


ІІ. Мета, види та зміст практичної підготовки 

1. Метою практичної підготовки є формування та розвиток професійних 

компетентностей здобувачів фахової передвищої освіти, набуття ними вмінь 

застосовувати набуті теоретичні знання в професійній діяльності, набуття 

практичного досвіду, оволодіння сучасними методами, формами організації праці, 

пристроями і технологіями в галузі їх майбутньої спеціальності (спеціалізації). 

2. Залежно від спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми) 

практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється  як 

навчальна (ознайомча), виробнича технологічна,   виробнича переддипломна 

практики. Одним із завдань практики є оволодіння здобувачами фахової 

передвищої освіти спорідненою робітничою професією. 

3. Перелік усіх видів практик для кожної освітньо-професійної програми, їх 

форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і 

послідовність практик, відповідні форми звітності визначаються програмою 

практичної підготовки, яка розробляється відповідно до навчального плану. 

Навчальна практика може проводитись паралельно з навчальними заняттями з 

урахуванням розподілу бюджету часу здобувачів освіти. Для студентів, які 

навчаються без відриву від виробництва, навчальний заклад передбачає практичну 

підготовку тривалістю до одного місяця. 

 
ІІІ. Бази практики 

1. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється 

шляхом проходження ними практики на підприємствах, в установах та організаціях 

усіх організаційно-правових форм і форм власності (базах практики) або у 

структурних підрозділах коледжу, що забезпечують практичну підготовку, 

включаючи виробниче навчання. 

2. Визначення баз практики здійснюється керівником закладу, виходячи з їх 

спроможності забезпечити виконання програми практики. Перевага надається 

підприємствам, які використовують сучасні обладнання та технології. Перевага 

при виборі бази переддипломної практики надається майбутньому місцю 

працевлаштування здобувача освіти. 

3. Визначення бази практики за межами України здійснюється за згодою 

керівника навчального закладу.  

4. Здобувачі фахової передвищої освіти, які поєднують навчання з роботою, 

можуть проходити практичну підготовку шляхом навчання на робочому місці у 

процесі виконання посадових обов’язків, якщо це забезпечує виконання програми 

практики. 

5. Здобувачі фахової передвищої освіти з дозволу керівників відповідних 

циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження 

практики (базу практики) і пропонувати його керівнику практики від навчального 

закладу. При цьому навчальний заклад укладає договір про проведення практичної 

підготовки з базою практики. Форма договору додається (додаток 3). 



6. Здобувачам фахової передвищої освіти, які раніше здобули професійну 

(професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту, проходження 

практичної підготовки може бути визнано на підставі порівняння результатів 

навчання або їм може бути надано можливість проходження практик, які 

передбачають набуття інших результатів навчання.  

7. З підприємствами, установами та організаціями, які визначені базами 

практики, навчальний заклад укладає договір про проведення практичної 

підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Форма договору додається 

(додаток 4). Тривалість дії договорів погоджується договірними сторонами. 

8. Для груп споріднених спеціальностей навчальний заклад планує 

проходження навчальних практик в навчально-практичних центрах регіону. 

IV. Організація практичної підготовки 

1. Керівник закладу фахової передвищої освіти відповідає за організацію та 

проведення практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти. Заходи, 

пов’язані з організацією практичної підготовки, визначаються наказами керівника 

закладу фахової передвищої освіти. 

2. Загальну організацію практики та контроль за її проведенням у закладі 

освіти здійснює завідувач навчально-виробничою практикою, який призначається 

наказом керівника закладу. 

3. Навчально-методичне керівництво і виконання програми практичної 

підготовки забезпечують відповіді циклові комісії, які визначені наказом керівника 

закладу фахової передвищої освіти. 

4. Безпосереднє керівництво практиками здобувачів фахової передвищої 

освіти здійснюють керівники практики від закладу освіти, які визначені наказом 

керівника закладу фахової передвищої освіти, та (крім проведення практики в 

структурних підрозділах закладу фахової передвищої освіти) керівники практики 

від бази практики, які визначені керівництвом баз практики відповідно до договору 

про проведення практичного навчання здобувачами фахової передвищої освіти. 

5. До керівництва практикою від навчального закладу залучаються 

педагогічні працівники закладу фахової передвищої освіти. Перевага при 

призначенні керівників практики від закладу освіти надається досвідченим 

працівникам відповідних циклових комісій. Обов’язки керівника практики від 

навчального закладу визначаються даним Положенням, та Договором про 

проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 

6. В перший день практики здобувачі фахової передвищої освіти отримують 

інструктаж з питань техніки безпеки який реєструється в журналі інструктажів   

установленої форми (додаток 5), а при проходженні виробничої технологічної і 

переддипломної практики навчальний заклад видає направлення на практику 

(додаток 6) і паспорт бази практики (додаток 7). 

