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Положення з органiзацiї практики здобувачів Центральноукраїнського 

національного технічного університету (ЦНТУ) за кордоном (надалi  Положения) 

розглядаються загальні питання органiзацiї, проведення i пiдведення пiдсумкiв 

практики здобувачів вищої освіти за кордоном. Практична пiдготовка є обов'язковою 

компонентною освітньої підготовки здобувачів вищої освiти для певного освітнього 

piвня. 

Практика за кордоном є добровiльною. 

Дане Положения розроблено у вiдповiдностi до Законiв України «Про освіту» 

вiд 05.09.2017 № 2145VIII, «Про вишу освіту» вiд 01.07.2014 № 1556VII, 

«Положення про порядок реалiзацiї права на академiчну мобiльнiсть», затвердженого 

поставою КМУ вiд 12 серпня 2015 р. № 579, «Положення про проведення практики 

здобувачів вищих навчальних закладiв України», затвердженого наказом МОН №93 

вiд 08.04.1993 р., iнших нормативноправових документів з питань вищої освiти, а 

також Статуту Унiверситету, «Положення про органiзацiю освітнього процесу в 

ЦНТУ» та iншими нормативними документами ЦНТУ. 

Об'ектом  базою практики здобувачів за кордоном є сучаснi органiзацiї (фiрми, 

компанії, установи, підприємства, тощо) у провiдних країнах свiту. 

 

1 Мета i змiст практики 

 

1.1 Метою практики є сприяння iнтеграцiї нацiональної освiти до свiтового 

освiтнього простору на основi закрiплення теоретичних знань здобувачів та вивчення 

практичного досвiду функцiонування організацій, оволодiння здобувачами 

передовими технологiями, забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних 

фахiвцiв на мiжнародному ринку працi, забезпечення мобільності сздобувачів. 
1.2 Вид i тривалiсть проведення практики за кордоном визначаються залежно 

вiд конкретної спецiальностi та освiтньої програми пiдготовки здобувачiв, вiдповiдно 

до освiтнъопрофесiйної або освітньонаукової програми та навчального плану, за 

iндивiдуальним навчальним планом здобувача вищої освiти, як правило, в установлені 

графiком навчального процесу термiни. 

1.3 Практика здобувачів передбачає безперервнiсть i послiдовнiсть її 

проведення при одержаннi потрiбного обсягу практичних компетентностей вiдповiдно 

до певних рiвнiв вищої освiти. 

1.4 Змiст i послiдовнiсть проведення практики визначає робоча програма 

практики, яка розробляєтъся випусковою кафедрою, затверджуєтъся в установленому 

порядку та узгоджуєтъся з базою практики за кордоном. 

1.5 Практика може органiзовуватись для здобувачів окремого факультету (далi 

факультетська) або для здобувачів декiлькох факультетiв (далi мiжфакультетська). 

 

2 Бази практики 
 

2.1 Практика здобувачів ЦНТУ за кордоном проводиться в органiзацiях країн, з 

якими встановлено партнерськi відносини у формi угод, контрактiв, договорiв про 

спiвпрацю, тощо, що мiстять у собi iнформацiю про порядок проведення практики. 

Зазначенi документи мають бути укладенi вiдповiдно до чинного законодавства 

України: мiж органiзатором практики за кордоном або його офiцiйним 
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представником в Україні, якому органiзатор практики надав свої повноваження, та 

ректором ЦНТУ. 

2.2 Обов'язковим для проведення практики здобувачів є двостороннiй договiр 

на проведення практики мiж ЦНТУ та органiзатором практики, або його офiцiйним 

представником в Україні. Цим документом повинні бути передбачені умови і терміни 

проходження практики, обов’язки та відповідальності сторін. 

2.3 Направлення здобувача для проходження практики оформлюється наказом 

ЦНТУ з обов'язковим зазначенням наступної iнформацiї: термiн, мiсце проходження 

практики здобувача (країна, назва організацїї її адреса), призначення керiвника 

практики, фiнансове та стипендiальне забезпечення, пiдстава (копiя угоди, контракту, 

тощо). 

