


 Практика студентів Донбаської національної академії будівництва і 

архітектури (ДонНАБА) є невід’ємною складовою частиною процесу 

підготовки спеціалістів в академії і проводиться на оснащених відповідним 

чином базах академії, а також на сучасних підприємствах і організаціях 

різних галузей господарства і державного управління. 

 У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, 

проведення і підведення підсумків всіх видів практики студентів різних 

спеціальностей та форм навчання у академії. 

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, 

формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, 

формування на базі одержаних у вищому навчальному закладі знань, 

професійних умінь і навичок для прийняття рішень під час самостійної 

роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виконання потреби 

систематично поповнювати свої знання та творче їх застосовувати в 

практичної діяльності. 

 

1. ЗМІСТ ПРАКТИК 

 

1.1. Практика студентів передбачає безперервність та послідовність її 

проведення при одержанні потрібного достатнього обсягу практичних знань і 

умінь відповідно до першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти. 

1.2. Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів 

практика може бути: навчальна, геодезична, екологічна, гідравлічна, 

комп’ютерна, обмірювальна, живописна, малювальна, виробнича, 

технологічна, переддипломна, науково-виробнича, стажування з фаху, тощо. 

1.3. Перелік усіх видів практик для кожної спеціальності або 

спеціалізації, їх форми, тривалість і термін проведення визначаються 

навчальними планами. 
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На початкових курсах одним із завдань практики є ознайомлення 

студентів зі спеціальністю, оволодіння та придбання умінь і навичок зі 

спеціальності. 

Заключною ланкою практичної підготовки є переддипломна практика 

студентів, яка проводиться перед виконанням дипломної роботи або проекту. 

Під час переддипломної практики поглиблюються та закріплюються 

теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану, дозбирається 

фактичний матеріал для виконання дипломної роботи або проекту. 

1.4. Зміст і послідовність практики визначається програмою, яка 

розробляється кафедрою згідно з навчальним планом. 

На кожному етапі практичної підготовки необхідно, щоб програми мали 

рекомендації щодо видів, форм, тестів перевірки рівня знань, умінь, навичок, 

яких студенти мають досягти. Ці вимоги об’єднуються в наскрізній програмі 

– основному навчально-методичному документі практики. 

Зміст наскрізної програми відповідає даному Положенню, наказам і 

рішенням Міністерства освіти України щодо організації практик студентів, 

навчального плану спеціальності і кваліфікаційній характеристиці фахівців. 

На основі цієї програми розробляються робочі програми практики 

відповідних видів практики. 

Наскрізна і робочі програми практики затверджуються першим 

проректором академії. 

Окрім наскрізної і робочої програм практики, академія може 

розробляти інші методичні документи, які сприятимуть досягненню високої 

якості проведення практики студентів. 

 

2. БАЗИ ПРАКТИКИ 

 

 2.1. Практика студентів ДонНАБА проводиться на підприємствах -

базах практики, які мають відповідати вимогам програми. 

При наявності у академії державних, регіональних замовлень на 

підготовку спеціалістів, перелік баз практики надають цим закладам органи, 



4 

 

 

які формували замовлення на спеціалістів, а при його відсутності 

визначаються академією. При підготовці спеціалістів вищими навчальними 

закладами за цільовими договорами з підприємствами, організаціями, 

установами бази практики передбачаються у цих договорах. Як бази 

підготовки студентів можуть використовуватися навчально-виробничі та 

наукові підрозділи ДонНАБА, професійно-технічні ліцеї, коледжі, полігони 

та підприємства, організації, установи, які мають необхідне обладнання та 

педагогічні кадри. 

У випадку, коли підготовка спеціалістів ДонНАБА здійснюється за 

замовленням юридичних осіб, бази практики забезпечують ці особи (з 

врахуванням всіх вимог наскрізної програми та даного Положення), або 

академія, що визначається умовами договору (контракту) на підготовку 

спеціалістів . 