7. Права та обов’язки керівників практики від бази практики визначається 

договором про проведення практичного навчання здобувачів фахової передвищої 

освіти. 



8. Заклад фахової передвищої освіти забезпечує здобувачам фахової 

передвищої освіти місця проходження практик відповідно до освітньо-

професійних програм і договорів про проведення практичного навчання здобувачів 

фахової передвищої освіти. У разі проведення практики в структурному підрозділі 

закладу фахової передвищої освіти обов’язок забезпечення безпечних та 

нешкідливих умов праці покладається на керівника закладу освіти. Під час 

проходження практичної підготовки забороняється використовувати працю 

здобувачів фахової передвищої освіти для цілей, не передбачених освітньо-

професійною програмою. 

9. Здобувачі фахової передвищої освіти можуть проходити практичну 

підготовку шляхом навчання на робочому місці у процесі виконання посадових 

обов’язків. Заклад освіти може зараховувати практичну підготовку в порядку 

визнання результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою, які 

здобуті під час трудової діяльності здобувача під час навчання або до його початку. 

10. Тривалість робочого часу здобувача фахової передвищої освіти під час 

проведення навчальних практик не повинна перевищувати 36 академічних годин 

на тиждень, під час проведення виробничих практик – тривалості робочого дня з 

урахуванням  віку здобувачів освіти відповідно до законодавства. Під час 

проходження практики здобувачі освіти повністю підпорядковуються 

внутрішньому трудовому розпорядку бази практики. 

11. Під час проведення навчальної практики академічна група може бути 

поділена на підгрупи чисельністю не менше 15 осіб. 

12. Практична підготовка здобувачів фахової передвищої освіти з 

особливими освітніми потребами проводиться з урахуванням їхніх індивідуальних 

потреб і можливостей. 

V. Підведення підсумків практичної підготовки 

1. Після закінчення терміну кожної практики здобувачі фахової передвищої 

освіти звітують про виконання програми практики. 

2. Форма звітності про проходження практики здобувачем фахової 

передвищої освіти визначається вимогами, які встановлені Положенням про 

організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої освіти та програмою 

практичної підготовки. Обов’язковою формою звітності є звіт з практики, 

структуру та вимоги до якого визначаються закладом освіти(додаток 8). 

3. Звіт з практики захищається здобувачем фахової передвищої освіти в 

присутності комісії, призначеній наказом керівника закладу фахової передвищої 

освіти. До складу комісії входять керівники практики від закладу освіти і, за 

можливості, керівники практики від бази практики, інші педагогічні та науково-

педагогічні працівники закладу освіти. 

4. Оцінка здобувача освіти за практику виставляється відповідно до 

Положення про організацію освітнього процесу в закладі фахової передвищої 

освіти та вимог програми практики, і враховується до загального рейтингу 



успішності для призначення стипендії за результатами наступного семестрового 

контролю. 

5. За результатами практики здобувачу освіти може бути присвоєна повна або 

часткова професійна кваліфікація відповідно до законодавства, включаючи 

проведення додаткових контрольних заходів. 

6. Здобувачу освіти, який не виконав програму практики без поважних 

причин або отримав негативну оцінку по практиці, може бути надано право на 

проходження практики повторно при виконанні умов визначених закладом фахової 

передвищої освіти.  

7. Підсумки кожного виду практики обговорюються на засіданнях 

відповідних циклових комісій, а загальні підсумки практики підводяться на 

педагогічних радах закладу фахової передвищої освіти не менше одного разу 

протягом навчального року. 

VI. Матеріальне забезпечення практичної підготовки 

1. Витрати, пов’язані з проходженням здобувачами фахової передвищої 

освіти практичної підготовки, включаються до кошторису (фінансового плану) 

закладу фахової передвищої освіти. 

2. Джерела фінансування практичної підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти визначаються джерелами фінансування підготовки фахових 

молодших бакалаврів: кошти державного або регіонального бюджету, кошти 

підприємств (організацій, установ) усіх форм власності, закордонних замовників 

або кошти фізичних осіб. Для фінансування практичної підготовки можуть 

залучатися додаткові джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

3. Розмір витрат на практику здобувачів фахової передвищої освіти 

визначається калькуляцією, що розробляє заклад освіти і погоджує з базами 

практики, із розрахунку вартості проходження практики одного студента за 

тиждень. 