Наказ про направлення здобувачів в iншу крашу для проходження практики 

обов'язково надсилаєтъся канцелярією за встановленим списком розсилки, включно  

до вiдповiдних деканатів, кафедр та вiддiлу мiжнародних зв'язкiв. 

2.4 Для здобувачівіноземців бази практики передбачаються у вiдповiдному 

контракті чи договорi щодо підготовки здобувачiв вищої освiти i можуть бути 

розташовані як на територй країнзамовникiв на здобувачiв вищої освiти, так i в межах 

України. 

2.5 Здобувачі, якi є здобувачами вiдповiдноrо рiвня вищої освiти за заочною 

(дистанційною) формою навчання та мають досвiд практичної роботи в межах 

фахових компетентностей спецiалностi (освітної програми), за якою навчаються в 

ЦНТУ, працюючи на вiдповiдних посадах на підприємствах та в органiзацiях, що 

підтверджуєтъся вiдповiдною довiдкою (листом) з підприємства, можуть проходити 

практику за своїм основним мiсцем роботи за наявності угоди. 

Пiдставою для розгляду такого намiру є особиста заява здобувача та довiдка 

(лист) з мiсця роботи. 

 

3 Органiзацiя i керівництво практикою 
 

3.1 Загальну органiзацiю та координування практичної підготовки здобувачів за 

кордоном в разi міжфакультетської практики здійснює вiддiл мiжнародних зв'язкiв iз 

залученням представникiв вiдповiдних факультетiв та кафедр. В разi факультетської  

деканат та випусковi кафедри вiдповiдного факультету здiйснюють організацію та 

керівництво практичною підготовкою 

3.2 Спiльний контроль за проведенням практики здiйснює координатор 

мiжнародного проекту, декани вiдповiдних факультетівв, керiвники практики вiд 

ЦНТУ iз залученням вiддiлу мiжнародних зв' язкiв. 

3.3 Загальна вiдповiдальнiсть за органiзацiю, проведення i контроль практики 

за·кордоном покладається на ректора ЦНТУ. 

3.4 Вiдбiр здобувачів на практику за кордон в межах визначеної у договорi 

кiлькостi осiб проводиться комiсiсю на конкурсній основi. Склад комісії формуєтъся 

залежно вiд потреби та може включати представникiв бази практики за кордоном, 

координаторiв проекту вiд ЦНТУ, деканiв задiяних факультетiв або їх заступникiв, 

представникiв випускових кафедр, представника вiддiлу мiжнародних зв'язкiв, 

представників здобувачів самоврядування. 
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3.5 Представник бази практики за кордоном може проводити спiвбесiди зi 

здобувачами, якi бажають взяти участь у програмах закордонних практик на предмет 

знания iноземної мови, професiйного досвiду, мотивацй. Співбесiда може проводитись 

в режимi онлайн. 

3.6 Здобувачі, якi виявили намiр прийняти участь у програмах практичної 

пiдготовки за кордоном, повиннi подати декану вiдповiдного факультету заяву з вiзою 

завiдувача випускаючої кафедри. В заявi зазначаєтъся iнформацiя про форму навчання 

здобувач, середнiй бал, iнформацiя про тривалiсть практики, термiни якої узгоджені з 

iндивiдуальним навчальним планом здобувача. 

3.7 До участi у конкурсному вiдборi допускаються здобувачі вiком не менше 18 

рокiв. 

3.8 Основними критерiями вiдбору здобувачів на практику за кордон є: 

 достатнiй рiвень володiння iноземною мовою (вiдповiдно до 

договору); 

 рiвень фахової пiдготовки, необхiдний для виконання програми практики на 

певному рiвнi вищої освiти; 
 вiдсутнiсть академiчних заборгованостей; 

 вiдсутнiсть порушень умов договору про надання освітніх послуг (для 

здобувачів контрактної форми навчання). 

