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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ 
 

1.1. Положення про практику Одеського національного морського університету є 

нормативним документом, який визначає основні правила організації практики в ОНМУ. 

1.2. Враховані примірники знаходяться у:  

.1 Проректора з НПР.  

.2 Начальника НМВ. 

.3 Керівників інститутів (факультетів). 

1.3. Перелік врахованих примірників Положення про практику Одеського національного 

морського університету (далі – Положення) ведеться відділом ліцензування, акредитації та 

моніторингу якості освіти. 

 

2. ПОСИЛАННЯ 
 

2.1. «Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України» (із 

змінами) від 08.04.1993 року №93. 

2.2. Закон України “Про вищу освіту” (із змінами) 

2.3. Постанова Кабінету Мінистрів України «Про затвердження Положення про освітньо-

кваліфікаційні рівні (ступені освіти)» (із змінами) від 20.01.1998 року №65.  

2.4. Постанова Кабінету Мінистрів України «Деякі питання розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» від 30.11. 2011 року № 1232. 

2.5. Статут ОНМУ. 

2.6. «Положення про організацію освітнього процесу в Одеському національному морському 

університеті», № 2–02–23 

 

3. СКОРОЧЕННЯ 
 

МОНУ – Міністерство освіти і науки України 

ОНМУ – Одеський національний морський університет 

НПР – науково- педагогічна робота 

НМВ – навчально-методичний відділ 

РВО – рівень вищої освіти 

НПП – наскрізна програма практики 

ЄКТС – Європейська кредитно-трансферна ситема 

Здобувач – здобувач вищої освіти 

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

 

 

4.1. Положення про практику Одеського національного морського університету 

регламентує загальні питання організації, проведення і підведення підсумків усіх видів 

практики, що проходять Здобувачі під час навчання в ОНМУ. 

4.2. Практика є важливою і невід’ємною складовою частиною освітнього процесу з 

підготовки фахівців, початковою ланкою в системі їх практичної підготовки до роботи на 

виробництві. Зміст та обсяг практик повинен відповідати: 

- діючим стандартам вищої освіти. 

- освітньо-професійним програмам відповідного РВО; 

- навчальним планам; 
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- наскрізним програмам практики. 

4.3. Практика входить до числа навчальних дисциплін на семестр (навчальний рік) і 

враховуються в баланс навчального часу Здобувача. Обсяг практики вимірюється у кредитах. 

4.4. Практика Здобувачів ОНМУ проводиться на галузевих підприємствах, в установах та 

організаціях різних форм власності згідно з укладеними договорами про організацію 

практики, а також кафедрах і у підрозділах Університету. Примірна форма договору 

наведена у додатку 1 до цього Положення. У разі, якщо у контрактах на навчання Здобувачів, 

що навчаються за кошти физчних або юридичних осіб визначени окремо питання 

проходження практики, окремі договори можуть не укладатися. 

4.5. Здобувачи можуть самостійно підбирати для себе базу проходження практики і 

звертатись з заявою до проректора ОНМУ з НПР (додаток 2) з проханням щодо дозвілу 

проходження практики на цієї базі за власний рахунок, включаючи проїзд та проживання, та 

укладання відповідного договору про про організацію практики. Заява візується керівником 

інституту (факультету), та після отримання дозволу передається завідувачу виробничою 

практикою ОНМУ для підготовки супроводжуючого листа та договору. 

4.6. При проходженні Здобувачами переддипломної практики власник підприємства 

(установи, організації) незалежно від форми власності та підпорядкування або 

уповноважений ним орган чи фізична особа, а також фізична особа, яка проводить 

господарську діяльність та зареєстрована в установленому порядку і відповідно до 

законодавства використовує найману працю, у разі потреби та можливості має право 

запропонувати випускникові роботу, укласти з випускником трудовий договір та надіслати 

його ОНМУ для направлення випускника на роботу. 

4.7. ОНМУ, разом із закладами вищої освіти, за наявністю споріднених спеціальностей, може 

створювати науково-виробничі центри, навчально-практичні полігони, бази, тощо. 

4.8. Результати захисту практики оцінюються за шкалами: ЄКТС, національною 

(чотирибальною), 100- бальною. 

4.9. Організація плавальної практики регулюється окремими нормативними документами 

ОНМУ. 

4.10. Особливості організації педагогічної практики для здобувачів вищої освіти за третім 

рівнем вищої освіти визначаються Розділом 9 цього положення. 

4.11. У разі дії карантинних або інших обмежень, що встановлені відповідними 

нормативними документами, практика може проводитись дистанційно, за погодженням з 

базою практики. Якщо виконання завдань на практику у дистанційному режимі неможливе, 

наказом ректора ОНМУ, за поданням керівника інституту (факультету) практика може бути 

перенесена на період після закінчення карантину.  