4. Основними статтями калькуляції витрат на практику можуть бути оплата 

праці керівника від бази практики, разові витрати на організацію і підведення 

підсумків практики, витрати на матеріальне забезпечення практики, придбання 

матеріалів і канцприладдя, експлуатація обладнання, консультації, екскурсії та інші 

одноразові загальні заходів, які можуть проводитися спеціалістами баз практики, 

та інше. 

5. Оплата праці керівників практики від бази практики здійснюється 

закладом освіти згідно з діючими в період практики ставками погодинної оплати 

праці працівників усіх галузей економіки за проведення навчальних занять із 

розрахунку однієї години на одного здобувача на тиждень. Форми оплати праці 

керівників від бази практики визначаються договором про проведення практичного 

навчання здобувачів фахової передвищої освіти. 

6. Здобувачі фахової передвищої освіти проходять практику на безоплатній 

основі, на час практики за ними зберігається право на академічні та соціальні 

стипендії. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

Керівникові _______________________ 
                         (найменування підприємства, 

__________________________________ 
                       установи, організації) 

__________________________________ 
                   (прізвище та ініціали керівника) 

                                                                    __________________________________ 
                                                       (прізвище, ім’я, по батькові здобувача фахової передвищої  освіти) 

__________________________________ 
(спеціальність, освітня програма) 

 

ЗАЯВА 

Прошу прийняти мене на дуальне навчання в умовах виробництва 

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
                                         (найменування підприємства,установи, організації, їх структурного підрозділу) 

у період з _____ _________________ 20___ р. по _____ ________________ 20___ р. 

за _______________________________________________________________________ 
                                         (здобута спеціальність (кваліфікація) або  

_________________________________________________________________________ 
                                            професія (кваліфікаційний рівень, освітня програма) 

Мета дуального навчання відповідає особливостям фаху.  

Даю згоду на оброблення моїх персональних даних відповідно до вимог Закону 

України «Про захист персональних даних». 

 

 

 

Дата _____________    Підпис __________________ 
 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Додаток 2 

Договір 
про дуальне навчання здобувачів фахової передвищої освіти 

ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім.П.Х. Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету»   

 
на підприємствах, в установах та організаціях 

№ _______                                  _____ __________ 20___ р. 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________ (далі – Підприємство) 
                                  (найменування підприємства, установи, організації) 

в особі __________________________________________________________________, 
                                                      (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

що діє на підставі 

________________________________________________________________________, 
                                                  (номер і дата затвердження (видачі, реєстрації) статуту або довіреності) 

з однієї сторони, здобувачем фахової передвищої освіти 

________________________________________________________________________, 
                                                                    (прізвище, ім’я, по батькові) 

 

який навчається у ВСП « Маслівський аграрний фаховий коледж ім. П.Х.Гаркавого 

Білоцерківського національного аграрного університету», та Маслівським аграрним 

коледжом Білоцерківського НАУ (далі – Коледж) з іншої сторони, керуючись Законом 

України «Про зайнятість населення» і Кодексом законів про працю України, уклали цей 

договір про нижченаведене. 

 
Предмет договору 

1. Предметом договору є дуальне навчання здобувача фахової передвищої освіти 

Коледжу. 

 
Строк та умови дуального навчання в умовах виробництва 

2. Строк дуального навчання на підприємстві становить з ____________ 20___ р.  

по _____________ 20__ року. 

3. Режим дуального навчання на підприємстві _____________________________ 

4. Спеціальність (кваліфікація) або професія (кваліфікаційний рівень) 

__________________________________________________________________________ 

5. Місце дуального навчання на підприємстві______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 (найменування структурного підрозділу, підприємства, установи, організації, його місцезнаходження) 

 
Права і обов’язки сторін 



6. Підприємство разом із відповідальною особою від коледжу визначає зміст 

програми та перелік робіт з урахуванням особливостей фахової підготовки. 

