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l. Загальнi положеннJI

,Щане Положення регламентуе питаннjI проведеннrI практики в .ЩержавIIому
вищому навч€Lльному закJIадi <Чернiвецький коледж дизайну та eKoHoMi5ш (далi -
коледж).

2. Види, мета i змiст практики

2.1 Практика сryдентiв коледжу с невiд'смною скJIадовою ocBiTHbo-
професiйноi програми пiдготовки молодшого спецiалiста. Вона спрямована на
закрiпленшI тооретичних знань, отриманих студентами за час цавчання, набутгя i
удосконilJIення практичних навичок i yMiHb за вiдповiдною спецiальнiстю.

2.2 Метою шрактики е формуваншI та розвиток у студентiв професiйного
вмiння приймати самостiйнi рiшення в умовах конкретного виробництва,
оволодiння сучасними методами, формами органiзацii працi, знаряддями працi в
галузi iх майбутньоТ спецiальностi.

2.З Пракгика студентiв передбачае безперервнiсть та послiдовнiсть i]
проведення при одержаннi потрiбного достатнього обсяry практичних знань i yMiHb
вiдповiдно освiтнььквалiфiкацiйного рiвня молодшого спецiалiста.

2.4 Видами практики студентiв коледжу заJIежно вiд конкретноi
спецiальностi е:

навчаJIьЕаi
виробнича (технологiчна, переддипломна).
2.5 Види та обсяг практик визначаються стандартами вищоТ освiти за

спецiальностями освiтнььквалiфiкацiйного рiвrrя молодшого спецiалiста i
вiдображаються у навчalJIьних планах.

2.6 Метою навчапьнот практики е ознайомлення студентiв зi специфiкою
майбутнЬого фахУ, оц)имаНIUI нимИ первинних професiйних yMiHb i навичок, а
такоЖ оволодiннЯ вiдповiдноЮ робiтничоЮ професiсЮ, Що вiдповiдас фаху
навчаннJI.

навчальна практика може проводитися у навч€tльних кабiнетах i
лабораторiях, навчально-виробничих майстернях, а також в органiзацiях,
пiдприсмствах вiдповiдного профiлю на ocHoBi угоди.

2.7 Метою виробничот (технологiчноi) практики е поглиблення та
1fIлення знань, ci вивчення певного
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циклу теоретшlних дисциплiн, практшIних навичок, ознайомлення безпосередньо в
ycTaHoBi, органiзацiТ, на пiдприемствi з виробкичим процесом i технологiчним
цикJIом виробництва, вiдпрацюванIш BMiHb i навичок з робiтничоТ професii та
спецiальностi, а також збiр матерiалу лля виконання звiтiв, курсових проектiв
(робiт), пiдвищення розряду робiтничоi професii, одержаноi в перiод навчальноi
практики або придбанrrя новоi робiтничоi професiТ iз передбачених IIавчальним
планом.

Переддипломна практика сryдентiв (як рiзновид виробничоi практики) е
завершztльним етапом навчанш{ i проводиться на випускному Kypci з метою
узаг€Lпьнення i вдоскон€tлення здобутих ними знань, практичних yMiHb та навиIIок,
оволодiння професiйним досвiдом та готовностi ix до самостiйноТ трудовоТ
дiяльностi, а також збору MaTepiarriB дJuI виконання дипломного проекту або
скJIаданIUI державних екзаменiв.

Виробнича практика проводиться на пiдприемствах (органiзацiях, установах)
на ocHoBi укладених угод.

2.8 Змiст практик i послiдовнiсть ik проведеннlI визначасться наскрiзною
програмою, яка розробляеться згiдно з навчaльним планом спецiальностi вiдповiдrrо
до освiтнььпрофесiйноТ про|рами пiдготовки молодшого сгlецiалiста i
затверджусться директором коледжу

Наскрiзна процрама практики це основний навчilJIьно-методичний
документ, що регламеЕтус мету, змiст i послiдовнiсть проведенtul практик,
пiдведення ix пiдсумкiв i мiстить рекомендацii щодо видiв, фор, i методiв контролю
якостi пiдготовки фiвень знань, yMiHb i навичок), якi студенти повиннi отримувати
пiд час rrроходженIul кожного виду практики.