 

5. МЕТА, ЗМІСТ І ВИДИ ПРАКТИКИ 
 

5.1. Метою практики є формування у Здобувачів професійних компетентностей, 

оволодіння практичними навичками та знаннями, що необхідні для самостійної роботи за 

фахом. Практика Здобувачів передбачає безперервність та послідовність її проведення на 

відповідних освітніх рівнях. 

5.2. Зміст практик за кожною спеціальністю та відповідним РВО визначається наскрізною 

програмою практики – основним навчально-методичним документом з організації практики 

за певною спеціальністю.  

5.3. Залежно від конкретної спеціальності (спеціалізації) Здобувачів, та відповідного рівня 

РВО основними видами практики можуть бути: 

- навчальна (екскурсійна, ознайомлювальна, гідрологічна, геодезична та геологічна);  
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- виробнича (технологічна, експлуатаційна, портова, заводська, плавальна, гідрологічна, 

геодезична, організаційно-управлінська, обліково-аналітична та ін.), 

- переддипломна, науково-дослідна, 

- педагогічна. 

5.4. Практика Здобувачів може проводитись під час їх роботи у студентських будівельних 

загонах. Питання, що пов’язані з організацією та функцюнуванням цих загонів регулюються 

окремим положенням.  

5.5. Види практик, їх послідовність з кожної спеціальності, тривалість і терміни 

проведення визначаються навчальним планом. 

5.6. Завданнями практик за видами є: 

- для навчальної практики, ознайомлення Здобувачів зі специфікою майбутньої 

спеціальності, отримання первинних професійних вмінь та навичок із загально-професійних 

та спеціальних дисциплін; 

- для виробничої практики, закріплення знань, отриманих Здобувачами в процесі вивчення 

певного циклу теоретичних дисциплін, формування практичних навичок зі спеціальності; 

- для переддипломної (науково-дослідної) практики, узагальнення і вдосконалення 

здобутих Здобувачами знань, практичних умінь та навичок, а також збір матеріалів для 

дипломного проектування. 

5.7. В окремих випадках, до завдань практик може входити оволодіння робітничою 

професією з числа масових спеціальностей відповідної галузі. 

5.8. Здобувачам, що направляються на практику на підприємства, організації та заклади 

видається Супроводжуючий лист, який оформляється на офіційному бланку ОНМУ та 

підписується ректором (проректором з НПР). Якщо на практику направляється група 

Здобувачів, то супроводжуючий лист надається для усієї групи. 

5.9. Путівка практиканта (додаток 3) є індівідуальним документом, що видається кожному 

Здобувачу, що направляється на практику. Повністю оформлена Путівка практиканта з 

відмітками керівника практики від бази практики додається до звіту Здобувача про 

проходження практики. Перевірка та оцінювання звіту здійснюється викладачем – 

керівником практики від ОНМУ. 

 

6. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИК 
 

6.1. Основним навчально-методичним документом з организації практики за певною 

спеціальністю певного РВО є НПП. 

6.2. НПП повинна мати таку структуру: 

6.2.1. Загальні положення.  

6.2.2. Мета і завдання практичної підготовки.  

6.2.3. Структура практичної підготовки. 

- Навчальна практика. 

- Виробнича практика (за видами). 

- Переддипломна, науково-дослідна практика (за наявністю). 

- Педагогічна (за наявністю). 

6.2.4. Організація і керівництво практикою. 

- Керівництво практикою. 

- Обов’язки Здобувача під час практики. 

- Питання забезпечення охорони праці та безпеки життедіяльності практикантів. 

6.2.5. Підведення підсумків.  

6.3. Зміст розділів НПП:  
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6.3.1. У розділі «Загальні положення» зазначається місце практичної підготовки у 

формуванні фахівця відповідної спеціальності, перелік можливих баз практики. 

6.3.2. У розділі «Мета і завдання практичної підготовки» наводится сформульована мета 

практики. Також надається перелік можливих видів робіт і завдань, які можуть виконувати 

Здобувачи під час проходження відповідного виду практики. 

6.3.3. У розділі «Структура практичної підготовки» визначаються, залежно від напрямів 

підготовки, конкретної спеціальності Здобувачів види практик (навчальна, виробнича, 

плавальна, переддипломна, науково-дослідна), їх загальна характеристика та зв’язок зі 

спеціальністю, яку отримує Здобувач. Також наводиться інформація про можливі об’єкти 

практики та вимоги до них, робочі місця або посади, які можуть займати Здобувачи. 

6.3.4. У розділі «Організація і керівництво практикою» конкретизуються функції керівників 

практики, належне документальне оформлення, порядок проведення інструктажів з охорони 

праці, пожежної безпеки, тощо. Наводятся обов’язки Здобувача під час практики. 

6.3.5. У розділі «Підведення підсумків практики» зазначаються форми і методи контролю 

практики, критерії оцінювання, вимоги до складання і оформлення звіту, терміни звітування 

Здобувачів про проходження практик, тощо. 