7. Підприємство зобов’язується: 

1) визначити строки, місце (структурний підрозділ) та режим дуального навчання на 

підприємстві, спеціальність (кваліфікацію) або професію (кваліфікаційний рівень), 

призначити керівника з числа працівників підприємства; 

2) надати здобувачу фахової передвищої освіти робоче місце, обладнане відповідно 

до правил і норм охорони праці, безпеки праці та виробничої санітарії; 

3) здійснити матеріальне забезпечення (надати необхідне обладнання, інструменти, 

сировину, витратні матеріали тощо) відповідно до програми, навчання, особливостей 

фаху; 

 

4) створити належні умови з метою виконання здобувачем фахової передвищої 

освіти програми навчання, не допускати залучення його до виконання робіт, які не 

відповідають такій програмі, здобутій спеціальності (кваліфікації) або професії 

(кваліфікаційному рівню); 

5) проводити обов’язкові інструктажі з охорони праці (вступний та на робочому 

місці), навчати здобувачів фахової передвищої освіти безпечних методів праці, надати 

спецодяг, запобіжні засоби, забезпечити медичне обслуговування за нормами, 

встановленими для штатних працівників; 

6) надати здобувачам фахової передвищої освіти можливість користуватися 

спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, необхідною для 

виконання програми; 

7) у разі виконання здобувачем фахової передвищої освіти професійних робіт, 

передбачених програмою навчання за встановленими 

нормами,_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________, 
(види робіт та їх обсяг) 

забезпечити своєчасну їх оплату відповідно до трудової угоди; 

8) не залучати здобувачів фахової передвищої ї освіти до надурочних робіт та не 

направляти їх у відрядження, які не пов’язані з виконанням індивідуальної програми; 

9) забезпечити можливість проходження стажування педагогічними працівниками 

коледжу в умовах виробництва. 

8. Здобувач фахової передвищої освіти має право: 

1) отримати безкоштовно спецодяг, запобіжні засоби, медичне обслуговування за 

нормами, встановленими для штатних працівників; 

2) користуватися спеціальною літературою, технічною та іншою документацією, 

необхідною для виконання програми навчання (трудової угоди). 

9. Здобувач фахової передвищої освіти зобов’язується: 

1) оволодіти видами робіт, передбаченими програмою навчання; 

2) дотримуватися вимог установчих документів та правил внутрішнього трудового 

розпорядку, встановлених на підприємстві, норм охорони праці та умов колективного 

договору; 

3) дбайливо ставитися до майна підприємства; 

4) сумлінно виконувати свої посадові обов’язки; 

5) не розголошувати інформацію, що стала йому відома під час дуального навчання 

на підприємстві, яка становить комерційну таємницю та є інформацією з обмеженим 

доступом. 

10. Коледж зобов’язується: 

1) надати доступ до актуальної інформації про поточний стан розвитку професій та 

видів економічної діяльності, для яких заклад вищої освіти готує фахівців; 

2) підвищувати якість освіти за рахунок адаптації освітніх програм до вимог 

роботодавців; 



3) розширювати можливості для прикладних наукових досліджень; 

4) розширювати можливості для підвищення кваліфікацій учасників освітнього 

процесу; 

  5) надавати можливість педагогічним працівникам проходити стажування в умовах 

виробництва. 

Відповідальність сторін 
11. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим 

договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

 
 
 
 

Порядок внесення змін до договору  
та розірвання договору 

12. Зміни до договору вносяться за згодою сторін, якщо інше не передбачено 

законом, шляхом укладення додаткового договору. 

13. Дія договору може бути продовжена за згодою сторін. 

14. У разі виникнення обставин, які зумовлюють необхідність розірвання договору, 

сторона повинна повідомити про це іншій стороні не пізніше ніж за місяць до закінчення 

строку дії договору. 

15. Дія договору припиняється: 

1) у разі закінчення строку його дії; 

2) за згодою сторін; 

3) за ініціативою однієї із сторін до закінчення строку його дії у разі порушення або 

невиконання іншою стороною його умов. 

16. Здобувач фахової передвищої освіти повинен власноруч написати заяву з 

проханням розглянути питання щодо можливості навчання за дуальною формою (додаток 

1 до договору). 

17. Здобувач вищої освіти повинен надати згоду на обробку персональних даних 

відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 

Інші умови 
18. Договір набирає чинності з __ _______ 20__ р. та діє до __ _____ 20__ року. 

19. Договір укладається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і 

зберігаються у кожної із сторін. 

Місцезнаходження та реквізити сторін 
 

Підприємство______________________

__________________________________ 
(повне найменування, 

_________________________________ 

__________________________________ 
місцезнаходження, 

_________________________________ 

_________________________________ 
банківські реквізити) 

_______________________________ 
(підпис керівника) 

______ _____________ 20___ р. 

М.П. 