Змiст наскрiзноТ програми вкJIючае програми Boix етапiв практичного
навчання (навчальна та виробнича практики) i вiдповiдае нормативно-правовим
документам УкраiЪи щодо практики сryдеrrгiв, освiтньо-квалiфiкацiйнiй
характеристицi молодшого спецiалiста, навчilJIьному плану опецiальностi, а також
ураховус специфiку спецiальностi та вiдображас ocTaHHi досягнення науки i
виробництва.

2.9 На ocHoBi наскрiзноi програми практики предметЕими (цикловими)
комiсiями розробляються робочi lrрограми вiдповiдних видiв практик, якi
погоджуються З завiдувачем навчitльно-виробничоi практики, та затверджуються
заступником директора з навчiLпьноТ роботи коледжу.

Робочi програма практики повиннi мiстити наступнi ocHoBHi роздiли:
цiлi i завдання практики;
органiзацiя проведенtul практики;
змiст практики;
iндивiдуальнi завдання;
вимоги до звiry про виконаннrI програми практики;
пiдведення пiдсумкiв практики.

KpiM того, роздiли робочоi програми практики повиннi вкJIючати методичнi
вказiвки (рекомендацii) щодо проходжен}uI практики, перелiк лiтератури та
необхiднот документацii, ekckypciT пiд час проведення практики та iншi iu*од", що
сприяють закрiпленню знань, отриманих пiд час навчаннjI.

Iндивiдуальне завдання (за потреби) розроблясться керiвЕиком практики вiд
коледжу i видаеться кожному студенry. Змiст iндивiдуального завдання повинен
ураховувати KoHKPeTHi умоВи та моЖливостi пiдприемства (органiзацii, установи),
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вiдповiдати потребам виробництва i одночасно вiдповiдати цiлям i завданням
навчitльного процесу. KpiM того, iндивiдуальне завданrUI повинно вiдповiдати
здiбностям i теоретичнiй пiдготовцi студентiв.

В коледжi розробляються й iншi методичнi та облiковi документи, якi
сприlIтимуть досягненню високоТ якостi проведення практики студентiв та дiевому
контролю за практичним навчанtUIм з боку адмiнiстрацiТ коледжу.

2.10 При проходженнi студентом виробничоi практики пiдприемство
(органiзацiя, установа) може укJIадати з ним на заверш€tльному етапi трудову угоду
дJuI направленнrI випускника на робоry.

3. Бази практики

3.1 Базами проведеншI практики можуть бути сучаснi пiдприемства
(органiзаЦiТ, устанОви) рiзних галузеЙ економiки, науки, освiти, охорони здоров'я,
культури, торгiвлi, сiльського господарства, державного управлiння, а iuno*
навча.ltьнi кабiнети, лабораторii, навчztльно-виробничi майстернi за умови
забезпечення ними виконання у повному обсязi робочих [IавчiLльних планiв i
про|рам. Як бази пiдготовки студентiв з робiтничих професiй можуть
використовуватися пiдприемства (органiзацii, установи), якi мають необхiдне
обладнання та кадри.

У випадку, коли пiдготовка молодших спецiалiстiв здiйснюсться за
замовленIuIм фiзичних осiб, бази практики забезпечують цi особи (з урахуванням
Bcix вимог наскрiзноТ програми та даного Положення) або коледж, що визначаеться
умовами угоди (контракry) на пiдготовку молодшого спецiалiста.

3.2 Пiдпри€мства (органiзацii, установи) незалежно вiд форми власностi та
пiдпорядкування, якi с базами практики, повиннi вiдповiдати таким вимогам:

наявнiсть структур, що вiдповiдшоть спецiальностям, за якими
здiйснюеться пiдготовка молодших спецiалiстiв у коледжi;
наявнiсть квалiфiкованого керiвництва практикою сryдентiв;
можливiоть наданшI студентам на час практики робочих мiсць;
наданнrI студентам права користуваIIшI бiблiотекою, лабораторiями,
технiчною та iншою документацiею, необхiдною для виконаннrI
програми практики;
можливiсть працевлаштуваншI випускникiв коледжу;
наявнiсть iнформацiйного забезпеченrrя практикантiв щодо HoBiTHix
технологiй, якi використовуються в галузi.