6.3.6. Також в НПП визначаються конкретні рекомендації щодо видів і форм контролю рівня 

знань, умінь, навичок, компетентностей, яких Здобувачи набувають на кожному етапі 

практики. 

6.4. НПП розробляються кафедрами, що відповідають за проведення окремих видів 

практик, ухвалюється вченою радою інстутуту (факультету) та затверджується проректором 

з НПР. Перегляд НПП здійснюється, за необхідністю, під керівництвом завідувача кафедри, 

який відповідає за проведення практики. Зразок титульного аркушу наведено у Додатку 4.  

6.5. На підставі наскрізної програми розробляються перелік типових індівідуальних 

завданнь для Здобувачів, рекомендована тематика практичних занять та екскурсії (за 

наявністю) під час певної практики та інформація щодо структури та обсягу звіту про 

проходження практики. 

 

7. БЮДЖЕТ ЧАСУ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  
 

7.1. Загальна тривалість практики (крім плавательної) не повинна перевищувати 4 тижні. 

Рекомендуєтся наступна тривалість практик за видами: 

- навчальна – до 3-х тижнів; 

- виробнича – до 4-х тижнів; 

- переддипломна (дослідницька) – до 4-х тижнів; 

7.2. Проведення практик за видами, як правило, здійснюється: 

- для навчальних практик - на базі ОНМУ; 

- для виробничих та плавальних - на базі виробництва; 

- для переддипломних, дослідницьких - на базі ОНМУ та/або на базі виробництва. 

7.3. Визначення кількості керівників практики здійснюється наступним чином: 

- для навчальної практики – один керівник на одну академічну групу (до 30 осіб); 

- для виробничої практики – один керівник на 30 Здобувачів (допускається зменшення 

кількості Здобувачів на одного керівника до 18-20 осіб у разі потоків Здобувачів кількістю до 

36-40 осіб); 

- для переддипломної, дослідницької практики керівником призначається викладач, що є 

керівником дипломного проекту. На одного викладача планується до 5 Здобувачів. 
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7.4. Робочий час керівника практики від ОНМУ враховується як педагогічне навантаження, 

та включається до індівідуальеного плану викладача. Бюджет часу для керівництва 

практикою розподіляється наступним чином: 

- для керівництва навчальною практикою обсяг навчального навантаження визначається 

обсягом аудиторних занять (тривалістю екскурсій), що проведені керівником практики зі 

своєю групою (до 30 осіб), але не більше ніж 30 годин на групу у тиждень. У разі відсутності 

аудиторних занять обсяг навчального навантаження визначається із розрахунку 15 годин на 

групу у тиждень;  

- для керівництва виробничою практикою – із розрахунку 15 годин на групу у тиждень; 

- для керівництва переддипломною, дослідницькою, практиками бюджет часу не 

надається. 

7.5. Тривалість робочого часу Здобувачів під час проходження практики регламентується 

Кодексом законів про працю України і складає для Здобувачів 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, № 3610-12 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). 

 

8. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
 

8.1. Загальна відповідальність за організацію і проведення практики у інституті (факультеті) 

покладається на керівника інституту (факультету). 

8.2.Відповідальність за проведення організаційних заходів з питань практики покладається 

на заступника керівника інституту (факультету) з навчальної роботи, який надає до: 

8.2.1. Завідувача виробничою практикою ОНМУ: 

- не пізніше кінця квітня навчального року, який передує плановому, графік проходження 

Здобувачами інституту (факультету) усіх видів практик у розрізі спеціальностей, форм та 

курсів навчання; 

- не пізніше 15 вересня планового навчального року список керівників практик з 

наведеною інформацією щодо кількості Здобувачів, що закріплені за ними, 

- не пізніше ніж за два тижні до початку певної практики копію повністю оформленого 

наказу про проведення практики. 

8.2.2. Кафедр, що забезпечують проведення практики, не пізніше ніж за шість тижнів до 

проведення певної практики, розподіл Здобувачів за ними. 

8.2.3. Ректора, не пізніше ніж за місяць до початку певної практики, службову записку про 

видання наказу щодо організації практики, з наведенням персонального складу груп 

Здобувачів та вказанням закріплених за ними керівників практики, місць проходження 

практики, а також термінів її проведення. Службова записка перевіряється та візується 

завідувачем виробничою практикою ОНМУ. 

8.3.Відповідальність за формування завдання на практику, оформлення Здобувачів на базі 

практики, та контроль за її проходженням Здобувачами покладається на керівника практики 

від Університету, який:  

8.3.1. Не пізніше ніж за п’ять тижнів проводить організаційні збори зі Здобувачами, що 

закріплені за ним, з метою визначення Здобувачів, що будуть проходити практику за 

індивідуальними договорами про організацію практики та Здобувачів, що будуть проходити 

практику на загальних підставах;  

Примітка: за результатами зборів, на підставі інформації від керівників практики, 

завідувачі відповідних кафедр на наступний робочий день після проведення організаційних 
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зборів надають інформацію про розподіл Здобувачів за базами практики до заступника 

керівника інституту (факультету) з навчальної роботи для формування службової записки 

щодо наказу на практику. 