2.2. Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у 

відповідному контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть 

бути розташовані як на території країн-замовників, так і в межах України. 

Студентам-іноземцям у встановленому порядку видаються програма та 

індивідуальне завдання. Після закінчення практики вони складають звіт в 

порядку, встановленому кафедрою. При проходженні практики в межах 

України студенти-іноземці додержуються даного Положення. 

2.3. В окремих випадках з дозволу відповідних кафедр студенти 

можуть самостійно обирати для себе місце проходження практики (Додаток 

D). 

2.4. З базами практики (підприємствами, організаціями, установами 

будь-яких форм власності) ДонНАБА завчасно укладає договори на її 

проведення за формою визначеною в додатку А. Тривалість дії договорів 

погоджуються сторонами, що домовились. Вона може визначатися на період 

конкретного виду практики або до п’яти років. 

При наявності в договорах (контрактах) на навчання студентів, питань 

практики, окремі договори можуть не укладатися. 
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2.5. Якщо студент є співробітником підприємства (установи), на 

якому він буде проходити практику, (за згодою кафедри) договір на 

проходження практики укладати не обов’язково. Достатньо надати довідку з 

місця роботи в якій буде зазначено посаду, яку займає студент, та можливість 

проходження практики з виконанням індивідуального завдання. 

 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ 

 

3.1. Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 

покладається на керівника практики від вищого навчального закладу. 

Навчально-методичне керівництво і виконання програм практик 

забезпечують відповідні кафедри ДонНАБА. Загальну організацію практики 

та контроль за її проведенням у академії здійснює начальник відділу 

практичної підготовки, сприяння працевлаштуванню випускників.  

3.2. До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені 

викладачі кафедр, які брали безпосередньо участь в навчальному процесі, по 

якому проводиться практика. 

3.3. Функції відділу практичної підготовки, сприяння 

працевлаштуванню випускників: 

- загальна організація практик в академії та контроль за їх проведенням; 

- участь у розробці графіку навчального процесу на наступний рік. 

- аналіз інформації про практики та розробка рекомендацій з їх 

вдосконалення; 

- збір інформації та інформаційна підтримка кафедр з питань 

практичної підготовки студентів; 

- аналіз інформації про проведення практики та розробка рекомендацій 

з її вдосконалення; 

- методична допомога кафедрам, які розробляють інші методичні 

документи, що будуть сприяти досягненню високої якості проведення 

практики студентів (направлення, програма, щоденник, календарний план, 

індивідуальне завдання, договір (контракт) з базами практики та інше). 
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- участь в укладенні договорів (контрактів) на проведення практик з 

базами практики; 

- створення банку даних баз практики (сучасні підприємства і 

організації, установи будь-якої форми власності), які відповідають вимогам 

програми практики; 

- збір письмових звітів кафедр про проведення практики із 

зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів; 

- складання письмового звіту про проведення практики в цілому по 

академії для підведення її підсумків. 

3.4. Функції відповідального за практику на кафедрі: 

- загальна організація практик на кафедрі та контроль за їх 

проведенням; 

- аналіз інформації про практики та розробка рекомендацій з їх 

вдосконалення; 

- розробка інших методичних документів, що будуть сприяти 

досягненню високої якості проведення практики студентів (програма, 

календарний план, індивідуальне завдання, інше). 

- участь в укладенні договорів (контрактів) на проведення практик з 

базами практики; 

- створення кафедрального банку даних баз практики (сучасні 

підприємства і організації, установи будь-якої форми власності), які 

відповідають вимогам програми практики; 

- збір письмових звітів керівників кафедри із зауваженнями і 

пропозиціями щодо поліпшення практики студентів; 

- складання кафедрального письмового звіту про проведення практики 

для підведення її підсумків на вчених радах факультету та академії ; 

- до початку практики встановлює зв'язок з підприємствами, 

передбачуваними базами практик, готує проект наказу ректора по термінах 

практик відповідно до навчального плану спеціальності із зазначенням для 

кожного студента конкретного місця практики і керівника; 
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- перед практикою, після закінчення екзаменаційної сесії проводить 

організаційні збори, де надає студентам програму практики і представляє 

керівників практик від кафедри. 