 
 Відокремлений структурний підрозділ 

«Маслівський аграрний фаховий  коледж   

  ім.П.Х.Гаркавого Білоцерківського   

  національного аграрного університету» 

Здобувач фахової передвищої освіти 

__________________________________ 

___________________________________ 

____________________________________ 
 (прізвище, ім’я та по батькові, 

 спеціальність, освітня програма) 

Паспорт ____________________________  
_______________________________________________              

(серія, номер, дата видачі, ким виданий) 
Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків ___________________ 

__________________________________ 
______________________________________________ 

(місце проживання) 

__________________________________ 
(підпис здобувача фахової передвищої освіти) 

______ _______________ 20___ р. 

 



36969901 

08850  

вул. Незалежності, 66, с. Маслівка 

Миронівський район, Київська область 

  Р/рUA 038201720343191004200064100         

в Держказначейська служба України м.Київ  

МФО 820172, 

Телефон/факс: (04574) 3-33-21;  

E-mail:  matbnau@ukr.net 

Директор_____________________  

______ _____________ 20___ р. 

М.П. 

 

 

Додаток 3 

ДОГОВІР № ______ 
 

с.Маслівка                                                  “______” _________________20___р. 

 

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони – ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж   

ім. П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету»                                         

(далі -  Навчальний заклад),  в особі керівника  ______________________________________,                                        

що діє на підставі Положення 

 

і, з другої сторони,________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

(назва підприємства, організації, установи) 

(далі – База практики), в особі ______________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________  
(посада,прізвище та ініціали) 

що діє на підставі________________________________________________________________ 
(статут підприємства, розпорядження, доручення) 

уклали між собою цю угоду на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов‘язується: 

1.1. Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з/п 

П. І. Б. 

 

 

Шифр і назва 

напряму 

підготовки 

спеціальності 

Курс Вид 

практики 

Кількість 

студентів 

Строки практики 

початок закінчення 

1 

 

 

 

       

 

1.2. Надіслати до навчального закладу повідомлення встановленого зразка про прибуття   

на практику студента (ів). 

1.3. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для безпосереднього керівництва 

практикою. 



1.4. Створити необхідні умови для використання студентами програм практики, не 

допускати використання їх на посадах та роботах, що не відповідають програмі практики             

та майбутній спеціальності. 

1.5.Забезпечити студентам умови безпечної роботи на кожному робочому місці.                 

Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на робочому місці.У разі  

потреби навчати студентів-практикантів безпечних методів праці. Забезпечити                                          

спецодягом, запобіжними засобами, лікувально-профілактичним обслуговуванням                                

за нормами, встановленими для штатних працівників. 

1.6.Надати студентам-практикантам і керівникам практики від навчального закладу 

можливість користуватись лабораторіями, кабінетами, майстернями, бібліотеками, 

технічною та іншою документацією, необхідною для виконання програми практики. 

1.7. Забезпечити облік виходу на роботу студентів-практикантів. Про всі порушення 

трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти  

навчальний заклад. 

1.8. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, 

в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.9. Додаткові умови 

__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2. Навчальний заклад зобов‘язується: 

2.1. За два місяці до початку практики надати базі практики для погодження програму 

практики, а не пізніше ніж за тиждень – список студентів, які направляються на 

практику. 

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів. 

2.3. Забезпечити додержання студентами трудової дисципліни і правил внутрішнього 

розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази практики нещасних випадків, 

якщо вони сталися з студентами під час проходження практики. 

3. Відповідальність сторін за невиконання угоди. 

3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов‘язків щодо 

організації і проведення практики згідно з законодавством про працю  України. 

3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за цією угодою, вирішуються                           

у встановленому порядку. 

3.3. Договір  набуває сили після його підписання сторонами і діє до кінця практики 

згідно з календарним планом. 

3.4. Договір  складений у двох примірниках: по одному - базі практики і вищому 

навчальному закладу. 

4. Місцезнаходження сторін і розрахункові рахунки: 

       Навчального закладу- 08850, Київська  обл., Миронівський  р-н, с.Маслівка, 

вул.Незалежності 66,     тел: (04574)  33-3-84, 33-3-34,тел./факс:33-3-21   

 код 36969901, р/р 31257273210865 в ГУДКУ у Київській області, МФО 821018 

 

Бази практики 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

  

 

Підписи та печатки: 

 

Навчальний заклад: 

                     

                __________________ 
                                           (підпис)             

 

 

 

М.П.    «_____»_____________ 20___р. 

                       База практики: 

                

                _________________ 
                                      (підпис)                 
 

 

 

  М.П.    «______» ___________ 20___р. 



 

 

                      

                       

 

 

 

Додаток 4 

ДОГОВІР № _____________ 

про проведення навчальної та виробничої практики                                                                
здобувачів закладу фахової передвищої освіти 

 

    с. Маслівка                                                                                     «____»_____________20___ р. 