8.3.2. Не пізніше ніж за два тижня до початку практики узгоджує з керівником практики від 

підприємства (організації, установи) індивідуальні завдання з урахуванням особливостей 

місця практики; 

8.3.3. Не пізніше ніж за тиждень надає Здобувачам, що направляються на практику 

супроводжуючий лист (за необхідністю, для Здобувачів, що проходять практику поза 

межами ОНМУ), путівки практиканта, індивідуальне завдання та інші необхідні документи 

перелік яких встановлено програмою практики; 

8.3.4. Контролює своєчасне прибуття Здобувачів до місць практики, проведення з ними 

обов'язкових інструктажів з охорони праці і техніки безпеки, виконання Здобувачами-

практикантами правил внутрішнього трудового розпорядку; 

8.3.5. Призначає за необхідністю, відповідального Здобувача-бригадира, у випадку, коли на 

підприємство прибуває група загальною кількістю більше 5 Здобувачів;  

8.3.6. Приймає та оцінює звіти Здобувачів про проходження практики, виставляє оцінки в 

залікові відомості та передає звіти для зберігання на кафедру; 

8.3.7. У двохтижневий термін після закінчення практики або на протязі перших 10 днів 

семестру, який починається після практики, затверджує у завідувача кафедрою письмовий 

звіт щодо проведення практики та надає копію цього звіту завідувачу виробничою 

практикою ОНМУ. 

8.4.Безпосередня відповідальність за виконання програми практики покладається на 

Здобувача, який зобов’язаний: 

8.4.1. До початку практики отримати від керівника практики необхідні супроводжуючи 

документи (лист на базу практики, путівку практиканта), індивідуальне завдання, програму 

практики; 

8.4.2. Своєчасно прибути на базу практики; 

8.4.3. У повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики; 

8.4.4. Суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії та 

внутрішнього розпорядку що встановлені на базі практики; 

8.4.5. До закінчення практики оформити звіт з її проходження, підписати його, а також 

путівку практиканта у керівника практики від бази практики та скласти звіт з практики 

керівнику практики від ОНМУ. 

8.5. Якщо Здобувач призначений бригадиром групи, що направлена для проходження 

практики, до його обов’язків входить забезпечення оперативного інформування Здобувачів 

щодо вимог керівника практики, та керівника практики з питань що виникають під час 

проходження практики та можуть бути розв’язані Здобувачами.   

8.6. На кафедри ОНМУ, що забезпечують відповідно до робочих навчальних планів 

проведення практики, покладається: 

8.6.1. Розробка та підтримка в актуальному стані НПП та інших, у разі потреби, навчально-

методичних матеріалів з практики; 

8.6.2. Підготовка попередніх домовленостей з підприємствами – базами практики щодо 

прийняття Здобувачів на практику, з визначенням контактних осіб підприємств, які будуть 

забезпечувати укладання договорів про практику, з боку підприємств, та подання 

відповідних пропозицій до НМВ; 

8.6.3. Розробка тематики індивідуальних завдань на практику. 

8.7. На НМВ покладається: 
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8.7.1. Укладання наприкінці календарного року на підставі пропозицій кафедр договорів з 

підприємствами (організаціями, установами), які визначені як бази практики, на наступний 

календарний рік; 

8.7.2. Укладання договорів з підприємствами (організаціями, установами) за індивідуальними 

заявами Здобувачів; 

8.7.3. Здійснення контролю за наявністю НПП на кафедрах ОНМУ. 

8.7.4. Узагальнення інформації щодо питань практики, формування відповідних звітів та 

пропозицій. 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ЗА ТРЕТІМ РІВНЕМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

9.1. Загальні положення 

9.1.1. Педагогічна практика є найважливішою складовою частиною опанування здобувачами 

вищої освіти ступеня доктора філософії як денної так і заочної форми навчання для 

професійної підготовки до науково-педагогічної діяльності у вищому закладі освіти. 

9.1.2. 1.2. Організатором педагогічної практики Здобувачів і базою для проходження 

педагогічної практики є кафедра, на якій працює науковий керівник і за якою закріплений 

Здобувач.  

9.1.3. Здобувач має право пройти практику на інших кафедрах Університету, а також на 

аналогічних кафедрах інших закладах вищої освіти.  

9.1.4. Керівником практики, як правило, призначається науковий керівник здобувача. Якщо 

здобувач проходить практику на інших кафедрах Університету або аналогічних кафедрах 

інших ЗВО, науковий керівник призначається з числа найбільш досвідчених фахівців 

кафедри, на яку направляється здобувач для проходження практики, що мають науковий 

ступінь або вчене звання з відповідної спеціальності. 

