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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення регламентує порядок проведення практичної підготовки 

студентів  Донецького національного університету економіки і торгівлі імені 
Михайла Туган-Барановського (далі – Положення) і є обовязковим для виконання.  

1.2.Положення  розроблено відповідно до: 

- Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII (Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004); 

- Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 р. 

№ 93; 

- Листа Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. № 1/9-93 «Про 

практичну підготовку студентів»; 

- 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».  

1.3. Практика студентів Донецького національного університету економіки і 
торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (далі – Університет) є невід'ємною 

складовою підготовки фахівців з вищою освітою. Вона спрямована на закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття й удосконалення 

практичних навичок і умінь, визначених освітньо-кваліфікаційною характеристикою 

підготовки фахівців за відповідною освітньою програмою. 

1.4. Метою практики є формування та розвиток у студентів професійного 

вміння приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва; 

оволодіння сучасними методами, формами організації праці, знаряддями праці в 

галузі їх майбутньої спеціальності. 
1.5. Види та обсяги практик визначаються освітньою програмою підготовки 

фахівців, що відображається відповідно в навчальних планах (за формами та 

видами) і графіках навчального процесу. 

Тривалість практики, що передбачена в освітній програмі, може бути 

збільшена за рахунок вибіркової частини програми. Для студентів, які навчаються 

без відриву від виробництва, може бути передбачена практика тривалістю до одного 

місяця, якщо вони не працюють за спеціальністю. 
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2. ВИДИ ПРАКТИКИ 

 

В Університеті залежно від освітньої програми підготовки, конкретної 
спеціальності (спеціалізації) проводяться такі практики: 

- виробнича; 

- педагогічна; 

- наукова; 

- переддипломна. 

2.1. Виробнича практика 

Метою виробничої практики є поглиблення та закріплення теоретичних знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення певного циклу теоретичних дисциплін, 

практичних навичок, ознайомлення безпосередньо в установі, організації, на 

підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, 

відпрацювання вмінь і навичок зі спеціальності, а також збір матеріалу для 

виконання  курсових робіт та індивідуальних завдань  тощо. 

Виробнича практика проводиться на підприємствах (організаціях, установах) 

на основі укладених договорів з врегулюванням основних питань організації роботи 

студента. 

2.2. Педагогічна практика 

Педагогічна практика є компонентом практичної професійної підготовки до 

науково-педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі й спрямована на 

набуття навичок здійснення навчально-виховного процесу  й формування вмінь 

викладацької діяльності, зокрема, викладання спеціальних дисциплін, організації 
навчальної діяльності студентів, науково-методичної роботи. 

2.3. Наукова практика 

Наукова практика студентів Університету передбачає подальше розширення 

та поглиблення теоретичних знань, практичних навичок зі спеціальності, 
формування професійних умінь, навичок приймати самостійні рішення через 
виконання окремих професійних функцій і завдань. 

2.4. Переддипломна практика 

2.4.1. Переддипломна практика студентів (як різновид виробничої практики) є 
завершальним етапом практичного навчання, проводиться на випускному курсі з 
метою узагальнення і вдосконалення здобутих ними знань, практичних умінь та 

навичок на базі конкретного суб’єкта господарювання, оволодіння професійним 

досвідом та готовності їх до самостійної трудової діяльності, а також збору 

матеріалів для написання дипломної роботи (проекту). 

2.4.2. Основними завданнями переддипломної практики є: 
- безпосередня практична підготовка студентів до самостійної роботи на 

посадах фахівців організацій, поглиблення та закріплення теоретичних знань та 

практичних навичок зі спеціальності й навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки, уміння працювати з фактичним матеріалом виробничої 
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діяльності підприємства й використовувати його для виконання кваліфікаційного 

завдання; 

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

- ознайомлення безпосередньо на підприємстві з передовою технікою, 

технологією, організацією праці й економікою виробництва, з досвідом передовиків 

виробництва; 

- збір і підготовка матеріалів до дипломної роботи (проекту) тощо. 

2.4.3. За наявності вакантних місць студенти можуть зараховуватися на штатні 
посади, якщо робота на цих посадах задовольнятиме вимоги програми практики. 

2.4.4. Тривалість переддипломної практики визначається робочим планом і 
графіком навчального процесу. Проводиться вона концентровано, тобто в один етап. 

Після її закінчення студенти приступають до виконання дипломних робіт (проектів). 