3.5. Керівник практики від кафедри: 

- контролює, перед початком практики, підготовленість баз практики: 

- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 

студентів на практику: інструктажі про порядок проходження практики та з 

техніки безпеки; 

-  надає студентам-практикантам необхідні документи: направлення 

(ДОДАТОК В), повідомлення (ДОДАТОК С), програму, щоденник 

(ДОДАТОК Е), календарний план, індивідуальне завдання, тему курсового і 

дипломного проекту (роботи), методичні рекомендації та ін., перелік яких 

встановлює ДонНАБА; 

- повідомляє студентам про систему звітності з практики, прийняту на 

кафедрі, а саме: подання письмового звіту, виконання кваліфікаційної 

роботи, особливостей оформлення виконаного індивідуального завдання, 

підготовка доповіді, повідомлення, виступу тощо; 

- у тісному контакті з керівником практики від бази практики  

- контролює забезпечення безпечних умов праці і побуту студентів та 

проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки 

безпеки; 

- у складі комісії приймає заліки з практики; 

- подає відповідальному за практику на кафедрі письмовий звіт про 

проведення практики із зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення 

практики студентів; 

- видає завдання на період проходження практики кожному студенту-

практиканту, завірене підписом завідуючого кафедрою і печаткою канцелярії 

академії; 

- керує науково-дослідною роботою студентів, передбаченою 

індивідуальними завданнями на практику відповідно до  наукових напрямків 

кафедри. 
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3.6. Студенти ДонНАБА при проходженні практики зобов’язані: 

- одержати завдання від керівника, оформлене відповідно до вимог, і 

пройти практику в зазначені навчальним графіком терміни відповідно до 

наказу ректора академії; 

- освоїти норми і правила, специфічні умови, техніку безпеки й охорони 

праці, пожежної безпеки на робочих місцях; 

- дотримувати режимних умов, дисципліну і трудовий розпорядок 

роботи, а також інші специфічні умови функціонування підприємства; 

- цілком підкорятися діючим на підприємстві правилам внутрішнього 

розпорядку, трудової дисципліни і субординації; 

- цілком виконувати індивідуальний план проходження практики у 

встановлений термін відповідно до завдання і після її завершення надати 

керівнику матеріали, оформлені належним чином у звіті; 

- виконувати окремі завдання керівника практики на підприємстві, які 

погоджуються з навчальною програмою та індивідуальним завданням 

керівника практики від академії; 

- при виникненні будь-яких перешкод чи ускладнень для нормального 

проходження практики вчасно сповіщати про це керівника практики від 

кафедри чи завідувача кафедрою; 

- вести щоденник практики і щодня записувати в нього виконані за 

робочий день задачі; 

- на підставі записів, зроблених у щоденнику, наданій інформації і 

документації, матеріалів власних спостережень і роботи самостійно скласти й 

оформити відповідно до вимог звіт про проходження практики; 

- у день закінчення практики завірити підписом і печаткою завдання, 

щоденник, звіт і короткий відгук про роботу практиканта керівником 

практики від підприємства; 

3.7.Функції керівника практики від підприємства: 

- працює в контакті з керівником практики від академії; 

- організує проходження практики студентів відповідно до програми і 

виданого завдання; 
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- забезпечує дотримання індивідуальних графіків проходження 

практики; 

- забезпечує якісне проведення інструктажу з охорони праці, техніки 

безпеки і пожежної безпеки, з режиму і трудового розпорядку роботи, з 

охорони і захисту комерційної й іншої інформації, "ноу-хау"; 

- ознайомлює чи забезпечує знайомство студентів-практикантів з 

короткою історією становлення підприємства, його статутом, основними 

напрямками діяльності, структурою керування, з організацією робіт у 

конкретних виробничих чи функціональних підрозділах підприємства, з 

технічними і технологічними процесами, складом устаткування і його 

експлуатацією, матеріально-технічним оснащенням; 