9.1.5. 1.4. Терміни проходження практики та її програма визначаються в індивідуальному 

плані Здобувача (як правило, на третьому році навчання) і затверджуються науковим 

керівником. 

9.2. Мета і завдання педагогічної практики здобувачів 

9.2.1. Метою педагогічної практики є формування компетенцій Здобувачів у здійсненні 

освітнього процесу, з урахуванням його складових: навчально-методичного, наукового, 

організаційного та нормативно-правового забезпечення, застосування сучасних методик 

викладання фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін для спеціальностей 

фахового напряму, в тому числі з урахуванням можливостей дистанційного навчання. 

9.2.2. Педагогічна практика передбачає вирішення таких завдань: 

- формування творчого підходу до освітньої діяльності; 

- стимулювання потреб у підвищенні своєї науково-педагогічної кваліфікації; 

- формування на підставі отриманих у ОНМУ знань із базових дисциплін, професійних 

навичок та вмінь для розв’язання певних навчальних завдань в умовах освітнього процесу; 

- формування внутрішньої потреби постійно оновлювати свої знання та творчо їх 

застосовувати в практичній діяльності; 

- опанування методиками та цифровими технологіями для забезпечення здійснення  

ефективного освітнього процесу в дистанційних формах. 

9.3. Зміст педагогічної практики. 

9.3.1. Під час педагогічної практики Здобувач має можливість: 

- відвідувати лекції, практичні заняття, лабораторні роботи викладачів кафедри, ОНМУ; 
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- здійснювати навчально-методичну роботу (підготовку: конспектів лекцій, планів 

практичних та лабораторних занять, інших навчально-методичних матеріалів) для Здобувачів 

перших РВО; 

- особисто проводити лабораторні, практичні заняття, лекції в присутності наукового 

керівника; 

- брати участь (разом з лектором) у проведенні заліків та іспитів для Здобувачів перших 

РВО відповідної спеціальності; 

9.3.2. Конкретний зміст педагогічної практики Здобувача має відповідати наскрізній програмі 

практики з відповідної спеціальності. Структура та зміст наскрізній програми практики 

наведено у Розділі 6. 

9.3.3. Відповідальність за організацію практики Здобувача несе його науковий керівник у 

межах годин, передбачених за наукове керівництво. 

9.3.4. Академічне навантаження, яке виконує Здобувач під час педагогічної практики, 

зараховується викладачу, що викладає певний курс і контролює якість його викладання 

Здобувачом (присутність викладача на заняттях обов’язкова). 

9.3.5. Терміни проходження практики та її програма визначаються в індивідуальному плані 

Здобувача, підписуються науковим керівником та затверджуються завідувачем кафедри, до 

якої прикріплений Здобувач. 

9.4. Забезпечення якості проведення педагогічної практики. 

9.4.1. Безпосередній контроль за педагогічною практикою Здобувача здійснюють його 

науковий керівник та лектор з дисципліни, за якою відбувається практика. 

9.4.2. Оцінка за педагогічну практику визначається науковим керівником та лектором з 

дисципліни, за якою відбувалася практика. 

9.4.3. За підсумками проходження педагогічної практики Здобувач подає до відділу 

аспирантури звіт за кожним видом робіт педагогічної практики, підписаний, науковим 

керівником або лектором з дисципліни, за якою відбувалася практика та затверджений на 

засіданні кафедри. 

9.4.4. Якщо Здобувачі, виконують навчальну, навчально-методичну роботу на посаді НПП за 

трудовою угодою в межах ОНМУ, то, за заявою Здобувача, погодженою науковим 

керівником така робота може бути зарахована як педагогічна практика. Визначення оцінки за 

практику та звітування здійснюються відповідно до п.п. 4.2, 4.3 цього Положення. 

9.4.5. Кількість годин на всі види робіт, які виконує Здобувач у часи педагогічної практики, 

складає: не менше 30 годин на навчальну роботу та 30 годин на навчально-методичну 

роботу, загалом не менше 3 кредитів (90 годин) за всіма видами робіт. 

9.4.6. Здобувачи, які з поважних причин не змогли пройти педагогічну практику у 

запланований термін, повинні пройти її в інший час, визначений кафедрою. 

9.5. Права та обов’язки здобувача 

9.5.1. Здобувач під час практики має право: 

- отримувати консультації від наукового керівника, а також інших викладачів кафедри з 

усіх питань проведення педагогічної практики; 

- користуватися бібліотекою ОНМУ, навчальними кабінетами, необхідним обладнанням, 

посібниками; 

- проходити педагогічну практику в інших закладах вищої освіти України з визначенням 

оцінки за практику та звітуванням відповідно до п.п. 9.4.2, 9.4.3 цього Положення. 

