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1. Загальні засади
Положення про проведення практики студентів Мукачівського
кооперативного торговельно-економічного коледжу розроблене на основі
«Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України», затвердженого наказом МОН України від 08.04.1993р. № 93, Наказу
МОН України від 20.12.1994р. № 351 «Про внесення змін до Положення про
проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» та у
відповідності до Закону України «Про вищу освіту» від 28.12.2014р.
1.1. Практичне навчання студентів є невід'ємною складовою частиною
процесу підготовки молодших спеціалістів Мукачівського кооперативного
торговельно-економічного коледжу і проводиться на оснащених відповідним
чином базах навчального закладу, а також на сучасних підприємствах і в
організаціях різних галузей господарства.
1.2. Практичне навчання студентів включає відпрацювання прийомів і
методів організації торговельно-виробничих процесів і управлінської діяльності в
навчальному закладі, на підприємствах, в організаціях і установах - базах
практики.
1.3. Проведення практичного навчання студентів покладається на
викладачів, обізнаних з передовими прийомами і методами організації
виробничої й управлінської діяльності з відповідної спеціальності.
1.4. У цьому Положенні розглядаються загальні питання організації,
проведення і підведення підсумків усіх видів практики студентів різних
спеціальностей Мукачівського кооперативного торговельно-економічного
коледжу.
2. Мета і зміст практики
2.1. Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами,
формами організації та обладнаннями праці в галузі їх майбутньої професії,
формування у них, на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань,
професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час
конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання
потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в
практичній діяльності.
2.2. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її
проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і
умінь відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
2.3. Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів практика
може бути навчальна і виробнича (технологічна). Зміст практики передбачається
її програмою.
Завданням навчальної практики є ознайомлення студентів зі специфікою
майбутнього фаху, отримання первинних професійних умінь і навичок;
оволодіння робітничою професією за профілем навчання.
Навчальна практика студентів залежно від спеціальності проводиться в
структурних підрозділах коледжу (навчальний магазин, лабораторія, кабінет,
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комп'ютерний клас), а також безпосередньо на торговельних, виробничих
підприємствах, в організаціях, установах різних форм власності.
Навчальна практика проводиться після отримання студентами відповідних
знань із спеціальних дисциплін. При її проведенні навчальні групи можуть
поділятися на підгрупи.
2.4. Основними завданнями виробничої (технологічної) практики є вивчення
напрямів діяльності організацій, підприємств і установ, їх завдань і функцій,
закріплення на практиці теоретичних знань, отриманих при вивченні
спеціальних дисциплін, відпрацювання на посадах, що заміщаються фахівцями
відповідно до їх спеціальності, технології виконання основних і найбільш
масових видів управлінських робіт, виробничих процесів, передбачених
кваліфікаційними характеристиками.
2.5. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або спеціалізації,
їх форми, тривалість і терміни проведення визначаються в навчальних планах.
Тривалість практик, що передбачені в освітньо-професійній програмі,
може бути збільшена за рахунок вибіркової частини ОПП.
Одним із завдань практики може бути оволодіння студентами робітничою
професією, що відповідає фаху навчання.
2.6. Зміст і послідовність практики визначається програмою.
У наскрізній програмі практики зазначаються мета і завдання практики,
зміст, індивідуальні завдання студентів, перелік занять і екскурсій під час
практики, навчальні посібники, форми та методи поточного контролю, вимоги
до звіту, підведення підсумків практики тощо.
Наскрізні програми практики для підготовки молодших спеціалістів
розробляються (за необхідністю) цикловими комісіями згідно з навчальним
планом і затверджуються директором Мукачівського кооперативного
торговельно-економічного коледжу.
Зміст наскрізної програми повинен відповідати даному Положенню,
наказам і рішення колегії Міністерства освіти України щодо практики студентів,
навчальному плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці молодших
спеціалістів. На основі цієї програми розробляються робочі програми відповідних
видів практики.
Наскрізні програми практики для підготовки молодших спеціалістів
розробляються НМЦ «Укоопосвіта» із залученням викладачів навчальних
закладів і затверджуються Укркоопспілкою.
2.7. Робочі навчальні програми відповідних видів практики
розробляються цикловими комісіями на основі наскрізних програм практики і
затверджуються заступником директора коледжу.
Робоча навчальна програма практики включає конкретний зміст даного
виду практики, послідовність вивчення окремих питань, форми поточного і
підсумкового контролю.
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3. Бази практики
3.1. Практика студентів Мукачівського кооперативного торговельноекономічного коледжу проводиться на базах практики, які мають відповідати
вимогам програми.
3.2. До баз виробничої практики студентів включаються організації,
підприємства й установи (далі – бази практики) системи споживчої кооперації
області, що за профілем, обсягами і станом фінансово-господарської діяльності,
станом матеріально-технічної бази, рівнем організації торговельно-технологічних
(виробничих) процесів і управлінської праці та кваліфікаційним складом
кадрового персоналу забезпечують необхідні умови для досягнення мети і
завдань практики, що визначені наскрізними програмами для даної
спеціальності.