2.4.5. Зміст практики, приблизний перелік робочих місць і тривалість роботи 

студентів під час практики визначається програмами і завданнями переддипломної 
практики. 

 

3. ЗМІСТ ПРАКТИК 

 

3.1. Зміст практик і послідовність їх проведення визначається наскрізною 

програмою, яка розробляється випусковою кафедрою згідно з навчальним планом 

підготовки фахівців певної освітньої програми відповідно до стандарту вищої 
освіти. 

3.2. Наскрізна програма практики – це основний навчально-методичний 

документ, що регламентує мету, зміст і послідовність проведення практик, 

підведення їх підсумків і містить рекомендації щодо видів і форм контролю рівня 

знань, умінь і навичок, яких студенти мають набути під час проходження кожного 

виду практики за кожним освітнім рівнем. 

Зміст наскрізної програми практики включає програми всіх етапів 

практичного навчання (додаток 1). 

3.3. На основі наскрізної програми практики кафедрами Університету 

розробляються  програми та методичні вказівки  усіх видів практик (додаток 2). 

Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від кафедри і 
видається кожному студенту перед виїздом на практику. Зміст індивідуального 

завдання повинен враховувати конкретні умови та можливості підприємства 

(організації, установи), відповідати потребам виробництва й одночасно відповідати 

цілям і завданням навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно 

враховувати здатність і теоретичну підготовку студентів. 

Метою індивідуального завдання є: 
- набуття студентами навичок самостійної роботи зі збору, обробки 

практичного матеріалу та узагальнення її результатів шляхом підведення підсумків 

та внесення пропозицій; 
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- стимулювання прагнень студентів до науково-дослідної роботи; 

- формування власної думки при оцінці конкретних господарських ситуацій та 

прийнятті управлінських рішень. 

Тематика індивідуальних формується відповідно до тематики науково-

дослідних робіт кафедр та кваліфікаційних робіт студентів. Виконання 

індивідуального завдання передбачає збір і обробку інформації згідно з 
розробленою тематикою та виконання інших видів робіт за дорученням кафедри. 

3.4. Окрім наскрізних  програм, програм та методичних вказівок  кафедри 

можуть розробляти й інші методичні та облікові документи, що сприяють 

досягненню високої якості проведення практики студентів та дієвому контролю за 

практичним навчанням з боку Університету. 

 

4. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Практика студентів Університету проводиться на базах практики, які 
забезпечують виконання програми для відповідних освітніх рівнів, або в його 

структурних підрозділах. 

4.2. Базами проведення практики можуть бути підприємства (організації, 
установи) різних галузей економіки, державного управління, а також навчальні 
кабінети, лабораторії, а також бази за межами України за умови забезпечення ними 

виконання у повному обсязі робочих навчальних планів і програм практики. 

4.3. Підприємства (організації, установи), які використовуються як бази 

практики, повинні відповідати таким вимогам: 

- здатність забезпечити виконання програми практики; 

- наявність структурних підрозділів, що відповідають спеціальностям або 

спеціалізаціям, за якими здійснюється підготовка фахівців в Університеті; 
- можливість кваліфікованого керівництва практикою студентів; 

- надання студентам на час практики можливості працювати на штатних 

посадах, робота на яких відповідає програмі практики (за наявності відповідних 

вакансій); 

- надання студентам права користуватися бібліотекою, лабораторіями, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики, 

з урахуванням політики конфіденційності підприємства; 

- можливість наступного працевлаштування випускників Університету (на 

загальних підставах при наявності вакансій). 

4.4. Визначення баз практики здійснюється провідним фахівцем з практики та 

працевлаштування Університету та передбачає підписання  договору про співпрацю. 

4.5. Студенти можуть самостійно, з дозволу відповідних кафедр, підбирати 

для себе базу практики і пропонувати її для використання. 

4.6. У випадку підготовки фахівців за цільовими договорами (контрактами) з 
підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами бази практик 

передбачаються цими договорами (контрактами). 
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4.7. Для забезпечення  практик студентів відділ з роботи зі студентами за 

участю відповідних кафедр та з урахуванням договорів про співпрацю формує 
каталоги організацій, які можуть забезпечити виконання студентами програм 

практики. 

 

5. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

5.1. Відповідальність за організацію, проведення практики та контроль її 
результатів покладається на провідного фахівця з практики та працевлаштування, 

який, який підпорядкований першому проректору та керівнику відділу по роботі зі 
студентами. 

Загальне навчально-методичне керівництво практикою здійснює відділ 

інноваційних освітніх технологій. 