9.5.2. Під час практики Здобувач зобов’язаний: 

- виконувати завдання педагогічної практики, що визначені кафедрою; 

- бути відповідальним, тактовним, старанним, організованим, дисциплінованим;- 

дотримувати Правила внутрішнього розпорядку та статуту Університету, рішення кафедри; 
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- своєчасно подати до Відділу аспірантури звіт по результатах проходження педагогічної 

практики. 

9.6. Завдання керівників педагогічної практики. 

9.6.1. За організацію якісного керівництва та контролю за проходженням практики Здобувача 

безпосередньо відповідає керівник практики та завідувач кафедри, за якою закріплений 

Здобувач. Завідувач кафедри, за якою закріплений Здобувач, також бере участь у захисті 

звіту про проходження практики. 

9.6.2. Керівники педагогічної практики: 

- формують у Здобувачів стійкий інтерес до професійної діяльності викладача, розуміння 

потреби у постійному підвищенні фахового і педагогічного рівнів; 

- забезпечують розвиток та закріплення, професійних, психолого-педагогічних знань, 

опанування методологією викладання фахових дисциплін; 

- ознайомлюють Здобувача зі станом навчально-виховної роботи у вищому закладі освіти; 

- вирішують організаційні питання, що виникають в процесі педагогічної практики; -

надають Здобувачам консультації з питань виконання завдань практики; 

- здійснюють контроль за якістю підготовки Здобувача до лекційних, практичних і 

семінарських занять, відвідують навчальні заняття і проводять аналіз їх із Здобувачами; 

- перевіряють документацію, аналізують звіти практикантів. 

 

10. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ 
 

10.1. Витрати на практику Здобувачів ОНМУ входять складовою частиною в загальні 

витрати на навчання. Розмір витрат на практику Здобувачів визначається кошторисом-

калькуляцією, що розробляє ОНМУ і погоджує з базами практики, із розрахунку вартості 

проходження практики одного Здобувача за тиждень. 

10.2.  Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути: 

- оплата праці безпосереднього керівника практики; 

- разові витрати на організацію і підведення підсумків практики (укладання договору, 

проведення інструктажів, вибір місця практики та інше); 

- витрати на матеріальне забезпечення практики (використання ЕОМ, тиражування, 

придбання матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання та інше); 

- оплата консультацій, екскурсій та інших одноразових загальних заходів, які можуть 

проводитися спеціалістами баз практики, та інше. 

10.3. Оплата праці безпосередніх керівників практики від бази практики здійснюється 

ОНМУ згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати праці працівників, 

зайнятих в усіх галузях народного господарства за проведення учбових занять із 

розрахунку 1 година на одного Здобувача на тиждень. ( Абзац перший пункту 5.3 в редакції 

Наказу Міносвіти № 351  від 20.12.94 ). Форма оплати праці спеціалістів баз практики 

вказується в договорі і може проводитись через фінансові органи баз практики або 

безпосередньо ОНМУ за трудовою угодою. 

10.4. Оплата лекцій, практичних, лабораторних і семінарських занять, консультацій і 

екскурсій (загальною тривалістю не більше шести годин на тиждень на групу Здобувачів), 

які проводяться на базах практики кваліфікованими спеціалістами структурних підрозділів 

цих баз (які не керують практикою Здобувачів), здійснюється за фактично виконані години 

за нормами погодинної оплати згідно з чинним законодавством України за рахунок коштів 

ОНМУ. 
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10.5. Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з виплатою заробітної 

плати за Здобувачами зберігається право на одержання стипендії за результатами 

підсумкового контролю. 

10.6. Проїзд Здобувачів ОНМУ залізничним, водним і автомобільним транспортом до місця 

знаходження баз практики і назад сплачується за рахунок витрат на практику. Проїзд до баз 

практики і назад міським і приміським (до 50 км) транспортом сплачується Здобувачами за 

свій рахунок. 

10.7. Проживання Здобувачів, що проходять практику у гуртожитках баз практик або в 

орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується ОНМУ за рахунок витрат на 

практику, у розмірах, передбачених чинним законодавством. Проживання Здобувачів, що 

проходять практику у гуртожитках закладів освіти інших міст (за договорами між закладами 

освіти про взаємообмін місцями у гуртожитках) сплачується Здобувачами за свій рахунок за 

нормами, встановленими для цих гуртожитків. 

10.8. Оплата відряджень викладачам ОНМУ – керівникам практики здійснюється ОНМУ 

згідно з чинним законодавством. 

10.9. Терміни і витрати часу на керівництво практикою, кількість Здобувачів у групах і 

підгрупах, а також інші організаційні питання практики, не обумовлені в даному Положенні, 

встановлюються самостійно ОНМУ відповідно до навчальних планів та фінансування. 
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Додаток 1 

ДОГОВІР № ___________________  

про організацію практики здобувачів вищої освіти ОНМУ 

м. Одеса                                «_____»__________20__р. 

