в ід п ідприємства програму практики. 

1.2.4. Надавати допомогу керівникам практики в ід п ідприємства в орган і зації і проведен ні 

теоретичних занять, екскурс ій та інших заході в. 

1.2.5. Не менш , як один раз на тиждень перевіряти ведення щоденників та складання 

звітів студенті в. 

1 .2.6.Контролювати забезпечення нормальних умов праці і побуту студенті в . 

1.2 .7. Контролювати виконання студентами правил внутрішньо го розпорядку бази 

практики, вести або організувати ведення табеля її в ідвідування студентаJ\ І И . 

1.2 .8. СистематичJІо інформувати кафедру про хід проходжен ня практики . 



Про всі випадки травматизму і грубого порушення дисципліни студентами негайно 

доповідати завідуючому кафедрою. 

1.2.9. На заключному етапі проведення практики: 
• перевірити і підписати щоденники та звіти; 

• допомогти керівнику практики від підприємства при складаню характеристик на 

кожного студента; 

• брати участь у прийнятті заліків з практики; 

• здійснювати допомогу з підготовки та складання студентами посадових ~спипв по 

профілю роботи, що виконувалась на підприємстві; 

• перевірити повернення всіма студентами перепусток, літератури та майна 

шдприємства. 

1.3. Після закінчення практики. 
Подати письмовий звіт про результати практики в зауваженнями та 

пропозиц~ями щодо поліпшення її організації та проведення, який має зберігатЕ .... я на 
кафедрі 5 років. 

1.4. Під час відвідування підприємства. 
При наявності на підприємстві. молодих спеціалістів, які закінчили шститут у 

попередньому, отримати інформацію про адаптацію випускників, якість підготовки 

випускників НТУУ"КПІ" 