Безпосереднє навчально-методичне керівництво і виконання програми 

практики забезпечують відповідні кафедри навчально-наукових інститутів разом із 
керівниками від баз практики. 

5.2. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок 

проведення практики, є: 

- розробка Положення про порядок проведення практики студентів 

Університету; 

- розробка наскрізних програм, програм окремих видів практик студентів; 

- формування каталогу баз практики; 

- визначення баз практики для конкретного навчального року; 

- розподіл студентів за базами практики; 

- укладання договорів про проведення практики студентів між Університетом 

та підприємством (організацією, установою); 

- направлення студентів на бази практики; 

- призначення керівників практики; 

- складання тематики індивідуальних завдань на практику за погодженням з 
базою практики; 

- підготовка форм звітної документації за результатами проведення практики. 

5.3. Основним організаційно-методичним документом, що регламентує 

діяльність студентів і керівників практики, є наскрізна програма практики, зміст 

якої переглядається не рідше, ніж один раз на три роки. Розробка та видання програм 

для нових спеціальностей і спеціалізацій здійснюється не пізніше, ніж за семестр до 

її початку. 

5.4. На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з охорони 

праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового розпорядку 

підприємства, порядком отримання документації та матеріалів. 

5.5. Наказом першого проректора про проведення практики студентів 

визначається:  

- місце та терміни проведення практики; 
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- склад студентських груп; 

- керівник  практики від Університету. 

5.6. Провідний фахівець з практики та працевлаштування: 

- контролює укладання договорів про проведення практики студентів між 

Університетом та підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази 

практики, на наступний календарний рік; 

- контролює види і строки проведення практики, визначені навчальними 

робочими планами підготовки фахівців певної освітньої програми (спеціальності); 
кількість студентів-практикантів; дотримання обов’язків Університету та 

підприємства щодо організації і проведення практики; 

- контролює своєчасне видання наказів і рішень з питань практики; 

- здійснює контроль за результатами проведення практики, аналізує та 

узагальнює її результати; 

- забезпечує кафедри необхідною документацією з питань практики; 

- здійснює контроль за розробкою програм практики; 

- аналізує звіти кафедр за результатами практики та готує підсумкову довідку 

про її проведення. 

5.7. Відповідальним за організацію і проведення практики в навчально-

науковому інституті є директор, який: 

- здійснює керівництво навчально-методичним забезпеченням практики в 

інституті; 
- інформує студентів про місце, строки проведення практики та форми 

звітування; 

- здійснює контроль за організацією та проведенням практики кафедрами, 

виконанням програми практики, своєчасним складанням заліків і звітної 
документації за підсумками практики; 

- заслуховує звіти кафедр про проведення практики на вченій раді навчально-

наукового інституту. 

5.8. Безпосереднє навчально-методичне керівництво практикою студентів 

забезпечують відповідні кафедри, які здійснюють такі заходи: 

- розробляють програму практики і при необхідності доопрацьовують її, але не 

рідше, ніж один раз на три роки; 

 - визначають бази практик, узгоджують із ними кількість студентів, що 

приймаються на практику; 

- призначають керівників практики та забезпечують ознайомлення керівників 

підприємств (організацій, установ) з програмами практики; 

- розробляють тематику індивідуальних завдань на період проведення 

практики; 

- організують проведення зборів студентів з питань практики за участю 

керівників практики; 

- здійснюють керівництво і контроль за проведенням практики; 
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- інформують студентів про систему звітності з практики, яка затверджена 

кафедрою, а саме: подання письмового звіту, оформлення виконаного 

індивідуального завдання, підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо; 

- обговорюють підсумки та аналізують виконання програм практики на 

засіданнях кафедри; 

- проводять конференції за підсумками практик; 

- подають  відділу по роботі зі студентами звіти про проведення практики з 
пропозиціями щодо удосконалення її організації (додаток 3). 

5.9. 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; 

- бере участь у розподілі студентів за місцями практики; 

- визначає готовність баз практики та проводить при необхідності до прибуття 

студентів-практикантів підготовчі заходи; 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів в Університеті перед 

виїздом студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики; 

надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення (додаток 4), 

щоденника (додаток 5), методичних рекомендацій щодо оформлення звітної 
документації тощо); 

-   контролює своєчасне прибуття студентів до місць практики; 

- здійснює контроль за виконанням програми практики та строками її 
проведення; 

- надає методичну допомогу студентам під час виконання ними 

індивідуальних завдань і збору матеріалів до випускної роботи; 

- проводить обов’язкові консультації щодо обробки зібраного матеріалу та 

його використання для звіту про практику, а також у випускній роботі; 
- інформує студентів про порядок надання звітів про практику; 

- приймає захист звітів студентів про практику у складі комісії, на підставі 
чого оцінює результати практики студентів, атестує їх і виставляє оцінки у 

індивідуальний план студента; 

- здає звіти студентів про практику на кафедру для зберігання. 