з.3 ВизначенIuI баз практики здiйснюеться адмiнiстрацiсю коледжу на ocHoBi
прямих договорiв iз пiдприемствами (органiзацiями, усruно"а*и) незалежно вiд ix
органiзацiйно*правових фор* i форм влiсностi (бланк угоди наведений у додатку 1).коледж може укJIадати угоду з одним або декiлькома пiдприсмсr"ur"
(органiзацiями, установами).

3.4 Студенти можуть самостiйно, за погодженням з адмiнiстрацiею коледжу,
обирати для себе базу практики i запропонувати iT для викор".rur* (за умовизабезпечення цiсю базою виконання програми практики та укладання угоди).
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4. Органiзацiя i керiвництво практикою

4.1 Вiдповiдаrrьнiсть за органiзацiю та проведення практики гIокJIадаеться на
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4.8 На початку практики студенти повиннi отримати iнструктаж з охорони
працi в галузi, ознайомитися з правилами внутрiшнього трудового розпорядку
пiдприсмства, порядком отримання документацii та матерiалiв.

4.9 Керiвники баз практики cBoiM наказом зараховують сryдентiв на
KoHKpeTHi робочi мiсцЯ (посади)' а за вiдСутностi робочиХ мiсцЬ - дублерами
працiвникiв, а також призначають керiвникiв практики.

4.10. За наявностi вакантних мiсць студеЕти можуть бути зарахованi на
штатнi rrосади, якщо робота на них вiдповiдае вимогам програми практики. При
цьому н9 менше 50 вiдсоткiв часу вiдводиться на запшьно*професiйну пiдготовку за
програмою практики.

при зарахуваннi студентiв на штатнi посади на час проходженшI практики
на них розповсюджуються законодавство Украiъи про працю та правила
внутрiшнього трудового розпорядку пiдприемства. На студентiв, не зарахованих на
штатнi посади, також розповсюджуються правила внутрiшнього трудового
розпорядку пiдприемства.

4.11 Тривалiсть робочого часу стуДентiв пiд час проходженнrI виробничоi
(технологiчноi, переддипломноi) практики регламентусться законодавством
Украiни про працю.

4.12 Пiд час проведен}UI практики студентам коледжу надасться можливiсть
опаЕуван}UI курсу професiйно-технiчного навчанIUI з проходженшIм квалiфiкацiйноi
атестацii i присвоенням або пiдвищенням робiтничот квалiфiкацiт за умови iT
вiдповiдностi фаху навчання. Присвоення робiтничоi кваrriфiкацii здiйсrпоеться або
на пiдприемствi (органiзацiТ, ycTaHoBi), або у коледжi за рiшенням квалiфiкацiйноi
koMiciT, головою якот призначаеться головний спецiаrriст (за профiлем) робътодавця,
а за необхiдностi - у присутностi представникiв вiдповiдних органiв державного
контролю та нагляду.

4,13 Студенти вищих навчЕlJIьних закладiв при проходженнi практики
зобов'язанi:

до початку практики одержати вiд керiвника практики вiд коледжу
направлення, методичнi матерiали (методичнi вказiвки, програму,
щоденник, iндивiдуzшIьне завдання) та консультацii щодо оформлення
Bcix необхiдних документiв;
своечасно прибути на базу практики;
у tIовному обсязi виконувати Bci завданнrI, передбаченi процрамою
практики та вказiвками iT керiвникiв;
вивчити i суворо дотримуватись правил охорони працi, технiки безпеки
i виробничоi caHiTapiT та внутрiшнього розпорядку;
нести вiдповiдальнiсть за виконану робоry;
своечасно оформити звiтну документацiю вiдповiдно до trрограми
практики..

4.14 Щля сryдентiв, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва, може бути
передбачена практика тривалiстю до одного мiсяця, якщо вони не працюють за
обраною спецiальнiстю.

5. Пiдведення пiдсумкiв практики
5.1 Пiдведеннrl пiдсумкiв навчiшьноi практики здiйснюеться вiдповiдно до

робочих навччtльних програм спецiальносii. Форма пiдведення пiдсумкiв
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визначаеться предметною (цикловою) комiсiею: письмовий звiт, диференцiйований
залiК на пiдстаВi розультатiв виконаних певних видiв робот тощо.

5.2 Пiсля закiнчення TepMiHy виробничоi (технологiчноi переддитrломноi)
практики студенти звiтують про виконання програми. Форма звiтностi студента за
практику - це подання письмового звiry, пiдписаного безпосередньо керiвником
бази практики.