 

Одеський національний морський університет (надалі ЗАМОВНИК) в особі ректора ОНМУ 

______________________, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________ (надалі  

ВИКОНАВЕЦЬ), в особі_____________________, який діє на підставі довіреності, діючого 

законодавства, Положення, Статуту і т.ін. (необхідне вказати), надалі і разом СТОРОНИ, уклали між 

собою цей договір (надалі – Договір), про нижченаведене: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
1.1 Предметом Договору є організація СТОРОНАМИ на безоплатній основі проходження 

практики здобувачами вищої освіти (надалі Здобувачі) ЗАМОВНИКА на базі 

ВИКОНАВЦЯ. 

1.2 До практики допускаються лише повнолітні Здобувачі, що пройшли відповідний 

інструктаж з охорони праці. 

 

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН 

 

 2.1. ВИКОНАВЕЦЬ зобов`язується: 

2.1.1 Надати Здобувачам місця для проходження практик на своїй базі. 

2.1.2 Призначити кваліфікованих спеціалістів ВИКОНАВЦЯ для безпосереднього 

керівництва практикою. Не допускати використання Здобувачів на посадах та роботах, що не 

відповідають програмі практики та майбутній спеціальності. 

2.1.3 Створити необхідні умови для виконання Здобувачами програм практики, в 

межах можливостей ВИКОНАВЦЯ та надати Здобувачам можливість користуватись 

технічною та іншою документацією, яка не є комерційною таємницею і необхідна для 

виконання програми практики.  

2.1.4 Провести обов’язкові інструктажі з охорони праці та забезпечити Здобувачам 

умови безпечного проходження практики на кожному робочому місці. 

2.2 ЗАМОВНИК зобов’язується: 

2.2.2 За тиждень до початку певної практики надавати ВИКОНАВЦЮ 

супроводжувальнй лист зі списком Здобувачів, які направляються на практику, а також 

програму практики. 

2.2.3 Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.2.4 Забезпечити додержання Здобувачами трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку діючих у ВИКОНАВЦЯ.  

 

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 
3.1 СТОРОНИ несуть відповідальність за невиконання зобов’язань за цим Договором, згідно 

з чинним законодавством України. 

3.2 Нещасні випадки, які відбулись з Здобувачами під час проходження практики 

розслідуються та беруться на облік згідно з «Порядком розслідування та ведення обліку 

нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві», затверджених 

Постановою Кабінету Мінистрів України від 30 листопада 2011 № 1232. 

3.3 З питань, що не врегульовані Договором, СТОРОНИ керуються положенням чинного 
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законодавства України. 

 

4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН 

 

4.1  Договір набуває чинності з ______________р. та діє до ______________р. 

4.2 У разі, якщо СТОРОНИ не заявили про інше, термін дії Договору подовжується на 

наступний рік. 

4.3  Дія Договору припиняється: 

            4.3.1 За згодою Сторін (оформляється протоколом); 

 4.3.2. За письмовим зверненням однієї зі СТОРІН; 

            4.3.3 Якщо виконання тою чи іншою СТОРОНОЮ Договору своїх зобов'язань є 

неможливим у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, 

встановлені Договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із Сторін не погоджується про 

внесення змін до цього Договору; 

            4.3.4 У випадку ліквідації СТОРОНИ, як юридичної особи, коли не визначена 

юридична особа, що є правонаступником ліквідованої СТОРОНИ. 

            4.3.5 Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до 

уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені 

підписами СТОРІН та скреплені їх печатками. 

4.4  Зміни та доповнення до Договору можуть бути внесені в порядку, передбаченому 

чинним законодавством, тільки за домовленістю СТОРІН, що оформлюється додатковими 

угодами до цього Договору, які є його невід’ємною частиною.  

 

5. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

 

5.1 Цей Договір є безкоштовний по домовленості CТОРІН. 

5.2 СТОРОНИ при виконані цього Договору, при обробці персональних даних діють 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

5.3 Жодна із СТОРІН не має права передавати свої права за даним Договором третій 

стороні без письмової згоди іншої СТОРОНИ. 

5.4 Договір складений при повному розумінні СТОРОНАМИ його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, – 

по одному для кожної із СТОРІН. 

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

 

Адреса та реквізити ВИКОНАВЦЯ Адреса та реквізити ЗАМОВНИКА 

Від ВИКОНАВЦЯ: 

 

______________________ /                          / 

                                   м. п. 

Від ЗАМОВНИКА 

 

______________________ /                        / 

                                   м. п. 
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Додаток 2 

 

Проректору з НПР 

_____________________ 

Здобувача(ки) вищої освіти 

________ РВО, _____ курсу 

________________________ 
інституту (факультету) 

________________________ 
ПІБ здобувача 

+380_____________________ 
(Контактний номер телефону) 

________________________ 
(Електрона адреса) 

 

Заява 
 

 Прошу надати листа з проханням прийняти на ______________________ (вказати вид 

практики) до __________________________ (назва підприємства) у період з ____________ р. 

по ____________ р. (термін практики) та відповідний договір про організацію практики. 