3.9 Комiсiя має право: 

 розглядати, вносити пропозиції щодо змiн та доповнень до документів, які 

регламентують умови, порядок, права та обов’язки здобувачів під час проходження 

практики за кордоном; 

 розглядати подані заяви здобувачів щодо проходження практики за кордоном 

та приймати вiдповiднi рiшення стосовно формування груп для проходження 

практики. 

3.10 Конкурсний вiдбiр для проходження практики за кордоном проходить на 
вiдкритому засiданнi комiсiї та оформлюється протоколом. Особи, якi пройшли 
конкурсний вiдбiр, направляються за кордон для проходження практики за наказами 
ЦНТУ. Проект наказу про направлення здобувачів в країну для проходження 
практики за кордоном вносить проректор з наукової роботи. Наказ узгоджується у 
встановленому порядку. Супровiдну документацiю готує вiддiл мiжнародних зв'язкiв 
пiсля узгодження строкiв практики з деканами вiдповiдних факультетiв у 
вiдповiдностi до графiку навчального процесу. комплект документів для участі 
здобувачів  вищої освіти у програмах практичної підготовки за кордоном лише за 
наявності підпису ректора  або проректора з наукової роботи, затверджених гербовою 
печаткою університету. 

 

3.11 На практику за кордон допускаються здобувачі, якi виконали всi вимоги 

навчального плану. В окремих випадках, за умови успiшного навчання та виконання 

графiка навчального процесу, здобувачу може бути надано дозвiл на дострокове 

складання екзаменаційної сесії до її початку у встановленому порядку. 

3.12 Якщо строки проходження практики за кордоном не спiвпадають зi 

строками практики в Українi вiдповiдно до «Положення про органiзацiю освiтнього 

процесу в ЦНТУ» та розпорядження по факультету, здобувачам може бути 
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встановлено iндивiдуальний графiк навчання. Після повернення з бази практики за 

кордоном здобувачі проходять подальше навчання за цим iндивiдуальним графiком. 

3.13 Безперервнiсть практики може бути забезпечена наступним чином: 

 якщо дата початку практики в Україні передує датi початку практики за 

кордоном, то здобувачи направляються на базу практику в Українi, а потiм 

продовжують її на базi практики за кордоном; 

 якщо дата початку практики за кордоном передує даті початку практики в 

Україні, то здобувачі направляються на базу практику за кордон, а потiм продовжують 

її на базi практики в Українi. 

У такому разi наказом/наказами ЦНТУ затверджуються обидвi бази практики з 

уточненням термiну на кожній з них. 

3.14 Здобувач має право звертатися по допомогу у пiдготовцi документiв для 

отримання закордонних вiз, оформления страхових полiсiв, придбаннi квиткiв, тощо 

(у разi, якщо це не передбачено угодами про органiзацiю практик за кордоном) до 

вiдповiдних структур ЦНТУ. 

3.15 Керiвництво органiзацiєю практики здобувачів за кордоном здiйснює 

керiвник практики вiд випускаючої кафедри, призначений наказом ЦНТУ. 

3.16 Пiсля повернення iз закордонної бази практики здобувач має надати 

вiдповiднi матерiали практики керiвнику практики вiд ЦНТУ та надати заяву (у 

вiльнiй формi) на iм'я декана, з інформацією керiвника практики вiд ЦНТУ про стан 

справ щодо проходження практики здобувача та вiзою завiдувача кафедри. Декан на 

пiдставi цієї заяви подає службову записку про повернення здобувача, погоджену з 

проректором з наукової роботи на iм'я ректора. 

За фактом повернення здобувача в Україну видається наказ ЦНТУ. Проект 

наказу про повернення здобувача з країни проходження практики за кордоном вносить 

проректор з наукової роботи. Наказ узгоджується у встановленому порядку; 

Наказ про повернення здобувачів в Україну обов'язково надсилається 

канцелярією за встановленим списком розсилки, включно  до вiдповiдних деканатiв, 

кафедр та вiддiлу мiжнародних зв'язкiв. 

