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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Практика студентів вищих навчальних закладів України є невід’ємною 
складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців і спрямована на 
закріплення теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття 
і удосконалення практичних навичок і умінь і проводиться на оснащених 
відповідним чином на базах навчальних закладів, а також на сучасних 
підприємствах і в організаціях різних галузей господарства, освіти, охорони 
здоров’я, державного управління тощо.

Залежно від конкретної спеціальності чи спеціалізації студентів 
університету практика може бути: за освітньо-кваліфікаційним рівнем (бакалавр 
або магістр); за професійним спрямуванням; за змістом та ступенем готовності 
самостійно виконувати функції, за місцем проведення та передбачені 
посадовими інструкціями дипломованого фахівця (виробничі).

Положення розроблене згідно Закону України від 25.07.2018 року № 1556- 
VII «Про вищу освіту»; Наказу Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 
року № 93 «Про затвердження Положення про проведення практики студентів 
вищих навчальних закладів України» (зі змінами); Постанови Кабінету 
Міністрів України «Деякі питання реформування системи професійного 
навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування» 
від 27 вересня 2016 року № 674 (зі змінами); Положення про стажування в 
органах державної влади і органах місцевого самоврядування затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2013 р. № 255; Положення 
про проведення практики слухачів вищих навчальних закладів України, 
затвердженого наказом Міністерства освіти України від 08 квітня 1993 р. № 93; 
Положення про організацію освітнього процесу у Донецькому національному 
медичному університеті, затвердженого наказом Донецького національного 
медичного університету від 02 вересня 2019 р. № 397.
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У даному Положенні розглядаються загальні питання організації, проведення 
і підведення підсумків усіх видів практик студентів різних спеціальностей 
навчання в університеті.

1. МЕТА І ЗМІСТ ИРАК ГИКИ

1.1.Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами 
організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування 
у них, на базі одержаних в університеті знань, професійних умінь і навичок 
для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних 
ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично 
поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.
1.2.Види та обсяги практик визначаються освітньо-професійною програмою 
підготовки фахівців, що відображається відповідно у навчальних планах і 
графіках навчального процесу. Основними видами практики є: навчальна і 
виробнича. Допускаються інші види практик, передбачені навчальним 
планом. Зміст практики визначається її програмою.
1.3.Практична підготовка здобувачів вищої освіти передбачає безперервність 
і послідовність її проведення при одержанні необхідного обсягу знань і умінь 
відповідно до різних освітньо-кваліфікаційних рівнів.
1.4.Практична підготовка здійснюється в умовах професійної діяльності під 
організаційно-методичним керівництвом викладача кафедри та спеціаліста з 
даного фаху.
1.5.Місцем проведення практики є підприємства, організації, установи різних 
галузей господарства будь-яких форм власності (далі - підприємства) в 
України та за її межами, а також структурні підрозділи Університету, що 
забезпечують практичну підготовку.
1.6. Під час навчальної практики здобувачі вищої освіти набувають первинні 
професійні знання, уміння, навички на базах практики, формують необхідні 
професійні ціннісні орієнтири.
1.7.Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних 
знань, відпрацювання професійних вмінь і навичок в умовах майбутньої 
фахової діяльності, набуття практичного досвіду. Під час виробничої 
практики здобувачі вищої освіти детально знайомляться з виробництвом, 
вивчають організаційну структуру підприємства, збирають матеріал для 
виконання курсових робіт. Виробнича практика проводиться після засвоєння 
дисципліни.
1.8. Зміст і послідовність практики а також форми контролю та звітності 
визначаються програмою, яка розробляється викладачами кафедри згідно з 
навчальним планом та затверджується першим проректором університету.
В програмі практики визначаються цілі, завдання, зміст, структурно-логічна 
схема проведення практики, а також види і форми контролю рівня знань, 
умінь, навичок, яких здобувачі вищої освіти мають набути під час 
11роходжен [ ія практик и.



1.9. Кафедри можуть розробляти і інші методичні документи, які 
сприятимуть досягненню високої якості проведення практики студентів.