 

 ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж ім. п.Х.Гаркавого Білоцерківського 

національного аграрного університету», надалі ″Коледж″, в особі керівника 

коледжу________________________________________________, що діє на підставі Положення,   

 

з однієї сторони, та  ________________________________________________________________ 
                                                                                                       (назва підприємства, організації, установи) 

 

з іншої сторони (далі – База практики), в особі _________________________________________ 
                                                                                                                                               (посада,прізвище та ініціали) 

________________________________________________________________________________  

що діє на підставі ____________________________  уклали даний Договір про наступне: 
                                               (статут підприємства, розпорядження, доручення) 

  

I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

     1.1. База практики на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується прийняти, а Коледж 

повинен забезпечити направлення здобувачів фахової передвищої освіти для проходження 

навчальної та виробничої практики за наступними напрямками: 

     1.1.1. Організація практичної підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в процесі      

     виробничої діяльності Бази практики. 

     1.1.2. Спільна розробка та впровадження програм проходження навчальної та виробничої  

     (слюсарної, механічної, технологічної) практики на виробництві з урахуванням  особливостей 

Бази практики. 

     1.1.3. Проведення курсового та дипломного проектування за завданнями Бази практики. 

     1.1.4. Цільова підготовка випускників для Бази практики при працевлаштуванні з урахуванням 

     конкретної потреби. 

     1.1.5. Відповідно до поставлених завдань Бази практики ведення співпраці в розробці та      

     впровадженні новітніх технологій, проектів, рекомендацій тощо.    

 

II. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

  База практики зобов’язується: 

  2.1. Кількість здобувачів фахової передвищої освіти для проходження визначається у 

Календарному плані проходження практики, який погоджується сторонами перед початком 

практики. 

- створити здобувачам – практикантам умови для проходження практики:  

- забезпечити проведення  інструктажів з питань охорони праці (вступний та на робочому 

місці) та дотримання правил безпеки, що діють на Базі практики з реєстрацією у відповідних 

журналах;   

    -    навчити здобувачів в фахової передвищої освіти безпечним методам роботи; 



- створити всі умови для виконання здобувачами вищої освіти програм практики;  

- закріпити за здобувачами-практикантами фахівця з Бази практики; 

- контролювати дотримання трудової дисципліни, технологічних режимів, правил  санітарії 

і  гігієни, техніки безпеки та охорони праці; 

- після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувача-практиканта; 

- надавати здобувачам фахової передвищої освіти потрібну інформаційну базу для 

виконання програми практики за результатами діяльності Бази практики, яка не містить 

комерційної таємниці та конфіденційних даних. 

  2.2. База практики має право: 

    2.2.1. Щорічно отримувати анкети на здобувачів фахової передвищої освіти для проходження 

практики.  

    2.2.2.  Вимагати від здобувачів фахової передвищої освіти якісного виконання завдань згідно з    

вимогами технології, дотримання правил санітарії та гігієни, вимог з охорони  праці та правил 

дотримання безпеки на Базі практики. 

     2.2.3. Ініціювати спільні науково-дослідні роботи шляхом залучення висококваліфікованих 

педагогічних працівників Коледжу та впроваджувати їх результати у виробництво Бази 

практики. 

     2.2.4. Брати участь у роботі «Ярмарку професій». 

     2.2.5. За взаємною згодою сторін влаштовувати проведення змагань з конкурсних ідей, проектів, 

бізнес-планів. 

     2.3. Коледж зобов'язується: 

     2.3.1. Постійно погоджувати з адміністрацією Бази практики робочі навчальні програми, план та 

інформаційну базу здобувачів фахової передвищої освіти для проходження практики. 

     2.3.2. Надавати за місяць до початку практики узгоджену Сторонами програму практики 

здобувачів фахової передвищої освіти. 

     2.3.3. Згідно з положенням про навчальні заняття та виробничу практику забезпечити: 

- проведення інструктажів з техніки безпеки та охорони праці; 

- дотримання та виконання здобувачами фахової передвищої освіти навчальної програми. 

2.3.4. Закріпити відповідальних за співпрацю з Базою практики, які забезпечують: 

- проходження здобувачами фахової передвищої освіти практики за графіком згідно з 

програмами; 

- забезпечити своєчасне прибуття здобувачів фахової передвищої освіти у день початку 

практики на Базу практики; 

     2.3.5. Організувати виконання здобувачами фахової передвищої освіти курсових, дипломних 

робіт у відповідності до запитів Бази практики. 

     2.3.6. Організовувати індивідуальні співбесіди зі здобувачами фахової передвищої освіти та 

випускниками. 