- ознайомлює зі сферою практичної діяльності підприємства; 

- надає можливість ознайомитися зі станом автоматизації на 

підприємстві; 

- здійснює облік і контроль за виробничою роботою практикантів, 

допомагає їм виконувати всі завдання, ознайомлює з передовими методами 

роботи і з галузевою інформацією з передового виробничого досвіду, з 

удосконалення роботи підприємства, перспективам його розвитку і 

поліпшенню показників автоматизації; 

- залучає студентів до науково-дослідної роботи і допомагає в підборі 

матеріалу; 

- надає можливість (за можливостю та необхідністю) користуватися 

ПК, оргтехнікою, а також літературою, технічною, економічною, 

комерційною та іншою документацією, що не є об'єктом комерційної 

таємниці підприємства, при написанні звітів по практиці, виконанні науково-

дослідних, курсових і дипломних робіт, підготовці публікацій; 

- контролює дотримання практикантами виробничої і трудової 

дисципліни і вчасно повідомляє академію про усі випадки серйозного 

порушення студентами правил внутрішнього розпорядку; 

- контролює ведення щоденників, підготовку матеріалів і звітів 

практикантів; 
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- складає на них виробничі характеристики; 

- здійснює регулярний інформаційний зв'язок з академією; 

- звітує перед керівництвом підприємства за організацію і проведення 

практики. 

3.8. Розподіл студентів на практику проводиться ДонНАБА з 

урахуванням замовлень на підготовку спеціалістів та їх майбутнього місця 

роботи після закінчення навчання. 

3.9. Для студентів, які навчаються без відриву від виробництва, 

академія може передбачати переддипломну практику тривалістю до одного 

місяця згідно з Положенням. 

3.10. Бази практик в особі їх перших керівників разом з ДонНАБА 

несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики 

студентів. 

3.11. Обов’язки безпосередніх керівників, призначених базами 

практики, визначені в окремих розділах договорів на проведення практики 

п.п.1.1.-1.8. у  додатку А. 

3.12. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на 

штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. 

При цьому не менше 50% часу відводиться на загально-професійну 

підготовку за програмою практики. 

Тривалість робочого часу студентів під час проходження практики 

регламентується Кодексом законів про працю України і складає для 

студентів віком 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). 

Під час практики у період роботи на робочих місцях і посадах з 

виплатою заробітної плати за студентами зберігається право на одержання 

стипендії за результатами семестрового контролю. 
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4. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Після закінчення терміну практики студенти звітують про 

виконання програми та індивідуального завдання. 

 Звіт має містити відомості про виконання студентами усіх розділів 

програми практики та індивідуального завдання, мати розділи з питання 

охорони праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури та 

інші. Оформляється звіт за вимогами, які встановлює ДонНАБА, з 

обов’язковим врахуванням єдиного стандарту ДСТУ 3008:2015. Рекомендації 

щодо оформлення звіту відображені у додатку F. 

 Загальна і характерна форма звітності студента про практику – це 

подання звіту, підписаного і оціненого безпосередньо керівником від бази 

практики. 

 Звіт з практики студента, разом з іншими документами, установленими 

академією (щоденник, характеристика та інше), подається на рецензування 

керівнику практики від ДонНАБА. 

4.2. Захищається звіт студентом (з диференційованою оцінкою) в 

комісії, призначеній завідуючим кафедри. До складу комісії входять 

керівники практики від академії і бази практики, викладачі практики, 

співробітники кафедри, які викладали практикантам спеціальні дисципліни. 

Комісія приймає залік у студентів на базах практики в останні дні її 

проходження, або в академії протягом трьох днів після закінчення практики. 

Оцінка за практику вноситься в заліково-екзаменаційну відомість і в залікову 

книжку студента за підписами членів комісії. 