 

4 Обов'язки декану факультету, завiдувача та керівннка практики вiд 

випускової кафедри 
 

4.1 Декан факультету безпосередньо або через уповноважених ним осiб 

здійснює контроль за органiзацiєю та ходом проведення практичної пiдготовки 

здобувачів за кордоном. 

4.2 Декан факультету організовує роботу внутрiшньофакультетської комiсiї з 

вiдбору кандидатiв на практику або передає узгоджену заяву здобувач для 

конкурсного вiдбору в вiддiл мiжнародних зв'язків. 

4.3 Завiдувач кафедри та декан факультету узгоджують заяви здобувачів, які 

бажають пройти практику за кордоном, вказуючи необхiдну iнформацiю. 

4.4 Деканати, кафедри спiльно з вiддiлом мiжнародних зв'язкiв сприяють 

розповсюдженню інформації про програми закордонних практик серед здобувачів 

факультету, iнформують їх про проведення вiдповiдних презентацiй. 
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4.5 Керiвник практики вiд випускової кафедри контролює строки проходження 

здобувачом практики за кордоном i, у випадку необхiдпостi, iнiціює змiну графiку 

навчання здобувач у зв'язку з від’їздом на закордонну практику. 

4.6 Керiвник практики вiд випускової кафедри зобов'язаний: 

 провести iнструктаж з охорони працi та безпеки життєдіяльності, зробивши 

запис запис у відповідних журналах; 

 видати здобувачу до початку практики щоденник практики та індивідуальне 

завдання, робочу програму практики та методичнi вказiвки щодо порядку 

проходження практики, структури звiту та вимогами до його оформления та захисту; 

 здiйснювати поточний контроль за проходженням здобувачем практики за 

кордоном. 

 пiдтримувати постійний контакт зi здобувачмипрактикантами, якi 

знаходяться за кордоном, вчасно iнформувати керiвництво та вiддiл мiжнародних 

зв'язкiв про порушення з боку приймаючої сторони або здобувач. 

 

5 Обов'язки вiддiлу мiжнародних зв'язкiв 

 

5.1 Проводити роботу з пошуку баз практики за кордоном, укладати угоди з 

представниками закордонних баз практик. 

5.2 Вчасно розповсюджувати інформацію про програми та умови участі 

здобувачів в практиках за кордоном. 

5 .3 Органiзовувати презентації програм практик, якi плануються за кордоном, 

та умови для проведення спiвбесiд представникiв баз практик зi здобувачми. 

5.4 Консультувати здобувачів стосовно умов програм практик за кордоном та 

участi у спiвбесiдi. 

5.5 Узгоджувати з деканами факулътетiв графiки проведенця співбесiд, 

тестувань здобувачів та органiзовувати засiдання комiсiї в разi мiжфакультетської 

практики. 

5.6 Оформлювати рiшення та пропозиції у виглядi протоколiв засiдання кoмiciї. 

5.7 Вчасно iнформувати деканати та кафедри про результати спiвбесди та 

надавати списки здобувачів, якi були вiдiбранi для проходження практики за 

кордоном. 

5.8 Надавати підготовлений комплект документiв (заяву, службову записку 

тощо) проректору з наукової роботи для своєчасного формування наказу про 

направлення здобувачів на практику за кордон. Пiдставою для наказу є заява здобувач, 

узгоджена деканом факультету i завiдувачем випускової кафедри та службова записка 

вiд декана. 

5.9 Надавати необхiдну допомогу у вирiшеннi спiрних ситуацiй. 

5.10 Розглядати та приймати вiдповiднi рiшення за скаргами здобувачів щодо 

організації та проведення практики за кордоном. 

 

6 Обов'язки здобувачів 
 

6.1 Узгодити свої намiри про проходження практики за кордоном iз завiдувачем 

випускової кафедри, деканом факультету, склавши заяву встановленого зразка 

(додаток Б). 
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6.2 Для проходження спiвбесiди з представником бази практики за кордоном, 

здобувач повинен пiдготувати документи, перелiк яких передбачений цим 

Положенням та визначений вiддiлом мiжнародних зв'язкiв або координатором 

проекту. 