3.3. До баз практики можуть включатися організації, підприємства й
установи інших форм власності, які відповідають вимогам наскрізних програм
практики з даної спеціальності.
3.4. У випадку, коли підготовка молодших спеціалістів вищим навчальним
закладом здійснюється за замовленням фізичних осіб, бази практики
забезпечують ці особи (з врахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного
Положення) або вищий навчальний заклад, що визначається умовами договору
(контракту) на підготовку молодших спеціалістів.
3.5. Навчальний заклад може укладати угоду з одним або декількома
базовими підприємствами.
3.6 Студенти можуть самостійно з дозволу відповідних циклових комісій
підбирати для себе базу практики і пропонувати її для використання.
3.7. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами будьяких форм власності) Мукачівський кооперативний торговельно-економічний
коледж завчасно укладає угоди на її проведення за формою, визначеною в
додатку №1. Тривалість дії угод погоджується договірними сторонами. Вона
може визначатися на період конкретного виду практики або до п’яти років.
4. Організація і керівництво практикою
4.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики
покладається на керівника вищого навчального закладу.
Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у
Мукачівському кооперативному торговельно-економічному коледжі здійснює
заступник директора з навчально-виховної роботи.
4.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі
циклової комісії, які брали безпосередню участь в навчальному процесі, по якому
проводиться практика.
4.3. Організаційними заходами, що забезпечують підготовку та порядок
проведення практики, є:
- розробка Положення про порядок проведення практики студентів
вищого навчального закладу;
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- розробка наскрізних та робочих програм практики студентів, підготовка
яких здійснюється за різними напрямами та спеціальностями (спеціалізаціями);
- визначення баз практики;
- розподіл студентів за базами практики;
- укладання угод про проведення практики між вищим навчальним
закладом та підприємством, організацією, установою;
- підготовка інформації базовому підприємству щодо обсягів, напрямів,
строків практичної підготовки студентів, потреби в обладнанні, інвентарі і
матеріалах, необхідних для оснащення навчальних лабораторій і кабінетів;
- призначення керівників практики;
- укладання трудової угоди між вищим навчальним закладом і керівником
практики від бази практики;
- складання тематики індивідуальних завдань на практику;
- підготовка форм звітної документації за результатами проведення
практики;
4.4. Програми практики повинні відповідати вимогам галузевих стандартів
вищої освіти, ураховувати специфіку спеціальності та відображати останні
досягнення науки і виробництва.
Розробка програм практики для нових спеціальностей, спеціалізацій
здійснюються не пізніше, ніж за семестр до її початку.
Програми практики повинні містити наступні основні розділи:
- цілі і завдання практики;
- організація проведення практики;
- зміст практики;
- індивідуальні завдання;
- вимоги до звіту про практику;
- підведення підсумків практики.
Крім того, розділи програми практики можуть включати методичні
вказівки (рекомендації) щодо проходження практики, перелік літератури та
необхідної документації, екскурсії під час проведення практики та інші заходи,
що сприяють закріпленню знань, отриманих під час навчання.
Індивідуальне завдання розробляється керівником практики від циклової
комісії і видається кожному студенту. Зміст індивідуального завдання повинен
враховувати конкретні умови та можливості підприємства, організації,
установи, відповідати як потребам виробництва, так і цілям і завданням
навчального процесу. Крім того, індивідуальне завдання повинно враховувати
здатності і теоретичну підготовку студентів.
4.5. На початку практики студенти повинні отримати інструктаж з
охорони праці в галузі, ознайомитися з правилами внутрішнього трудового
розпорядку підприємства, порядком отримання документації та матеріалів.
На студентів, які проходять практику на підприємстві, розповсюджуються
законодавство про працю та правила внутрішнього трудового розпорядку
підприємства.
4.6. Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики
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регламентується Кодексом Законів про працю України і складає для студентів
віком від 15 до 16 років 24 години на тиждень, від 16 до 18 років – 36 годин на
тиждень (ст. 51 із змінами, внесеними Законами № 871-12 від 20.03.91, № 361012 від 17.11.93, № 263/95 ВР від 05.07.95), від 18 років і старше – не більше 40
годин на тиждень (ст. 50 в редакції Закону № 871-12 від 20.03.91, із змінами,
внесеними Законом № 3610-12 від 17.11.93).
4.7. Наказом керівника вищого навчального закладу про проведення
практики студентів визначається:
- місце та терміни проведення практики;
- склад студентських груп;
- відповідальний керівник за організацію практики та оформлення
підсумкового звіту за її результатами;
4.8. Керівник практики від навчального закладу:
- перед початком практики контролює підготовленість баз практики та
проводить до прибуття студентів-практикантів відповідні заходи;
- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від'їздом
студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики,
надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення,
програми, щоденник, календарний план, індивідуальне завдання, методичні
рекомендації щодо оформлення звітної документації тощо), перелік яких
встановлює навчальний заклад;
- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту
цикловою комісією, а саме: подання письмового звіту (щоденника-звіту),
оформлення виконаного індивідуального завдання тощо;
- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує
високу якість її проходження згідно з програмою;
- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та
проведення з ними обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки
безпеки;
- контролює виконання студентами-практикантами правил внутрішнього
трудового розпорядку, відвідування студентами бази практики;
- у складі комісії приймає заліки з практики;
- подає заступнику директора з навчально-виховної роботи письмовий звіт
про проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення
практики студентів.