4.3. Оцінка студента за практику враховується стипендіальною 

комісією при визначенні розміру стипендії разом з його оцінками за 

результатом підсумкового контролю. 

4.4. Студенту, який не виконав програму практики з поважних причин 

може бути надано право проходження практики повторно при виконані умов, 

визначених академією. Студент, який в останнє отримав негативну оцінку по 

практиці в комісії, відраховується з академії. 
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4.5. Підсумки кожної практики обговорюється на засіданнях кафедр, а 

загальні підсумки практики підводяться на вчених радах факультетів та 

академії не менше одного разу протягом навчального року. 

 

5. Прикінцеві норми 

 

5.1 Зміни та доповнення до цього Положення вносяться за поданням деканів, 

завідуючих кафедр, узгоджуються з відповідними проректорами, виносяться на 

обговорення до Вченої ради і після остаточного редагування затверджуються 

ректором ДонНАБА. 

5.2 Положення починає діяти з дати його підписання ректором ДонНАБА. 
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        ДОДАТОК А 

 

Договір № _______________________ 

місто Краматорськ        «____» ______________ 20____р. 

 

 

Ми, нижче підписалися Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

(надалі – заклад вищої освіти) в особі ректора Кравця Василя Анатолійовича, діючого 

на підставі Статуту навчального закладу з однієї сторони, та 

________________________________________ 

________________________________________________________ (надалі – база практики), 

в особі _______________________________________________________________________ 
      (посада, прізвище, ініціали ) 

Діючого на підставі ___________________________________________________________, 

з другої сторони, уклали між собою цей договір на проведення практики студентів: 

 

1. База практики зобов’язується:  

1.1 Прийняти студентів на практику згідно з календарним планом: 

 

№ 

з\п 

Шифр і назва 

напряму підготовки, 

спеціальності 

Курс Вид практики Кількість 

студентів 

Строки практики 

початок закінчення 

       

       

       

 

1.2 Надіслати до закладу вищої освіти 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 інформувати 

заклад вищої освіти. 
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1.8 Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-

практиканта, в котрій відобразити якості підготовленого ним звіту. 

1.9 Додаткові умови _____________________________________________________ 

2. Заклад вищої освіти 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 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 договору. 

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 цім договором, вирішуються у 

встановленому порядку. 

3.3 Договір набуває сили після її підписання і діє до ___________________________. 

3.4 Договір складена у двох примірниках: по одному – базі практики і закладу вищої 

освіти. 

 

4. Місцезнаходження сторін: 

Заклад вищої освіти 84333, Донецька область, м.Краматорськ, вул.Героів Небесної 

Сотні, 14 

 

Бази практики______________________________________________________________ 

 

 

Підписи та печатки: 

 

 

Ректор Донбаської національної академії   Керівник бази практики: 

будівництва і архітектури: 

 

_________________ Кравець В.А.  __________________________________ 
 (підпис)      (підпис)  (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК В 

 

                  Місце кутового штампа  

вищого навчального закладу          

 

               КЕРІВНИКУ 

       ________________________________ 

      ________________________________ 

       ________________________________ 

               ________________________________

         _____________________________                                                                                                                                       

НАПРАВЛЕННЯ НА ПРАКТИКУ 

(є підставою для зарахування на практику) 

 Згідно з договором від „___” ________________________ 20___ року № ___, яку укладено з 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________, 
(повне найменування підприємства, організації, установи) 

направляємо на практику студентів ____ курсу, які навчаються за напрямом підготовки (спеціальністю) 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

 Назва практики ___________________________________________________________________ 

 Строки практики з „___” ________________________________________   20___ року 

               по „___” ________________________________________   20 ___ року 

 
Керівник практики від кафедри, циклової комісії___________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІЗВИЩА, ІМЕНА ТА ПО БАТЬКОВІ СТУДЕНТІВ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

М.П.           Керівник виробничої практики ЗВО ____________________ _______________________ 
                                                                                                              (підпис)                                      (прізвище та ініціали) 
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ДОДАТОК С 

 