 Існує попередня домовленість, що практика буде проходити на безкоштовній основі. 

 

 

 

_______________ (дата)      _____________(підпис) 

 

 

 

Керівник практики: 

____________________ (Ім’я ПРІЗВИЩЕ керівника практики) 
(підпис) 

______________ (дата) 

 

 

 

Згоден, вказаний у заяві термін практики відповідає графіку навчального процесу. 

 

______________( Ім’я ПРІЗВИЩЕ декана) 
(підпис) 

______________ (дата) 

 

Примітка: контактний номер телефону Здобувача та електрона адреса наводятся 

обов’язково 
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Додаток 3 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

65029,Одеса,вул. Мечникова,34 

Факс: (0482) 732-16-21, Тел.:728 -13-48,728-13-56  

e-mail: admin@ogmu.odessa.ua 

 

____________№________ 

на №_______від_________ 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

ПУТІВКА ПРАКТИКАНТА 
 

Здобувач _____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім`я, по батькові) 

________________________________________________________________________________ 
(інстітут (факультет), курс, група) 

направляється на _____________________________________________________________ практику у 
(вид практики) 

 

місто_____________________на__________________________________________________________  
(назва підприємства) 

______________________________________________________________________________________ 

 

Термін практики: з ____________________________ по _____________________________20___року 

Керівник практики від ОНМУ______________________________________________________________ 
(посада, прізвище, ім`я, по батькові) 

 

 

 

 

М.П.                                     Керівник інституту (факультету)_______________________________ 
                                                                                                                                                          (Ім’я ПРІЗВИЩЕ, підпис)  

 

                            УЗГОДЖЕНО: 

 

Зав. виробничою практикою _______________________________ 
                                                                                                                                                                 (Ім’я ПРІЗВИЩЕ, підпис)  

 

Відмітки про прибування Здобувача на базі практики 

 

 

Прибув 

на базу практики 

«____»______________20__ р. 

Вибув 

з бази практики 

«____»______________20__ р. 

 

 М.П. М.П. 

 

 

тел. (0482) 728-13-56 Завідувач виробничою практикою ОНМУ 

mailto:admin@ogmu.odessa.ua
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Мета та завдання  практики: (заповнюється керівником практики від ОНМУ) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Керівник практики від ОНМУ:                                        _______________________________ 
                                                                                                           (посада, Ім’я ПРІЗВИЩЕ,  підпис) 

 

 

Стисла характеристика роботи Здобувача на практиці: (заповнюється керівником практики від 

виробництва) 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Загальна відмітка роботи Здобувача:_________________________________________________________ 
                                                                                              (відмінно,добре,задовільно,незадовільно) 

 

 

Пропозиції підприємства до проведення практики Здобувачами ОНМУ: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Керівник практики від підприємства                    _______________________________ 
                                                                                                (посада, Ім’я ПРІЗВИЩЕ, підпис) 

 

 

   М.П. 

 

 

Звіт з практики захистив з відміткою_______________ 

 

Керівник практики від ОНМУ __________________________(___________________) 

Дата: «_____» ______________20____р. 
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Додаток 4 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

Одеський національний морський університет 

 
Затверджено  

Проректор з НПР 

____________(___________) 

 

«___»________20__ року 

 
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ 

 
_______________________________________________________________________________ 

Інститут (факультет) _________________________________ 

 

Рівень вищої освіти___________________________________ 

 
Галузь знань_________________________________________ 

 

Спеціальність_____________________________ 

 

Спеціалізація______________________________ 

 
Форма навчання_______________________________________ 

            (денна, заочна) 

 
Ухвалено на засіданні 

Вченої ради інституту (факультету) 

_____________________ 

«____»__________20___р. 

Протокол №_____ 

Голова вченої ради інституту (факультету) 

_______________________ 

«___»________20__ року 

 

 

20____ рік 
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО:        ___________________________________________________ 
(найменування кафедри) 

 

 

 

 

РОЗРОБНИКИ ПРОГРАМИ: 

Гарант освітньої програми __________________________________________________________ 

                                                   __________________________________________________________ 

                                                   ___________________________________________________________  

 

 
Програму схвалено на засіданні кафедри _________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Протокол від “____”________________20__ року № ___ 

 

                         Завідувач кафедри _______________________________ 

 

                                                                _______________________ (__________________) 
                                                                                                                 (підпис)                  (Ім’я ПРІЗВИЩЕ)          
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11. ЛИСТОК ОБЛІКУ ЗМІН 

 

Номер 

зміни 
Дата Сторінки зі змінами Перелік змінених пунктів 
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12. ЛИСТОК ОБЛІКУ ПЕРІОДИЧНИХ ПЕРЕВІРОК 

 

No 

п/п 
Дата 

ПІБ і посада особи, що 

виконала періодичну 

перевірку  

Зміні  

Підлягають 

Підпис особи, 

що перевірила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