5.10. Студенти Університету при проходженні практик зобов’язані: 
- до початку практики одержати від керівника практики від Університету 

направлення, методичні матеріали та консультації щодо оформлення всіх 

необхідних документів; 

- своєчасно прибути на базу практики; 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 

та вказівками її керівників; 

- вивчити й суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку; 
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- нести відповідальність за виконану роботу та її результати і показувати 

приклад свідомого і сумлінного ставлення до праці; 
- своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики. 

5.11. Студенти-практиканти мають право: 

• при проходженні навчальної практики: 

- на методичне та організаційне забезпечення практики від Університету та 

бази практики; 

- на консультативну допомогу з боку керівників практики як Університету, так 

і бази практики; 

• при проходженні практики на підприємстві: 
- на можливість отримання робочого місця згідно з програмою практики; 

- на консультації  керівників практики, співробітників підрозділів та провідних 

фахівців; 

- на користування бібліотекою підприємства, фондом законодавчих актів, 

нормативних та інструктивних матеріалів з програмних питань практики; 

- на ознайомлення з установчими документами, фінансовою та статистичною 

звітністю підприємства тощо, якщо ці документи не містять комерційної таємниці 
підприємства; 

- на здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи умови праці. 
 

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

6.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання 

програми та індивідуального завдання. 

Форма звітності студента за практику – це подання звіту, підписаного і 
оціненого безпосередньо керівником від бази практики у друкованому та 

електронному вигляді. 
Звіт в електронному вигляді разом щоденником практики  подається на 

рецензування викладачу-керівнику практики від Університету. Після 

доопрацювання та остаточного погодження з ним звіт у друкованому вигляді 
подається на захист. 

Структура Звіту визначається програмою практики та медодичними 

вказівками. 

6.2. Звіт з практики захищається студентом у комісії, склад якої визначається 

програмою практики.  

Комісія приймає залік у студентів в останні два дні проходження практики. 

6.3. Залік за практику виставляється на підставі: 
оцінки результатів виробничої та суспільної роботи, даної в характеристиці 

керівника практики з боку підприємства; 

оцінки за оформлення звіту; 
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відповідей на запитання членів комісії з прийому заліку за практику. 

Враховуються і спостереження керівника практики з боку Університету, 

зафіксовані в щоденнику. Додаткові умови оцінювання результатів практики 

визначаються кафедрою з урахуванням специфіки та особливостей освітньої 
програми підготовки (спеціальності) фахівців, видів практики, які проходять 

студенти, і зазначаються у методичних рекомендаціях щодо організації, захисту та 

оцінювання відповідної практики. 

Критерії оцінювання практики наводяться в  програмі практики. 

6.4. Студент, який не виконав програму практики без поважних причин, 

відраховується з Університету. 

6.5. Результат заліку за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість 

і в індивідуальний план студента за підписом голови комісії та враховується 

стипендіальною комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за 

результатами підсумкового контролю. 

6.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях кафедр,  а 

загальні підсумки – на вчених радах Університету та навчально-наукових інститутів 

не менше одного разу протягом навчального року з оформленням відповідних 

протоколів. Особлива увага приділяється аналізу результатів практики, висновків і 
пропозицій, які слід врахувати з метою вдосконалення організації практики. 

6.7. Звіти студентів про в практику зберігаються на кафедрах протягом трьох 

років [*Перелік типових документів, що створюються в діяльності органів 

державної влади та місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та 

організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затверджений Наказом 

Міністерства юстиції України від 12.04.2012 р. № 578/5 (із змінами, внесеними 

згідно з Наказом Міністерства юстиції № 400/5 від 07.03.2013), п. 596]. 

6.8. Звіти керівників практики від Університету про проходження практики 

студентами зберігаються на кафедрах протягом 5 років [*Перелік, п. 595]. Копії 
звітів про результати виробничої практики надаються до відділу по роботі зі 
студентами Університету (провідному фахівцю з практики та працевлаштування) і 
зберігаються зазначений термін. 