Місце кутового штампа                   
Підприємства, організації, установи 

        Надсилається у вищий навчальний заклад 

        не пізніше як через три дні після прибуття  

        студента на підприємство (організацію, установу) 

        \початку практики\ 

 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 
студент ______Донбаської національної академії будівництва і архітектури_______ 

   (повне найменування вищого навчального закладу) 

_______________________________________________________________________ 
      (прізвище, ім’я, по батькові) 

_______________________________________________________________________ 
  (курс, інститут, факультет (відділення), напрям підготовки (спеціальність)) 

 

Прибув «___» __________ 20___року до 

_____________________________________ 
        (назва підприємства, організації, установи) 

і приступив до практики. Наказом від «_____» ____________________ 20 ___ року 

№ __________________ студент ________________________________ зарахований 

на посаду _______________________________________________________________ 
     (штатну, дублером, штатну роботу, практикантом) 

_______________________________________________________________________ 
     (штатні посади назвати конкретно) 

 

Керівником практики від підприємства (організації, установи) призначено 

_______________________________________________________________________ 
    (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 

Керівник підприємства (організації, установи) 

____________      

_________________________________________________________ 
       (підпис)                               (посада, прізвище, ім’я, по батькові)  

 

 

МП     «___» __________________  20 ___ року 

 

Керівник практики кафедри 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

   _______________     ___________________________________ 
    (підпис)   (посада, прізвище, ім’я, по батькові) 

 
 

МП     «___» ___________________ 20 ___ року 
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ДОДАТОК D 

 

 

Декану _________________ 
   (назва факультету) 

________________________  

 

_______________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

студента групи ___________ 

________________________ 

________________________ 
(прізвище, ім’я та по батькові) 

 

 

ЗАЯВА 

 

Прошу направити мене для проходження практики на ______________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ , 
(повна назва підприємства, установи, організації)  

що знаходиться в _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
(назва населеного пункту, де знаходиться місце практики) 

 

Оплату проїзду та перебування за місцем проходження практики 

здійснюватиму за власний кошт. 

 

 

 

 

«___» __________ 20__ р.     _________________ 
                        (підпис) 
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ДОДАТОК E 
 

 

ДОНБАСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ 

 

 

 

 

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ 

 

 

__________________________________________________________________ 
      (вид і назва практики) 

 

студента __________________________________________________________ 

 

Інститут, факультет,  

відділення _________________________________________________________ 

 

Кафедра, циклова 

комісія ____________________________________________________________ 

 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

_____________________________________________________________ 

 

напрям 

підготовки 

_________________________________________________________ 

 

спеціальність_______________________________________________________ 
      (назва) 

 

 

__________ курс, група __________________ 
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Студент ___________________________________________________________ 
     (прізвище, ім’я, по батькові ) 
 

 

 
 

Прибув на підприємство, організацію, установу 

 

 

Печатка 

підпри- 

ємства         «____» __________________ 20 ____р. 

 

__________________________________________________________________ 
          підпис     посада, прізвище, ініціали відповідальної особи) 

 

 
 

 

Вибув з підприємства, організації, установи 

 

 

Печатка 

підпри-  

ємства          «____» __________________ 20 ____р. 

 

__________________________________________________________________ 
          підпис     посада, прізвище, ініціали відповідальної особи) 
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Календарний графік проходження практики 
 

№ 

з\п 
Назва робіт 

Тижні проходження практики 
Примітки про 

виконання 

практики 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

Керівники практики: 

від закладу вищої освіти        ____________           ___________________ 
       (підпис)  (прізвище, ініціали) 

 

 

від підприємства, організації, установи   ______         _____________________ 
       (підпис)  (прізвище, ініціали) 
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Робочі записи під час практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Відгук і оцінка роботи студента на практиці 

 

__________________________________________________________________ 
     (підприємство, установа) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Керівник практики від підприємства, 

організації, установи  ____________          ______________________________ 
        (підпис)    (прізвище та ініціали) 

 