     2.3.7. Здійснювати цільову підготовку випускників для Бази практики при працевлаштуванні  з 

урахуванням конкретної потреби. 

     2.3.8. Забезпечити дотримання здобувачами фахової передвищої освіти правил безпеки Бази 

практики. 

     2.4. Коледж має право: 

     2.4.1.При необхідності, за погодженістю сторін, вносити зміни у встановлений графік 

навчального процесу. 

     2.4.2.Проводити контроль уповноваженою особою виконання здобувачами фахової передвищої 

освіти навчальної програми на Базі практики. 

III. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ ЦЬОГО ДОГОВОРУ 

     3.1. У випадку порушень правил трудової дисципліни, техніки безпеки, невиконання вимог 

керівників навчального процесу здобувачі-порушники не допускаються до проходження 

практики на Базі практики. 

     3.2. База практики несе відповідальність за створення безпечних умов праці та забезпечення 

набуття здобувачами фахової передвищої освіти практичних умінь та навичок. 

     3.3. Сторони несуть відповідальність за невиконання покладених на них обов'язків щодо 

організації і проведення практики згідно з діючим законодавством України. 

     3.4. Всі суперечки, що виникають між сторонами, вирішуються у встановленому законодавством 

порядку. 



     3.5. У разі завдання здобувачем вищої освіти під час проходження практики умисної 

шкоди/збитку Базі практики, такий винний здобувач фахової передвищої освіти буде відповідати 

згідно чинного законодавства України. Коледж зобов’язується повідомити здобувача фахової 

передвищої освіти про такий обов’язок. 

 

 

 

IV. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ 

     4.1. Договір набуває сили після його підписання сторонами і діє до «_______»  

________________________20____ року. 

     4.2. Зміни та доповнення до цього договору можуть бути внесені за взаємною згодою сторін, що 

оформляються письмово додатковою угодою, яка стає невід’ємною частиною. 

     4.3. Договір може бути припинений достроково за згодою сторін, а також у разі невиконання 

однією стороною своїх обов’язків за Договором, інша сторона має право вимагати дострокового 

розірвання договору в односторонньому порядку. 

     4.4. Договір складено у двох примірниках - по одному примірнику Коледжу та Базі практиці, 

кожен з яких має однакову юридичну силу. 

     4.5. Сторони домовилися, що проходження здобувачами фахової передвищої  освіти практики є 

безоплатним, тобто таким, що не передбачає плати за направлення та проходження практики 

здобувачами. 

V. ГАРАНТІЇ СТОРІН 

     5.1. Коледж гарантує Базі практики, що він не вчинятиме дій, які можуть завдати шкоди чи 

дискредитувати репутацію та/або відомий імідж Бази практики, а також торговельних марок 

(знаки для товарів і послуг), що належать Базі практики. 

     5.2. Сторони гарантують одна одній, що відповідно до своїх статутів та інших установчих 

документів вони мають повне право підписувати та виконувати Договір. 

     5.3. Одна зі Сторін підтверджує, що: 

- не існує будь-яких обмежень на укладення Стороною Договору; 

- Договір не приховує іншого правочину і спрямований на реальне настання наслідків, що ним 

обумовлені; 

- умови Договору зрозумілі і відповідають реальній домовленості Сторін; 

- укладення Договору відповідає інтересам Сторін; 

- вони не приховують обставин, які мають істотне значення до Договору.  

VI. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

КОЛЕДЖ 
               ВСП «Маслівський аграрний фаховий коледж                                            

ім.П.Х.Гаркавого БНАУ»                                         
08850, с. Маслівка, 

вул. Незалежності, 66 

Код ЄДРПОУ 369699019 

                   р/р 31255217164100 Державної казначейської                                                    

служби України у м. Київ. 

МФО 820172, 

Телефон/факс: (04574) 3-33-21; 

E-mail:  matbnau@ukr.net 

 

 

                     Керівник    _____________  
 

             «____»_________________20___ р. 

 

БАЗА ПРАКТИКИ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 
____________________________________ 

 
 

        Керівник   _________________  

 

           «____»_________________20___ р. 