4.9. Розподіл студентів на практику проводиться з урахуванням замовлень
на підготовку фахівців і їх майбутнього місця роботи після закінчення навчання.
4.10. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, вищий
навчальний заклад може передбачати практику тривалістю до одного місяця
згідно з Положенням.
4.11. Бази практик в особі їх перших керівників разом з навчальним
закладом несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики
студентів.
4.12. Обов'язки безпосередніх керівників, призначених базами практики,
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зазначені в окремих розділах угод на проведення практики.
За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні
посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому
не менше 50 відсотків часу відводиться на загально професійну підготовку за
програмою практики.
4.13. Студенти Мукачівського кооперативного торговельно-економічного
коледжу при проходженні практики зобов'язані:
- до початку практики одержати від керівника практики від
навчального закладу направлення, методичні матеріали (методичні вказівки,
програму, індивідуальне завдання) 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 і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і
виробничої санітарії та внутрішнього розпорядку;
- нести відповідальність за виконану роботу;
- своєчасно оформити звітну документацію та скласти залік з практики.
5. Підведення підсумків практики
5.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про виконання
програми та індивідуального завдання.
Загальна і характерна форма звітності студента за практику – це подання
письмового звіту (щоденника-звіту), підписаного і оціненого безпосередньо
керівником від бази практики.
Письмовий звіт (щоденник-звіт) разом з іншими документами,
встановленими навчальним закладом (індивідуальне завдання, додатки),
подається на рецензування керівнику практики від навчального закладу.
Звіт має містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми
практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання охорони праці,
висновки і пропозиції, список використаної літератури та інші. Оформляється
звіт за вимогами, які встановлює вищий навчальний заклад, з обов’язковим
врахуванням Єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).
5.2. Звіт з практики захищається студентом (з диференційованою оцінкою) в
комісії, призначеній заступником директора з навчально-виховної роботи
навчального закладу у формі, визначеній навчальним закладом. До складу комісії
входять керівник практики від вищого навчального закладу і, за можливості, від
баз практики, викладачі циклової комісії, які викладали практикантам спеціальні
дисципліни.
Комісія приймає залік у студентів у вищому навчальному закладі протягом
перших десяти днів семестру, який починається після практики.
Оцінювання проходження практики враховує практичний зміст звітної
документації та результат складання заліку у формі тестування за допомогою
комп’ютерних технологій, що охоплює усі розділи програми практики,
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відображені у змісті звіту. У разі отримання позитивного результату («відмінно»,
«добре», «задовільно») за ці види робіт, підсумкова оцінка виводиться як середнє
зважене або виставляється на користь студента. У разі отримання під час
складання заліку у формі тестування за підсумками практики результату
«незадовільно» (або неявки з поважних причин) студент перескладає залік за
встановленим графіком згідно порядку ліквідації академзаборгованості за
результатами підсумкового контролю у навчальному закладі. У разі позитивного
перескладання заліку у формі тестування підсумкова оцінка виводиться як
середнє зважене або виставляється на користь студента.
Студент, який востаннє отримав результат «незадовільно» при комісії або
не з’явився на здачу заліку за підсумками практики за встановленим графіком без
поважних причин, має право на додаткове складання заліку на платній основі.
5.3. Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в
залікову книжку студента за підписами членів комісії.
5.4. Студенту, який не виконав програму практики без поважних причин,
може бути надано право проходження практики повторно при виконанні умов,
визначених вищим навчальним закладом. Студент, який востаннє отримав
незадовільний відгук на базі практики, незадовільну оцінку за практику,
відраховується з навчального закладу. Якщо програма практики не виконана
студентом з поважної причини, то навчальним закладом надається можливість
студенту проходження практики повторно у пізніший термін (в межах графіку
навчального процесу).
5.5. Підсумки практики обговорюються на засіданні циклової комісії, а
загальні підсумки практики підводяться на педагогічній раді навчального закладу
не менше одного разу протягом навчального року.
6. Матеріальне забезпечення практики
6.1. Джерела фінансування практики студентів університету визначаються
формою замовлення на фахівців – кошти фізичних чи юридичних осіб.
6.2. Витрати на практику студентів вищого навчального закладу є
складовою частиною загальних витрат на підготовку фахівців. Розмір витрат на
практику студентів визначається із розрахунку вартості проходження практики
одного студента за тиждень.
6.3. Оплата праці керівника практики від навчального закладу регулюється
наказом по навчальному закладу у відповідності з чинним законодавством.
Робочий час керівника практики від навчального закладу враховується як
педагогічне навантаження, що заплановане йому на керівництво практикою на
навчальний рік.