2. БАЗИ ПРАКТИКИ

2.1 .Практика здобувачів вищої освіти проводиться на базах практики, які 
забезпечують виконання програми для відповідних освітньо-кваліфікаційних 
рівнів: бакалавр, магістр.
2.2. Базами практики є аптечні заклади, лабораторії з контролю якості ліків, 
Національні природні парки, фармацевтичні підприємства, лікувально- 
профілактичні заклади, а також структурні підрозділи Університету. 
2.3.3добувачі вищої освіти можуть самостійно підбирати для себе місце 
проходження практики.
2.4. Для здобувачів вищої освіти - іноземних громадян можуть бути 
використані бази практики, що розташовані як на території країн-замовників, 
так і в межах України.
2.5.3 базами практики укладаються договори (Додаток 1) на її проведення. 
Тривалість дії договорів погоджується сторонами і може визначатися на 
період конкретного виду практики або до п ’яти років.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ І КЕРІВНИЦТВО ПРАКТИКОЮ

3.1.Відповідальність за організацію, проведення і контроль практики 
покладається на ректора університету. Навчально-методичне керівництво і 
виконання програм практик забезпечують відповідні кафедри університету. 
Загальну організацію практик та контроль за їх проведенням в університеті 
здійснює керівник практики (завідуючий відділом практики), який 
підпорядкований першому проректору.
3.2.До керівництва будь-якою практикою студентів університету залучаються 
тільки досвідчені викладачі кафедр.
3.3П еред початком практики її безпосередній керівник зобов’язаний 
ознайомитися з базою практики та погодити можливість належного 
виконання максимальної кількості завдань передбачених програмою 
практики.
3.4.Керівник практики від університету (викладач кафедри) також:
- забезпечує проведення всіх організаційних заходів перед від’їздом 
студентів на практику: інструктаж про порядок проходження практики та з 
техніки безпеки, надання студеіггам-практи кантам необхідних документів 
(направлення, методичні рекомендації чи інші).;
- повідомляє студентів про систему звітності з практики, прийняту на 
кафедрі;
- у тісному контакті з керівником практики від бази практики забезпечує 
високу якість її проходження згідно з програмою;
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- контролює забезпечення нормальних умов праці і побуту студентів та 
проведення з ними обов’язкових інструктажів з охорони праці і техніки 
безпеки;
- у складі комісії приймає заліки чи інший вид підсумкового контролю з 
практики;
- подає завідуючому кафедрою письмовий звіт про проведення практики із 
зауваженнями і пропозиціями щодо поліпшення практики студентів.
3.3.Розподіл студентів на практику проводиться деканатами з урахуванням 
можливостей баз практики та майбутнього місця роботи після закінчення 
навчання.
3.4.3а наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні 
посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики.
3.5.Студенти університету при проходженні практики зобов’язані:
- до початку практики одержати від керівника практики консультації щодо 
оформлення всіх необхідних документів;
- своєчасно прибути на базу практики;
- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики 
і вказівками її керівників;
- вивчити і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і 
виробничої санітарії;
- нести відповідальність за виконану роботу;
- своєчасно здати документацію та отримати залік з практики.

4. БАЗИ ПРАКТИКИ

4 .1.Приймають здобувачів вищої освіти на практику згідно з договором на 
проведення практики (Додаток 1), створюють належні умови для 
проходження практики на виробництві, дотримання правил і норм охорони 
праці, техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства; 
добирають досвідчених фахівців, які безпосередньо керуватимуть практикою 
здобувачів вищої освіти, після її закінчення надають письмові 
характеристики виробничої діяльності здобувачів вищої освіти.
4.2.Керівник практики від підприємства забезпечує необхідні умови на 
кожному робочому місці для оволодіння здобувачами вищої освіти 
навичками, уміннями, знаннями згідно з програмою практики. Про всі 
порушення здобувачами вищої освіти правил внутрішнього розпорядку, 
техніки безпеки, невиконання програми практики керівник практики від 
підприємства доповідає завідувачу кафедри.
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5. ЗДОБУВАНІ ВИІЦОІ ОСВІТИ

5.1 .До початку практики отримують форми необхідних документів: 
направлення (Додаток 3), щоденник (Додаток 2) та методичні матеріали.
Вони зобов’язані своєчасно прибути на базу практики; у повному обсязі 
виконувати всі завдання, передбачені програмою практики та вказівками її 
керівників; вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки 
безпеки і виробничої санітарії та внутрішнього трудового розпорядку; нести 
відповідальність за виконану роботу; своєчасно оформити звітну 
документацію та скласти залік з практики.
5.2.У період проходження практики підпорядковуються режиму роботи, 
встановленому на підприємстві. Окремі відхилення від цього режиму 
припускаються тільки з дозволу керівників практики від підприємства або 
адміністрації підрозділу, де здійснюється проходження практики.
Тривалість робочого часу здобувачів вищої освіти під час проходження 
практики складає ЗО академічних годин на тиждень, у тому числі 1 година на 
день для оформлення звіту (щоденника) з практики.
5.3.Для студентів-іноземців бази практики передбачаються у відповідному 
контракті чи договорі щодо підготовки спеціалістів і можуть бути 
розташовані як на території країн-замовників на спеціалістів, 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.

6. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ ТА КРИТЕРІЇ 
ОЦІНЮВАННЯ

6.1 П ісля закінчення терміну практики здобувані вищої освіти звітують про 
виконання програми у порядку, встановленому кафедрою. Види і форми 
контрою рівня знань, умінь, навичок, яких здобувані вищої освіти набули під 
час проходження практики визначаються її програмою. Оформлені 
документи з практики (щоденник, звіт) повинні бути підписані керівником 
практики від підприємства та завірені печаткою відділу кадрів або канцелярії 
підприємства.
6.2.Залік з практики здобувані вищої освіти складають викладачу кафедри в 
останній день її проходження або протягом перших десяти днів наступного 
після практики семестру.
6.3.Звіти здобувачів про виробничу (навчальну) практику зберігаються на 
кафедрах протягом трьох років (п. 596 Переліку типових документів, що 
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого 
самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням
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строків зберігання документів, затверджений Наказом Міністерства юстиції 
України від 12.04.2012 р. № 578/5 (із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Міністерства юстиції № 400/5 від 07.03.2013).
6.4.Якщо програма практики не виконана здобувачем вищої освіти з 
поважної причини, то йому надається можливість проходження практики 
повторно за індивідуальним графіком у вільний від навчання час.

7. МАТЕРІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИКИ

7.1.Джерела фінансування практики визначаються формою замовлення на 
фахівців: державні або регіональні, кошти підприємств, організацій і установ 
усіх форм власності, закордонних замовників фахівців або кошти фізичних 
осіб. Для фінансування виробничої практики можуть залучатися додаткові 
джерела фінансування, не заборонені законодавством.
7.2.Оплата відряджень викладачам - керівникам практики здійснюється 
відповідно до законодавства України про оплату службових відряджень.
7.3.Студенти випускного курсу, які навчаються без відриву від виробництва і 
направляються для проходження виробничої практики, отримують додаткову 
відпустку зі збереженням заробітної плати за основним місцем роботи
7.4.Проїзд студентів залізничним, водним і автомобільним транспортом до 
місця знаходження баз практики і назад може сплачуватися за рахунок 
витрат університету при наявності коштів.
Проїзд до баз практики і назад міським, приміським (до 50 км} транспортом 
сплачується за свій рахунок.
7.5.Проживання студентів-практикантів у гуртожитках баз практики або в 
орендованих для цього житлових приміщеннях сплачується на умовах та в 
розмірах передбачених додатковими двосторонніми угодами.
7.6.Під час практики та для підготовки звітів студенти-практиканти можуть 
використовувати наявні на факультетах комп’ютери, ксерокси, інше 
обладнання тощо.
7.7.Для зміцнення матеріально-технічного забезпечення баз практик та для 
здійснення інших витрат пов'язаних із проведенням практик університет 
може використовувати кошти за рахунок спеціального фонду.

Гарант освітньої програми, д.фарм.н., 
професор, зав. кафедри фармації та 
фармакології ДИМУ, заслужений 
працівник охорони здоров’я України

Асистент кафедри фармації та 
фармакології ДНМУ

Хоменко В. М.

Штучна Н.І.
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ДОДАТОК 1

ДОГОВІР №_______
на проведення практики здобувачів 

вищої освіти

місто Лиман_____________ _ “______ ” __________________ 202__р.

Ми, що нижче підписалися, з однієї сторони _________ Донецький національний
медичний
,______.____ ____ _________ _______  університет ___

(повне найменування навчального закладу)

(далі - навчальний заклад), в особі _____ _д
(посада, прізвище та ініціали)

що діє на підставі ___________ _ _ _ _ ______ Статуту ______________ ________________ д
(статут або доручення)

і, з другої сторони, _________________________________________________________________
(назва підприємства, організації, установи тощо)

(далі -  база практики), в особі________________________________________________________
(посада, прізвище та ініціали)

діючого па підставі_________________ __________________________________(далі-сторони)
(статут підприємства, розпорядження, доручення)

уклали між собою цей договір:
І.База практики зобов’язується:

1.1. Прийняти здобувачів вищої освіти на практику згідно з календарним планом:
№
з/п

Н ап рям  п ід го т о в к и . 
П р о ф ес ій н е  с п р я м у в а н н я / 

сп е ц іа л ь н іс т ь / 
С п ец іал ьн о ст і

К урс,
група

В ид п ракти ки П ІБ  зд о б у в ан а  ви щ о ї о св іти
Т ерм ін

практи ки

1. 226 «Фармація»

1.2. Призначити наказом кваліфікованих спеціалістів для керівництва практикою.
1.3. Створити належні умови для виконання здобувачами вищої освіти програми 

практики, не допускати здобувачів до виконання робіт, що не відповідають програмі 
практики та майбутньому фаху.