 



 

 

Додаток 5 

Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
з/п 

Дата 
проведення 
інструктажу 

Прізвище, 
ініціали 
особи яку 
інструктують  

Професія, 
посада особи 
яку 
інструктують  

Вид 
інструктажу 
(первинний, 
повторний, 
позаплановий, 
цільовий), 
назва та № 
інструкції 

Причина 
проведення 
позапланового 
або цільового 
інструктажу 

Прізвище, 
ініціали 
особи яка 
інструктує 
та 
перевіряє 
знання 

Підписи 

Особи                     
яку 
інструктують 

Особи яка 
інструктує 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         
         
         
         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Додаток 6 

 
 

КЕРІВНИКУ 
      підприємства, організації, установи 

   

          

 

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 
  

Згідно  договору від  „___” ____  20____ року  №_____, який укладено з 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ______ курсу, які навчаються за напрямом 

підготовки (спеціальністю) _______________________________________ 

Назва практики _______________________________________________________ 

Строки практики _____________________________________________________ 

 

 

Керівник практики від циклової комісії:_________________________________  

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

Завідувач  навчально – виробничою практикою     _____________             _______________  
                                                                              М.П.                                                              (підпис)                        (прізвище та ініціали) 
          

 

Керівник бази практики    _____________             __________________  
                                                   М.П. 
                                                                        (підпис)                               (прізвище та ініціали) 



 

 

 

 

Додаток 7 

ПАСПОРТ 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                  ( підприємства, установи, організації) 

 

для проходження  ____________________________________________________________ 
(вид практики) 

                   студентів відділення __________________________________________ 
 

                  спеціальності____________________________________________________ 

                    

ОПС «Фаховий молодший бакалавр» в кількості     _______________ 
                            

_____________________       _____________________  р-ну, _____________________ обл.   
(назва населеного  пункту)                        (назва району)                                                       (назва області) 

Відстань до м.Києва ______________________ км 

Сполучення _____________________________ 

Керівник ________________________________________________________ 

Телефони  __________________________________________________________________ 

Установчі документи _________________________________________________________ 

Реєстрація підприємства_______________________________________________________                                               

                                           _______________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________     

Рахунок в банківських установах ________________________________________________                                                                                                          

_____________________________________________________________________________   

Форма власності ______________________________________________________________ 

Правове становище майна ______________________________________________________ 

                                              _____________________________________________________ 

Організаційно-виробнича  

структура підприємства ________________________________________________________ 

                                            _______________________________________________________ 

                                          ________________________________________________________ 

                                           _______________________________________________________ 

Структура управління 

 підприємством             ________________________________________________________            

                                       ________________________________________________________ 
                                       _________________________________________________________                          

                                                                            

  Показники виробничої діяльності за 20___р. 
Рослинництво ___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
Тваринництво___________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

         
Показники економічної діяльності за 20___р. 
 
   1. Доход ( виручка),тис.грн.      ______________                                                               

 2.Собівартість реалізованої                                                                                   
  продукції,тис.грн.                     _______________     

3.Прибуток , тис.грн.                  _______________                                    

4.Рівень рентабельності , %       _______________  

 



                                                         

М.П.                                                              Керівник   ________________ 
                                       

 
Додаток 8 

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗВІТ-ЩОДЕННИК 
 

ПРО ПРОХОДЖЕННЯ __________________________________  
                                              (вид практики) 

 
зі _____________________________________________________ 

(назва спеціальності) 

СТУДЕНТА_____________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

(назва навчального закладу) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Щоденник проходження практики  
 

  

Дата і місце 

проходження 

практики 

Зміст виконаної роботи, аналіз 

Зауваження і 

пропозиції за 

час виконання 

роботи 

Підпис 

керівника 

практики 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Особисті висновки про практику 
 

Зробіть особисту оцінку пройденої переддипломної практики. Які позитивні сторони 

роботи господарства виявлено і вивчено вами під час практики ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Ваші пропозиції щодо покращення стану проходження переддипломної 

практики__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________________Підпис студента_________________________ 

 

 

Звіт-щоденник студента_______________________завіряємо: 

Керівник господарства________________________/__________________/ 

 

 

М.П. 

 

 

Керівник практики__________________________/____________________/ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Виробнича характеристика 
 

Студент________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
Назва учбового закладу___________________________________________ 

_____________________________________відділення,________________групи 

проходив переддипломну практику в____________________________________ 

___________________________________________________________________ 
(назва господарства) 

 

Перелік робіт, в яких брав участь практикант, ступінь виявлених знань, умінь і навичок, 

відношення до роботи_______________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______ 

 

Висновки про виконання програм практики, ділові і організаторські здібності 

практиканта_______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

М.П. 

 

 

 

Керівник практики___________________________/___________________/ 

 

Дата___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рецензія викладача 
 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Оцінка____________________________Дата__________________________ 

 

Викладач____________________________/_________________________/ 

 

Перелік додатків до звіту-щоденника 

 

1.____________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