Печатка  

     «____»  ___________________ 20 ___ року 
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Відгук осіб, які перевіряли проходження практики 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Висновок керівника практики від закладу вищої освіти про 

проходження практики 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата складання заліку  «___» ____________________ 20 ___ року 

 

Оцінка: 

за національною шкалою _______________________________________ 
        (словами) 

кількість балів ________________________________________________ 
       (цифрами і словами) 

за шкалою ECTS ______________________________________________ 

 

Керівник практики від закладу вищої освіти 

 

__________________                  __________________________________ 
    (підпис)     (прізвище та ініціали) 
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Правила ведення й оформлення щоденника. 

 
1. Щоденник – основний документ студента під час проходження практики. 

Щоденник для нього також є посвідченням про відрядження, що підтверджує 

тривалість перебування студента на практиці. 

2. Під час практики студент щодня стисло чорнилом повинен записувати в 

щоденник усе, що він зробив за день для виконання календарного графіку 

проходження практики. Докладні записи веде в робочих зошитах, які є 

продовженням щоденника. 

3. Не рідше як раз на тиждень студент зобов’язаний подавати щоденник на 

перегляд керівникам практики від вузу й від підприємства, які перевіряють 

щоденник, дають письмові зауваження, додаткові завдання й підписують записи, 

які зробив студент. 

4. Після закінчення практики щоденник разом із звітом має бути переглянутий 

керівниками практики, які складають відгуки й підписують його. 

5. Оформлений щоденник разом із звітом студент повинен здати на кафедру. Без 

заповненого щоденника практика не зараховується. 

 

Основні положення практики 

 

1.1 Студент до прибуття на практику повинен дістати інструктаж керівника 

практики, а також: 

 оформлений щоденник (посвідчення про відрядження); 

 індивідуальні завдання з виробничої практики; 

 два примірники календарного графіка проходження практики (один для 

студентів і один для керівника практики від підприємства); 

 направлення на практику; 

 направлення на поселення в гуртожиток (у разі потреби). 

1.2 Студент, прибувши на підприємство, повинен подати керівникові 

підприємства щоденник, пройти інструктаж з техніки безпеки й пожежної 

профілактики, ознайомитися з робочим місцем, правилами експлуатації 

устаткування та уточнити план проходження практики. 

1.3 Під час проходження практики студент зобов’язаний суворо дотримуватися 

правил внутрішнього розпорядку підприємства. 

1.4 Звіт про практику студент складає відповідно до календариків практики від 

ЗВОу й від підприємства. 

1.5 Практика студента оцінюється за стобальною системою й враховується 

при призначенні стипендії на рівні з іншими дисциплінами навчального плану. 

1.6 Студент, що не виконав вимог практики і дістав негативний відгук про 

роботу або незадовільну оцінку під час захисту звіту, направляється повторно на 

практику під час канікул. 
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ДОДАТОК F 

 

ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ З ПРАКТИКИ 

(Рекомендовано) 

 

У звіті з практики необхідно описати виконання робіт з 

індивідуального завдання керівника практики від підприємства або від 

кафедри. При описі виконаних робіт треба звернути увагу на функціональне, 

технічне, методичне, програмне, математичне, інформаційне та інше 

забезпечення виконуємої роботи. На різних курсах і на різних робочих 

місцях обсяг цієї інформації може бути  різний. Бажаний додаток до звіту 

результатів роботи (роздруківки, вихідні форми, файли і т.п.). За обсягом звіт 

повинен бути 20-30 сторінок та містити: 

• титульний лист з підписами всіх керівників практики (від ДонНАБА і 

підприємства) та печаткою підприємства-бази практики; 

• зміст з переліком розділів, номерів сторінок, додатків; 

• вступ, в якому визначаються обґрунтованість мети і завдання практики; 

• основну частину, яка висвітлює всі питання передбачені програмою 

практики з урахуванням індивідуального завдання, характеристики 

діяльності підприємства; 

• висновки, які робляться на основі аналізу проведеної роботи ; 

• перелік джерел посилання; 

• додатки. 