1.4. Забезпечити здобувачам вищої освіти умови безпечної праці на конкретному 
робочому місці. Проводити обов‘язкові інструктажі з охорони праці: ввідний та на 
робочому місці. У разі потреби навчати здобувачів вищої освіти безпечних методів 
праці.

1.5. Надати здобувачам вищої освіти можливість користуватися матеріально-технічними 
засобами та інформаційними ресурсами, необхідними для виконання програми 
практики.

1.6. Забезпечити облік виходів на практику здобувачів вищої освіти. Про всі порушення 
трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку та про інші порушення повідомляти 
вищий навчальний заклад.

1.7. Після закінчення практики надати характеристику на кожного здобувана вищої 
освіти, в котрій відобразити виконання програми практики, якість підготовленого 
ним звіту тощо.



1.8. Надавати здобувачам вищої освіти можливість збору інформації для курсових та 
дипломних робіт за результатами діяльності підприємства, яка не є комерційною 
таємницею, на підставі направлень кафедр.

1.9. Додаткові умови _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Вищий навчальний заклад зобов‘язується:

2.1. До початку практики надати базі практики для погодження програму практики, а не 
пізніше ніж за тиждень -  список здобувачів вищої освіти , яких направляють на 
практику.

2.2. Призначити керівниками практики кваліфікованих викладачів.
2.3. Забезпечити додержання здобувачами вищої освіти трудової дисципліни і правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Брати участь у розслідуванні комісією бази 
практики нещасних випадків, якщо вони сталися зі здобувачами вищої освіти під час 
проходження практики.

2.4. Додаткові ум ови_____________________________________________________________

3. Відповідальність сторін за невиконання договору та інші умови :
3.1. Сторони відповідають за невиконання покладених на них обов’язків щодо 

організації і проведення практики відповідно до чинного законодавства України.
3.2. Всі суперечки, що виникають між сторонами за договором, 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.
3.5. На підставі даного Договору у Сторін не виникає обов’язків по передачі один одному 

майна, передачі і надання майнових прав, перерахування грошових коштів, 
виконання робіт, надання послуг, не тягне за собою зобов’язань щодо витрачання 
або виділення коштів.

3.6.Місцезнаходження сторін:
Навчальний заклад -  вул. Привокзальна, 6.27, м. Лиман, Донецька область.Україна,84404; 

e-mail:contact@;dsmu.edu.ua; web:http://www.edu.ua; код СДРПОУ 02010698

База практики - ___________________________________________________________________

Підписи та печатки:

Від вищого навчального закладу: Від бази практики:

(підпис) (прізвище та  ініціали)
(підпис) (прізвище та ініціали)

М.ГІ. “ 202__року м .П . “ ?? 202__року
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Д О Д А Т О К  2

ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ

(вид і назва практики)

здобувач вищої освіти_______________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

ф аку льтет___________ _______________________

кафедра____________________________________

освітньо-кваліфікаційний рівень______________

напрям підготовки__________________________

спеціальність

курс
(назва)

група__________



здобувач вищої освіти_____
(прізвище, ім’я, по батькові)

прибув на підприємство, організацію, установу 

Печатка
підприємства, організації, установи «__ » 202 _ року

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)

вибув з підприємства, організації, установи 

Печатка
підприємства, організації, установи «___» _____ 202 року

(підпис) (посада, прізвище та ініціали відповідальної особи)



1. Робочі записи під час практики





2. Календарний графік проходження практики

№
з/гі Назви робіт

Тижні проходження 
практики

Відмітки про 
виконання

1 2 3 4 5

1 2 о3 4 5 6 7 8

Кер і вішки практики: 
від Донецького національного медичного університету

(підпис) (прізвище та ініціали)

від підприємства, організації, установи

(підпис) (прізвище та ініціали)
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3. Відгук і оцінка роботи здобувана вищої освіти на 
практиці

(назва підприємства, організації, установи)

Керівник практики від підприємства, організації, установи

(підпис) (прізвище та ініціали)

Печатка
«______ » __________________ 202__року
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4 Відгук осіб, які перевіряли проходження практики

5. Висновок керівника практики від ДИМУ про 
__  проходження практики____________

Дата складання заліку «____» _________________202___року
Оцінка:
за національною ш к а л о ю ____ ________________________

(словами)
кількість балів________________________________________

(цифрами і словами)

Керівник практики від ДІ ІМУ

(підпис) (прізвище та ініціали)
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