Письмовий звiт рilзом з щоденником подаеться на рецензуванIUI керiвнику
практикИ вiд колеДжу. ЗвiТ мас мiстИти вiдомОстi про викоЕанIш сryдентом ycix
роздiлiв про|рами практики, висновки i пропозицiТ, список використаноТ лiтератури
тощо. Оформлю€ться звiт за вимогами, що визначенi у про|рамi практики.

керiвник практики вiд коледжу, вносить оцiнку за практику в залiковь
екзаменацiйну вiдомiсть i залiкову книжку студента.

5.З Студенту, якиЙ не викоЕав програму практики без поважних приtIин, може
бути надано право проходженшI практики повторно, при u"norrur"i умов,
визначених коледжем. Студент, який повторно отримав негативну оцiнку з практики
вiдраховуеться з коледжу.

5.4 Пiдсумки кожноi практики обговорюються на засiданнrlх предметноТ
(цикловоi) KoMicii, а загальнi пiдсумки практики пiдводяться на засiданнi
педагогiчноi ради коледжу не менш одного рЕву протягом року.

6. Матерiальне забезпеченшI практики

6.1. Витрати на практику студентiв коледжу вхомть скJIадовою частиною в
загальнi витрати на пiдготовку фахiвцiв.

6.2 Студенти випускного кУРсУ, якi навчаються без вiдриву вiд виробництва
i направляються для проходжешilI виробничоi практики, отримують додаткову
вiдпустку зi збереженням заробiтноТ плати за основним мiсцеЙ роЬоr" на пiдставi
довiдок коледжу про строк практичноi пiдготовки.

оплата працi студентiв на робочих мiсцях проводиться за фактичновиконаний обсяг робiт вiдповiдно до встановлених норм працi, *rор* часу,
виробiтку, обслуговуваннrI, посадових обов'язкiв, якi дiють для працiвникiв
пiдприемства (установи, органiзацii), при цьому за ними зберiгасться право на
одержання стипендii за результатами семестрового контролю.

6.3 TepMiH i витрати часу на керiвництво практикою, кiлькiсть студентiв угрупах i пiдгрупах, а також iншi органiзацiйнi питаннlI встановлюються коледжем
вiдповiдно до навч€lпьних планiв, графiку навч.lпьного процесу та фiнансування.

6.4 Навчальне HaBaHTaжeHIUI майстрiв виробничоaо n u"nurшI визначасться,
виходячи iз кiлькостi навч{Lльних годин, передбачених навчальним планом. у
вiдповiдностi до розробленоТ i затвердженоТ у коледжi програми практики майстер
виробничого навчання в межах 36 (30-годинного робочогЬ ,"*й, вiдповiдно дЪ
дiючого навчапьного плану) проводить практичнi заrrятгя i навчально-виробничi
роботи з практичного навчання, здiйснюе органiзацiйне забезпеч9ння навчitпьного
процесу, а також виконус iншу робоry, передбачену посадовою iнструкцiсю
майстра виробничого навчання.

оплата працi майстрiв виробничого навчанIш за проведенrrя навчальноi
практики здiйснюсться за посадовими окJIадами.
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У тих випадках, коли до проведення навчальноi практики, замiсть майстрiв
виробничого навчання, зtLлучаються викладачi, оплата ik працi здiйснюсться за
фактично вiдпрацьовану кiлькiсть годин.

6.5 Обсяги часу на керiвництво практикою та прийом звiтiв не повиннi
tIеревищувати обсяги часу, передбаченi навчальним планом.

6.6 Робочий час керiвника практики вiд коледжу враховуеться як
педагогiчне навантаженIuI, що заплановане йому на керiвництво практикою на
навчilльний piK.

6.7 Оплата вiдряджень викJIадачам - керiвникам практики здiйснюеться
вищим навчaльним закJIадом вiдповiдно до законодавства УкраТни про оплату
службових вiдряджень.

Завiдувач навчапьно-виробничою практикою М.М,Бiла

.Щодаток 1
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угодА }lъ _
на проведення практики студентiв вищих навчальцих закладiв

MicTo Чернiвцi (( ) 2а_р.