6.3 Здобувач, який буде проходити практику за кордоном, повинен у поточному 

семестр виконати iндивiдуальний навчальний план та iндивiдуальний графiк навчання, 

затверджений розпорядженням по факультету (за наявнiстю), до початку проходження 

практики за кордоном, в iншому випадку, здобувач може бути вiдрахований з вищої 

освіти. 

6.4 До вiд'їзду на практику здобувач повинен ознайомитись зi строками 

перебування за кордоном, що вказанi у вiдповiдному наказі ЦНТУ. Здобувач повинен 

вчасно прибути на базу практики за кордоном i повiдомити про свiй приїзд керiвника 

практики вiд ЦНТУ, деканат вiдповiдного факультету та вiддiл мiжнародних зв'язкiв, 

користуючись мобiльним або Інтернетзв'язком. 

6.5 До вiд'їзду на практику здобувач зобов'язаний: 

 пройти iнструктаж з охорони працi та безпеки життєдiялыюстi; 

 отримати від керівника практики щоденник практики, індивідуальне завдання 

в письмовiй формi та методичнi рекомендацй щодо: проходження практики, 

оформления звiту та щоденника практики; 

 сплатити заборгованостi за навчання в унiверситетi та/або проживания в 

гуртожитку (якщо таке є); 

 оформити у студмiстечку переривання сплати за проживания у гуртожитку на 

перюд проходження практики (за необхiдностi). 

6.6 Пiд час проходження практики здобувач повинен: 

- у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і 

вказівками керівників; 

 iнформувати керiвника практики вiд ЦНТУ, деканат вiдповiдноrо факультету 

та вiддiл мiжнародних зв'язкiв про хiд проходження практики пiд час перебування за 

кордоном; 

 вивчити i суворо дотримуватись правил охорони працi, безпеки 

життєдіяльності та виробничої санiтарiї на базi практики за кордоном; 

 збирати iнформацiю для пiдготовки звiту з практики. 

 

7 Пiдведення пiдсумкiв практики 
 

7.1 Пiсля закiнчення термiну практики здобувачі складають звiт. Форма та 

порядок звiтностi здобувач за результатами практики визначаються випускаючою 

кафедрою. 

7.2 Звiт про виконання здобувачом програми практики за кордоном та 

iндивiдуального завдання i щоденник подається до комiсiї, яка затверджена 

розпорядженням по факультету, не пiзнiше триденного термiну після повернення з 

місця проходження практики. Звiт про результати практики має бути захищений в 

комiсiї. 

7.3 При організації захисту звіту про результати практики здобувач за 

кордоном, як виняток, можуть використовуватись дистанцiйнi технології за умов 
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технічного та органiзацiйного забезпечення процедури захисту (угода сторін, рішення 

кoмiciї, тощо). 

7.4 Визнання результатів проходження практики здійснюється з використанням 

європейської системи трансферу та визначенням кредитів ECTS. 

7.5 Невиконання без поважних причин програми практики або не своєчасне 

повернення здобувач з бази практики, розглядається як порушення навчальної 

дисципліни та невиконання індивідуального навчального плану і є підставою для 

відрахування. 

 

8 Матеріальне забезпечення практики 
 

 

8.1 Джерела фінансування практики здобувачів: державні або регіональні, 

кошти підприємств, органiзацiй, установ ycix форм власності, закордонних партнерів 

або кошти фізичних осіб. Університет не здійснює фінансування практики, незалежно 

від місця її проходження. 

8.2 Практика здобувачів за кордоном є добровiльною. Матерiальнi витрати 

щодо органіцації практики здiйсюоються у вiдповiдностi до умов договору мiж базою 

практики та ЦНТУ з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

8.3 Фiнансування витрат, пов'язаних з проходженням практики здобувачів за 

кордоном, може здiйснюватися за рахунок коштiв сторони, що приймає (бази 

практики) та iнших джерел, не заборонених законодавством. 

8.4 За здобувачом на перiод проходження практики за кордоном зберiгається 

право на одержання стипендiї згiдно iз законодавством. 

 

 

 

 

 