 

7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 

 

7.1. Джерела фінансування практики студентів Університету визначаються 

формою замовлення на фахівців: державні 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 студентів Університету входять складовою частиною 

в загальні витрати на підготовку фахівців. 
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7.3. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою 

заробітної плата за студентами зберігається право на одержання стипендії за 

результатами семестрового контролю.  

Оплата праці студентів 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). 

На підставі прямих договорів між Університетом та підприємством 

(організацією, установою) та за умови сплати у період виробничої практики 

студентам заробітної платні п’ятдесят відсотків її може направлятися на рахунок 

Університету для здійснення його статутної діяльності, зміцнення навчально-

матеріальної бази, соціальний захист студентів, проведення культурно-масової та 

фізкультурно-спортивної роботи тощо. 

7.4. Практична підготовка студентів за ініціативою роботодавців може 

здійснюватися за рахунок коштів останніх. 

7.5. Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практик або в 

орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та у розмірах, 

передбачених договором. 

7.6. Робочий час керівника практики від Університету враховується як 

навчальне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на 

навчальний рік. 

7.7. Оплата викладачам добових, за проїзд до місця практики поза місцем 

розташування Університету і назад, а також повернення затрат по найму житлового 

приміщення здійснюється Університетом згідно з чинним законодавством України про 

оплату службових відряджень. 

 

8. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС ПРАКТИЧНОГО НАВЧАННЯ 

 

Навчально-методичний комплекс практичного навчання студентів 

Університету за певною освітньою програмою підготовки (спеціальності) включає 
документацію за всіма видами практик, передбаченими навчальним планом. 

До складу навчально-методичного комплексу практичного навчання входить: 

- нормативна документація; 

- планувальна документація; 

- звітно-облікова документація; 

- загальна документація з практичного навчання; 

- навчально-методична документація викладачів; 

- навчально-методичні матеріали з окремих видів практик. 

8.1. Нормативна документація 

Нормативна документація кафедр, відділу по роботі зі студентами: 

8.1.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст. 2004). 
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8.1.2. Положення «Про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України», затвердженого наказом Міністерства освіти України від 

08.04.1993 р. № 93. 

8.1.3. Лист Міністерства освіти і науки України від 07.02.09 р. № 1/9-93 «Про 

практичну підготовку студентів». 

8.1. Рекомендації 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». 

8.1.5. Положення про практичну підготовку студентів ДонНУЕТ. 

8.1.6. Навчальні плани за освітніми програмами. 

8.1.7. Наскрізні програми практик за спеціальностями (спеціалізаціями). 

8.1.8. Посадові обов'язки та права відповідальних за практику. 

8.1.9. Договори Університету та баз практичного навчання про проведення 

практик студентів. 

8.1.10. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників 

навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах (затверджено 

наказом Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 р. № 563). 

8.1.11. Інші керівні та методичні матеріали з питань практичної підготовки 

студентів. 

8.2. Планувальна документація 

Графік навчального процесу. 
8.3. Звітно-облікова документація 
8.3.1. Залікові відомості про проходження практики. 

8.3.2. Звіти кафедри про проходження студентами виробничої практики. 

8.3.5. Паспорти баз практик, перелік та коротка виробничо-економічна 

характеристика господарства або підприємства. 

8.3.10. Гарантійні листи щодо проходження практики (додаток 6). 

8.4. Загальна документація з практичного навчання 

8.4.1. Направлення студента на практику. 

8.4.2. Щоденник практики. 

8.5. Навчально-методична документація  

8.5.1. Наскрізна програма практики. 

8.5.2. Програми з практики. 
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АРКУШ ПОШИРЕННЯ ДОКУМЕНТА 



 

Система менеджменту якості 
Положення про практичну 

підготовку студентів 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ 

05.02-01-2016 

Сторінка 15 з 16 

 

№ 

Прим
. 

Куди передано 

(підрозділ) 

Дата 

видачі 
П.І.Б. отримувача 

Підпис 

отримувача 
Примітки 

      

      

      

      

      

      

Ф 01.01 – 02 

АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ДОКУМЕНТОМ 

№  
Прізвище ім'я по-

батькові 
Підпис ознайомленої 

особи 

Дата 

ознайомлення 
Примітки 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

Ф 01.01 – 03 



 

Система менеджменту якості 
Положення про практичну 

підготовку студентів 

Шифр документа 
П ДонНУЕТ 

05.02-01-2016 

Сторінка 16 з 16 
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Зміни 
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