Ми, що нижче пiдписалися, з однiеТ сторони Щержавний вищий навча_пьний
закJIад <Чернiвецький коледж дизайну та економiки> (далi - вищий навчальний
заклад), в особi директора коледжу Пекарського Миколи Iвановича, що дiе на
пiдставi Статуту i,
з другоТ сторони,

(назва пiдприемства, органiзацii, установф

(далi - база практики), в особi

що дlе на пlдстав1
(стаryт пlдприсмства, розпорядження, доруlення)

укJIали мiж собою цю угоду на проведення практики студентiв:

1. База практики зобов'язу€ться:
1.1. Прийняти студентiв на практику згiдно з календарним планом:

1.2. Надiслати до вищого навчilльного закJIаду повiдомленнrl встановленого
зразка про прибутгя на практику студента (iB).
1.3. Призначити наказом ква-тriфiкованих спецiалiстiв для безпосереднього
керiвництва практикою.
t.4. Створити необхiднi умови для використаЕIUI студентами про|рам практики,
Не догý/скати використання ik на посадах та роботах, якi не вiдповiдають
програмi практики та майбутнiй спецiальностi.
1.5. Забезпечити студентам умови безпечноi роботи на кожному робочомумiсцi. Проводити обов'язковi iнструктажi з охорони працi: вступний та на
робочому мiсцi. У разi потреби навчати студентiв-rrрu*"пu"ri" безпечних
методiв працi.
1.6. Надати студентам-пракtикантам i керiвникам практики вiд навчiLльного
закJIаду можливiсть користуватись лабораторiями, кабiнетами, майстернями,

J\ъ

з/п

Шифр i назва
напряму пiдготовки,

спецiальностi
Курс Вид

практики
кiлькiсть
сryдентiв

Строки практики

гIочаток закlнчення
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бiблiотеками, технiчною та iншою документацiею, необхiдною для виконання
програми практики
|.7. Забезпечити облiк виходу на роботу студентiв-практикантiв. Про Boi
порушеншI труловоi дисциплiни, внутрiшнього розпорядку та про iншi
порушеншI повiдомляти вищий навчztльний заклад.
1.8. Пiсля закiнчення практики дати характеристику на кожного студента-
практиканта, в коч)iй вiдобразити якостi пiдготовленого ним звiry.
1.9. .Щодатковi умови

2. Вищий навчальний заклад зобов'язу€ться:
2.1. За два мiсяцi до початку практики надати базi практики для погодження
програму практики, а не пiзнiше нiж за тиждень список студентiв, якi
направляються на практику.
2.2. Призначити керiвниками практики квалiфiкованих викладачiв.
2.З, Забезпечити додержаншI студентами трудовоТ дисциплiни i правил
внутрiшrrього розпорядку. Брати 1пrасть у розслiдуваннi комiсiею бази практики
нещасних випадкiв, якщо вони сталися зi сryлентами пiд час проходженнlI
практики.

3. Вiдповiдальнiсть cTopiH за невиконання угоди:
3.1. Сторони вiдповiдають за невиконанIш покJIадених на них обов'язкiв щодо
органiзацii i проведен}UI практики згiдно з законодавством УкраТни lrро працю.
з.2. Bci суперечки, що виникають мiж сторонами за цiсю угодою, вирiшуються
у встановленому порядку.
3.3. Угода набувас сили пiсля iT пiдписання сторонами i дiс до кiнця практики
згiдно з кzLлендарним планом.
З.4. Угода складена у двох примiрниках: по одному - базi практики i вищому
навчаJIьному закJIаду.

4. Мiсцезнаходження сторiп i розрахунковi рахунки:

Навчального закJIаду: 58001, MicTo Чернiвцi, вул. евгена Гребiнки, 16
телефон/факс : (+3 80 37 2) 57 -з 4-09, тел. : (+] $ 0З7 2) 57 -3 5 -28, 5 1 _08-83 

;
електронна пошта: collegeofdesign. cv@gmail.com;
plp З522420t0037'79 в УЩКСУ у MicTi Чернiвцях ЧернiвецькоТ областi МФО
856135

Вищий навччL,Iьций заклад

Пiдписи та печатки:

База пракгики
M.I Пекарський

(пiдпис) (пiдпис) (прiзвище та iнiцiали)

IVI. П. ( )) 20_року
року
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