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Загальні положення 

1. Даним додатком регулюються загальні питання організації, проведення 

та підведення підсумків практик студентів (слухачів) університету на період 

карантину. 

2.  Проведення навчальних, виробничих і переддипломних практик 

організовується з використанням засобів дистанційних технологій на підставі 

відповідних змін, внесених до робочих програм практик в частині визначення 

завдань практики та їх практичної реалізації. Проведення навчальних та 

виробничих практик, проведення яких передбачає постійне перебування  

практиканта на базі практики (навчальні практики, що потребують 

спеціального лабораторного обладнання, польові, археологічні тощо) для 

студентів невипускних курсів може бути перенесене на період повернення 

університету в звичайний режим роботи.  

3. У випадку, коли обсяг навчального навантаження перенесених практик 

складає більше ніж 10 кредитів ЄКТС, допускається ущільнення термінів їх 

проведення, що відображається в робочій програмі практики. 

4. Виконання навчального навантаження викладачів з керівництва 

практикою перерване карантином переноситься на період відновлення 

проведення практики.  

5. У випадку переведення освітнього процесу в університеті на навчання з 

використанням дистанційних технологій питання  про відтермінування 

практики до повернення університету в звичайний режим роботи або 

проведення її з використанням технологій дистанційного навчання розглядає 

Вчена рада факультету, а декан факультету надсилає рапорт з витягом з 

протоколу засідання Вченої ради факультету до відділу практичної підготовки 

НМЦ (practice.v.nmc@npu.edu.ua) для підготовки відповідного проєкту наказу. 

6. Викладачі кафедр, на яких покладається керівництво практикою, 

розробляють план заходів для адаптованого моделювання робочого місця 

практиканта та систематичного надання консультацій студентам щодо 
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виконання всіх завдань практики, забезпечують звітування студентів через 

електронні засоби комунікацій. 

7.  Про виконання програми практики, яка проводиться з використанням 

дистанційних технологій навчання та індивідуальних завдань студенти в 

установлені терміни звітують керівнику практики через електронні засоби 

комунікацій. Паперовий екземпляр щоденника та звіт студента з практики 

подаються на кафедру після переходу університету в звичайний режим роботи. 

8. Після повернення університету в звичайний режим роботи проведення 

практик, перерваних відповідно до п. 2 розд. І цього Додатка, має бути 

відновлено, а завдання практик виконані студентом в повному обсязі.  

 

Організація звітної конференції на період карантину 

1.  Звітну конференцію по закінченні практики за участю всіх студентів та 

комісії з оцінювання практики проводиться на відкритому онлайнзасіданні в 

дистанційному режимі. 

2. Підсумкові оцінки за практику оголошуються студентам в день 

проведення онлайнзасідання та вносяться академічним куратором ECTS до 

електронної відомості в «ПС-Студент».  

3. Запис в залікову книжку студента та у відомість обліку успішності за 

підписами членів комісії вноситься після переходу університету в звичайний 

режим роботи.  


