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Положення про порядок проведення всіх видів практик здобувачів вищої 
освіти Донбаської державної машинобудівної академії в особливих умовах  

 
Положення про порядок проведення всіх видів практик здобувачів вищої 

освіти Донбаської державної машинобудівної академії в особливих умовах (далі 
Положення) використовується у зв’язку з неможливістю здійснення освітнього 
процесу здобувачами за денною (очною) формою навчання на першому 
(бакалаврському), на другому (магістерському) та/або третьому (освітньо-
науковому) рівнях вищої освіти у зв'язку з настанням непередбачуваних обставин 
(карантин, стихійне явище, надзвичайна ситуація/стан тощо). 

Положення є додатковою складовою частиною «Положення про 
організацію освітнього процесу у Донбаській державній машинобудівній 
академії». 

Організація освітнього процесу в дистанційному режимі відбувається за 
наказом ректора академії. 

 
1. Практичне навчання усіх здобувачів вищої освіти, які навчаються за 

освітніми програмами підготовки фахівців освітніх ступенів бакалавра та 
магістра, та всіх курсів (років) навчання проводиться згідно із затвердженим 
графіком освітнього процесу Донбаської державної машинобудівної академії (далі 
академія). 

 
2. Для організації дистанційної форми практичного навчання деканам 

факультетів та директору ЦДЗО необхідно: 
- сформувати, погодити та подати на підпис накази про направлення 

студентів на дистанційну навчальну (ознайомчу, технологічну, виробничу, 
переддипломну тощо) практику; 

- спільно із завідувачами кафедр перевірити та забезпечити розміщення на 
сайтах відповідних кафедр програм практик студентів; 

- підготувати та розіслати на електронні пошти завідувачів кафедр та 
викладачів, які забезпечують проведення практичного навчання студентів, 
відомості обліку успішності для оцінювання знань студентів за результатами 
проходження практичного навчання; 

- завідувачам кафедр передати до відповідних деканатів особисті електронні 
адреси викладачів, які забезпечують проведення практичного навчання студентів. 

 
3. Для організації дистанційної форми проведення практичного навчання 

студентів завідувачам кафедр, гарантам освітніх програм, які здійснюють 
керівництво та проведення практики, необхідно: 

- розробити та розмістити на сайтах кафедр методичні рекомендації, що 
містять практичні завдання та супроводжуються відеоматеріалами (посиланнями 



на відеоматеріали тощо), для самостійного оволодіння студентами практичними 
навичками (виробничими компетенціями), згідно з програмами практичного 
навчання, та перевірити виконання зазначеного; 

- розмістити на сайтах кафедр перелік провідних підприємств, організацій, 
установ України, що відповідають програмам практик (з електронними 
посиланнями на їх сайти), для дистанційного вивчення студентами структури 
підприємств, їх основних напрямів виробничої діяльності тощо; 

- налагодити зв'язок студентів з головними фахівцями галузі виробництва, у 
якій здійснюється виконання програми виробничої практики; 

- розробити та довести до відома студентів основні форми дистанційної 
роботи і комунікацій під час проведення практики, звітності за результати 
практики. 

 
4. Для організації дистанційної форми проведення практик викладачі, які 

забезпечують керівництво та проведення практики: 
- організовують та дистанційно проводять співбесіди зі студентами з метою 

якісного опрацювання поставлених у програмі практики завдань, використовуючи 
відео- та аудіо комунікації, Viber, Messenger, Skype, Zoom тощо; 

- організовують дистанційно консультування написання та перевірку звіту 
за результатами проведеної практики; 

- своєчасно заповнюють надіслані деканатами факультетів та дирекцією 
ЦДЗО відомості обліку успішності та вчасно (не пізніше 5 днів після завершення 
терміну практики) відсилають їх на електронну пошту деканату факультету чи 
центру ДЗО. 
  
 5. Зміст практики, кількість часу, відведеного на опрацювання питань з 
кожного розділу, встановлюється керівником практики від випускової кафедри 
разом із студентом відповідно до наявного (доступного) на базі практики 
матеріального та нормативного забезпечення, напрямів діяльності, кваліфікації 
персоналу тощо. Під час проходження практики студент має ознайомитися з 
основними характеристиками підприємства, виконати основні завдання практики 
та висвітлити основні результати роботи у звіті. 

Перенесення термінів проходження практики, звільнення від практики з 
поважних причин, пов’язаних з настанням непередбачуваних обставин, 
допускається виключно за письмовою заявою практиканта та з дозволу 
начальника навчального відділу академії за поданням завідувача кафедри. 

Контроль ритмічності роботи студента над завданням на практику 
здійснюється керівником від кафедри із використанням доступних засобів 
електронного зв’язку. По закінченні практики студент протягом трьох робочих 
днів зобов’язаний передати оформлений належним чином та підписаний особисто 
звіт керівнику практики від кафедри. 

 


