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• професійних умінь та навичок, тощо). 

Практика проводиться в майстернях навчального закладу, 

майстрами виробничого навчання або викладачами спец дисциплін по 

ставкам посадової інструкції майстра виробничого навчання.  

• навчальна, як продовження навчального процесу (для  

оволодіння робітничою професією відповідної спеціальності, отримання 

первинних професійних умінь і навичок тощо).  

Практика проводиться в спец лабораторіях, кабінетах навчального 

закладу, викладачами спец дисциплін. 

• виробнича (технологічна, екскурсійна, конструкторська, 

економічна, організаційно-управлінська тощо). 

Практика проводиться на базових підприємствах.  

• переддипломна - проводиться на базових підприємствах. 

1.1. Види практики за певним напрямом (спеціальністю), їх 

тривалість і терміни проведення визначається навчальним планом. 

1.2. Практика в межах навчального року може проводитись як 

певними періодами так і шляхом чергування з теоретичними заняттями.  

1.3. При проведенні навчальної практики в майстернях та навчальної 

практики, як продовження навчального процесу в спеціальних 

лабораторіях та кабінетах навчального закладу, група може поділятися 

на 2 підгрупи, при наявності в групі не менше 24 осіб.  

2. Норми часу для планування н обліку 

навчально-виробничої роботи 

педпрацівників 

№ 

з/п 

Назва виду 

навчально - 

виробничої роботи 

Норма часу 

 (у годинах) 

Хто проводить і 

здійснює 

керівництво і 

контроль 1 2 3 4 
1. Навчальна практика, 

в майстернях ОТК 

ОНАХТ 

6 годин на 1 групу 

(підгрупу) в день ЗО 

годин на тиждень 

- проводить майстер 

виробничого навчання 

за посадовими 

ставками; 

- група поділяється на 

дві підгрупи (12-15 

осіб). 



№ 

з/п 

Назва виду 

навчально - 

виробничої роботи 

Норма часу 

 (у годинах) 

Хто проводить і 

здійснює 

керівництво і 

контроль 2. Навчальна практика, 

як продовження 

навчального процесу 

в спеціальних 

лабораторіях та 

кабінетах ОТК 

ОНАХТ 

6 годин на 1 групу 

(підгрупу) в день ЗО 

годин на тиждень 

- проводить викладач 

спецдисциплін за 

ставками згідно 

тарифікації; 

- група поділяється на 

дві підгрупи (12-15 

осіб). 

3. Виробнича практика 

на підприємстві 

(технологічна тощо) 

 ---------- 

 -----------  

0,5 часу на одного 

студента на тиждень 

- проводить викладач 

спецдисциплін за 

ставками згідно 

тарифікації; 

- не більше 3-х годин на 

1 день. 
 

4. 

Виробнича практика 

на 

підприємстві 

(переддипломна) 

0,5 часу на одного 

студента на тиждень 

- проводить викладач 

спецдисциплін за 

ставками згідно 

тарифікації; 

- не більше 3-х годин на 

1 день. 

5. Проведення захисту 

звіту з технологічної 

та переддипломної 

практики 

0,33 години на 

одного студента 

кожному члену 

комісії 

Кількість членів комісії 

не більше 3 осіб. 

Комісія призначається 

цикловою комісією. 

 

4. Організація та керівництво практикою 

 

4.1. Ставка майстра виробничого навчання, який проводить навчальну 

практику в майстернях навчального закладу, встановлюється при наявності не 

менше 1080 годин (720 годин практичне навчання + 360 годин методичне та 

організаційне забезпечення практики). Майстер виробничого навчання 

включається до складу циклової комісії. 

4.2. Перелік навчальних практик, які є продовженням навчального 

процесу (вивчення навчальних спецдисциплін) визначається ОТК ОНАХТ  

 



 