У звіті повинний бути розділ, присвячений організації чи її підрозділу, 

де студент проходив практику. Доцільно вказати структуру організації, 

виконувані функції, огляд розв'язуваних задач, характеристику користувачів 

чи замовників розробок, використовувані технічні і програмні засоби. 

Текст друкується на комп’ютері з одного боку аркуша білого паперу 

формату А4. Рекомендовано використовувати береги такої ширини: ліве – 25 

мм, верхнє та нижнє – 20 мм, праве – 10 мм. Відстань між заголовком і 

текстом – 15–20 мм. Шрифт – чорного кольору. Щільність тексту однакова 
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по всій роботі. Сторінка повинна містити не менше 28–30 рядків по 57–60 

знаків у кожному (з урахуванням інтервалів). 

Рекомендована гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, інтервал між 

рядками – 1,5, абзац однаковий по тексту і дорівнювати п’яти знакам або 

становить 1,25 см. 

Робота має бути надрукована чітко, без помилок і виправлень. Текст 

може ілюструватись рисунками, схемами, графіками, діаграмами та 

таблицями. 

Починається звіт з титульної сторінки за формою, яку надає кафедра. 

Це перша сторінка, яку включають до загальної нумерації сторінок, але не 

нумерують. Далі номер сторінки проставляють у праворуч у верхньому куті 

сторінки.  

За титульною сторінкою наводяться послідовно зміст, вступ, розділи в 

порядку подання, висновки, перелік джерел посилання, додатки. 

Всі вони починаються з нової сторінки, а кожен з підрозділів – після 

закінчення попереднього. 

Текст основної частини поділяють на розділи та підрозділи. Кожну 

структурну частину роботи починають з нової сторінки. 

Заголовки структурних частин роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», 

«РОЗДІЛ», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ», 

«ДОДАТКИ» друкують великими літерами симетрично відносно тексту. 

Заголовки підрозділів друкуються малими літерами (крім першої 

великої) з абзацу. В кінці заголовка крапки не ставлять. Якщо заголовок 

складається з двох або більше речень, їх розділяють крапкою. 

Всі ілюстрації (діаграми, графіки, схеми, креслення, фотографії та ін.) 

іменуються рисунками, що нумеруються послідовно наскрізною нумерацією 

в межах кожної глави арабськими цифрами (наприклад, перший рисунок у 

першому розділі позначається рис. 1.1, другий - 1.2 і т.д.) під рисунком. Текст 

назви розташовується зверху рисунка. 

Цифровий матеріал, поміщений у звіті, рекомендується оформляти у 

виді таблиць, що також нумеруються арабськими цифрами послідовно в 
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межах кожної глави. Усі таблиці повинні мати змістовний заголовок. 

Заголовок міститься під словом "Таблиця" над відповідною таблицею з 

цифровим матеріалом. Для кожного показника, включеного в таблицю, 

повинні бути зазначені використовувані одиниці виміру. 

Таблиці і рисунки варто розташувати після першого згадування про 

них у тексті звіту, безпосередньо відразу в текстовому проміжку чи на 

окремих аркушах.   

Перелік джерел, на які є посилання в звіті, наводяться у кінці тексту 

звіту перед додатками на наступній сторінці. Оформлюється відповідно до 

вимог державного стандарту ДСТУ 8302:2015.  

Додатки оформляються як продовження звіту на наступних його 

сторінках. Кожен додаток починають з нової сторінки, у правому верхньому 

куті якої вказують слово "ДОДАТОК" з послідовною нумерацією української 

або латинської абетки, наприклад, "ДОДАТОК А", "ДОДАТОК В" і т.д. 

Кожен додаток повинен мати тематичний (змістовний) заголовок, що 

відбиває суть документа. 

Звіт разом з додатками до нього брошурується чи зшивається та після 

успішного захисту реєструється і зберігається на кафедрі терміном один рік. 

 

 

 


